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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo analisar o perfil dos municípios 

habilitados no critério "Esportes” de repartição da cota-parte municipal do ICMS 

(Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) de Minas 

Gerais sob a luz do federalismo, identificando os fatores que levam a adesão no 

mecanismo. Nesse sentido, foram comparados indicadores concernentes às 

capacidades fiscais e administrativas das localidades participantes e não participantes 

do ICMS Esportivo. Para tanto, foram utilizadas fontes bibliográficas e documentais e 

efetuadas pesquisas quantitativas e qualitativas. Isto posto, foi identificado que existe 

a tendência dentre os habilitados no mecanismo de possuir menores capacidades 

fiscais e administrativas, porém também foi verificado que estas municipalidades 

tendem a deter pequenas vantagens em relação a existência de infraestrutura para a 

promoção de políticas esportivas. Assim, concluiu-se que os municípios que aderem 

ao mecanismo buscam a obtenção de receitas, porém o baixo quantitativo de recursos 

destinado ao critério "Esportes” indica que não há estímulo para a ampliação das 

políticas esportivas nos municípios. Logo, os programas e projetos cadastrados no 

mecanismo não podem ser vistos, necessariamente, como resultado do ICMS 

Esportivo, cabendo considerar que estas possam ser ações realizadas 

independentemente do mecanismo, as quais são utilizadas para fins de pontuação no 

mecanismo. Portanto, sugere-se que os recursos destinados ao ICMS Esportivo 

devem ser ampliados para o aumento da adesão municipal e, consequentemente, 

para que haja uma possível descentralização da política esportiva.

Palavras-chave: administração pública, ICMS Esportivo, federalismo, indução de 

políticas públicas, descentralização, capacidades fiscais e administrativas.



ABSTRACT
The present study’s main objective is to analyze the profile of the 

municipalities qualified in the "Sports” criterion for the distribution of the municipal 

quota of the ICMS (Tax on Operations Relating to the Circulation of Goods and 

Provision of Interstate and Intermunicipal Transport and Communication Services) of 

Minas Gerais in the light of federalism, identifying the factors that lead to the adhesion 

to the mechanism. In this sense, indicators related to fiscal and administrative 

capacities of the participating and non-participating municipalities of the Sports ICMS 

were compared. To this end, bibliographic and documentary sources were used and 

quantitative and qualitative research was carried out. Hence, it was identified a trend 

between those qualified in the mechanism of detaining lesser fiscal and administrative 

capacities, but it was also verified that these municipalities have some small 

advantages in relation to the availability of infrastructure for the promotion of sports 

activities. Thus, it was concluded that the municipalities that adhere to the mechanism 

aim to increase revenue, however, the low amount of resources transfered by the 

"Sports” criterion indicates that there is no stimulus for the expansion of sports policies 

in the municipalities. Therefore, the programs and projects registered in the 

mechanism cannot be seen, necessarily, as a result of the Sports ICMS, as to which 

is possible to consider that those actions might be developed regardless of the 

mechanism, being used as a means to score os the mechanism. Therefore, it is 

suggested that the resources directed to the Sports ICMS should be expanded in order 

to increase municipal adhesion and, consequently, to possibly promote the 

decentralization of sports policy.

Key words: public administration, Sports ICMS, federalism, public policy induction, 

decentralization, fiscal and administrative capacities.
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1 INTRODUÇÃO

A execução de políticas públicas dentro de um cenário de descentralização 

é uma discussão de suma importância para a compreensão do funcionamento dos 

Estados federativos. No Brasil, desde a promulgação da Constituição de 1988 

(CF/88), os estados e municípios são dotados de autonomia administrativa, financeira 

e fiscal. Para as políticas públicas, isso significa que a absorção de atribuições por um 

ente da federação exige a adesão deste para a realização das funções em questão, 

mantendo-se uma relação que mescla autonomia e interdependência (ABRUCIO; 

FRANZESE, 2007; ARRETCHE, 1999).

No entanto, a CF/88, além de garantir a autonomia, também estabeleceu 

uma série de competências comuns aos três entes federativos, o que, como apontam 

Abrucio e Franzese (2007), gerou um problema de coordenação. Para os autores, isso 

possibilita tanto a omissão dos entes diante da prestação de certos serviços, os quais 

a população não sabe precisamente de onde exigir, quanto a realização sobreposta 

de ações de mais de um nível de governo, desperdiçando recursos e reduzindo o 

potencial da política. Assim, os entes superiores do Estado podem desenvolver 

mecanismos para estimular e guiar a execução de políticas nos níveis inferiores, 

buscando garantir a prestação de serviços públicos e implementar seu projeto de 

governo de forma regionalizada.

Nesse cenário, o ICMS Esportivo é uma das ferramentas utilizadas pelo 

governo de Minas Gerais para promover política públicas esportivas nos municípios. 

Esse mecanismo deriva do art. 158 da CF/88, o qual determina que o ICMS (Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação), de 

competência dos estados, deve ter 25% de seu montante transferido aos municípios. 

Além disso, as normas delimitam ainda que no mínimo 75% dessa cota-parte 

municipal deve ser distribuída com base no Valor Adicionado Fiscal (VAF) e que o 

restante, de até 25%, fica a cargo de lei estadual específica.

Em Minas Gerais, foram publicadas diversas normas com o propósito de 

definir os termos da distribuição do ICMS entre os municípios, culminando na Lei n° 

18.030/2009, conhecida como Lei do ICMS Solidário. Tal legislação estabeleceu um 

total de 18 critérios para a repartição desses recursos, dentre os quais situa-se o 

critério "Esportes” . Este, regulamentado pelo Decreto n° 45.393/2010, vincula a
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distribuição de 0,1% da cota-parte municipal do ICMS recolhido pelo Estado à 

execução de atividades esportivas pelos municípios.

Dessa forma, ao conceder estímulos financeiros mediante a promoção de 

programas e projetos no âmbito municipal, o ICMS Esportivo se configura como um 

mecanismo estadual de indução de políticas para o esporte, ao qual os governos 

locais aderem de acordo com seus próprios interesses e limitações (ARRETCHE, 

1999). Consequentemente, a participação dos municípios mineiros no ICMS Esportivo 

não é universal nem uniforme, uma vez não se trata de uma imposição, e sim de uma 

escolha.

Portanto, compreender os aspectos determinantes da participação -  e da 

não participação -  dos municípios no ICMS Esportivo possibilita avaliar um aspecto 

pouco explorado sobre os mecanismos de indução, pois muitos estudos sobre indução 

de políticas públicas realizam uma avaliação de resultados, sem focar nas 

características dos entes "induzidos”.

Por isso, este estudo se propõe a realizar tal análise, buscando contrapor 

aspectos administrativos e fiscais dos municípios mineiros com a participação no 

ICMS Esportivo entre 2009 e 2016. Dessa forma, os resultados visados evidenciarão 

a existência de similaridades entre os municípios participantes do ICMS Esportivo, 

revelando fatores que levam a adesão à política. Consequentemente, as conclusões 

dessa pesquisa possuem o potencial de apontar possíveis reestruturações do 

mecanismo, de forma a melhor alcançar seus objetivos e promover, de fato, a 

descentralização da política esportiva.

Para tal, tem-se que o problema de pesquisa proposto nesta monografia é: 

"Como se caracterizou o perfil dos municípios participantes do ICMS Esportivo em 

termos de capacidades administrativas e fiscais e como este evoluiu ao longo dos 

anos de 2009 a 2016?”.

Assim, o objetivo geral do estudo é identificar o perfil dos municípios 

mineiros participantes do ICMS Esportivo e explicar sua relação com a adesão 

municipal à política. Nesse sentido, os objetivos específicos são:

a) Revisar as teorias sobre descentralização e federalismo, destacando o 

caso brasileiro e os fatores relacionados ao desenvolvimento de políticas públicas 

pelos entes subnacionais;
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b) Explicitar a evolução da política esportiva no Brasil e em Minas Gerais, 

inserindo o ICMS Esportivo nesse contexto;

c) Apresentar as legislações relativas ao ICMS, ao ICMS Solidário (Lei n° 

18.030/2009) e ao ICMS Esportivo, demonstrando a operacionalização do 

mecanismo;

d) Reunir os dados disponíveis no "Sistema ICMS Esportivo” e nos 

"Relatórios dos Índices Definitivos: Esportes” sobre a participação dos municípios na 

política;

e) Selecionar indicadores dos municípios mineiros que demonstrem as 

características das localidades no que tange os aspectos mais relevantes para o 

desenvolvimento de políticas públicas e, especificamente, políticas esportivas;

f) Cruzar os dados sobre a participação no ICMS Esportivo e os 

indicadores de características municipais, traçando o perfil das localidades habilitadas 

no mecanismo em comparação com as demais e analisando tal perfil à luz das teorias 

sobre descentralização e realização de políticas públicas no contexto federativo.

Em vias de cumprir os objetivos listados, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, que possibilitaram delinear os aspectos teóricos do federalismo e 

descentralização, demonstrar a evolução da política esportiva e apresentar o ICMS e 

o critério "Esportes” . Também foi desenvolvida uma pesquisa documental, que 

possibilitou a exposição dos dados sobre o ICMS Esportivo e dos indicadores 

municipais selecionados para o delineamento do perfil municipal.

A partir disso, foi efetuada uma análise qualitativa e quantitativa, por meio 

da exposição das informações coletadas em gráficos e tabelas, distinguindo entre 

municípios habilitados e não habilitados no ICMS Esportivo, ao que se procedeu a 

identificação de padrões e tendências de comportamento. Assim, os elementos 

expostos foram comparados e relacionados às teorias estabelecidas previamente, 

possibilitando a construção de explicações sobre o que leva a adesão de uma 

localidade ao ICMS Esportivo.

Em vista disso, o presente trabalho é dividido em oito capítulos, inclusa esta 

introdução. Os capítulos 2 e 3 dedicam-se aos temas de descentralização e 

federalismo, respectivamente, apresentando seus principais conceitos e teorias, 

destacando como afetam a provisão de políticas públicas. O capítulo 4 discorre sobre
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a política esportiva, demonstrando sua relação com as políticas sociais e expondo a 

trajetória das iniciativas estatais sobre o setor. Já o capítulo 5 tem como objetivo 

apresentar o ICMS Esportivo de forma detalhada, o que é feito após uma breve 

apresentação sobre o ICMS e as leis que o modificaram.

Em seguida, o capítulo 6 apresenta a metodologia da pesquisa realizada, 

enquanto o capítulo 7 procede com as análises do perfil dos municípios participantes 

do ICMS Esportivo entre 2009 e 2016, realizando apontamentos com base nas teorias 

discorridas anteriormente. Por fim, o capítulo 8 realiza as considerações finais sobre 

a pesquisa, retomando os resultados identificados e sumarizando as características e 

tendências comuns às localidades habilitadas no ICMS Esportivo para, então, analisar 

a adesão ao mecanismo sob a luz do federalismo.
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2 DESCENTRALIZAÇÃO

O ICMS Esportivo é um mecanismo de indução de políticas públicas, 

promovido pelo governo de Minas Gerais visando estimular o desenvolvimento de 

programas e projetos esportivos pelos municípios mineiros. Diante disso, é possível 

afirmar que esse instrumento busca descentralizar a política esportiva. Porém, a 

descentralização é um fenômeno complexo, que não pode ser reduzido a uma única 

definição.

Assim, o presente capítulo aborda a descentralização quanto aos seus 

principais aspectos, discorrendo sobre o conceito em suas dimensões mais relevantes 

e demonstrando como o processo descentralizador não é um evento isolado, sendo 

movido pelo interesse de agentes conscientes, cujas ações surtem efeitos diversos. 

Nesse sentido, também são apresentados os reflexos desse fenômeno sobre as 

políticas públicas, indicando os seus efeitos sobre a provisão de bens e serviços 

públicos.

2.1 Conceitos e Classificações

A conceituação de "Descentralização” é apresentada por Arretche (1996) 

de maneira relativamente simples e clara, partindo da contraposição a "Centralização”:

A centralização significa a concentração de recursos e/ou 
competências e/ou poder decisório nas mãos de entidades específicas 
no "centro” (governo central, agência central etc.). Descentralizar é 
deslocar esses recursos do "centro” e colocá-los em outras entidades 
específicas (os entes descentralizados) (ARRETCHE, 1996, p. 5)

Partindo dessa primeira noção, é possível oferecer um entendimento mais 

palpável do conceito por meio de sua aplicação sobre a divisão de poder dentro das 

diferentes formas de Estado1. Nesse âmbito, o Estado Unitário apresenta o maior grau 

de centralização de poder, havendo uma única entidade com domínio sobre todo o 

território. No lado oposto estão as Confederações, como a União Europeia, nas quais 

cada uma das nações-membro é dotada de poder sobre seu território, configurando 

uma situação de descentralização. Por fim, o federalismo se encontra no intermédio, 

uma vez que as nações federativas apresentam mais de um nível de governo detentor 

de poder sobre o mesmo território, existindo a União, que centraliza parte do poder, e

1 Tema explorado com maior detalhamento no Capítulo 3.
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os governos subnacionais, também dotados de poder -  este resultante da 

descentralização (SOARES; MACHADO, 2018). Assim, de forma geral, a 

descentralização se refere ao movimento "para fora” ou "para longe” do centro.

Porém, essa é apenas uma das definições do termo. Como apontam 

Livtack, Ahmad e Bird (1998, p. 4), este fenômeno possui diversas dimensões, as 

quais podem ser verificadas individualmente ou simultaneamente. Rodden (2004 apud 

SOARES; MACHADO, 2018, p. 40), por exemplo, entende descentralização como 

transferência de autoridade dentro do território, indo do governo central para os 

governos locais e, assim, considera que a autoridade de um ente só pode crescer se 

a de outro diminuir. Porém, Soares e Machado (2018) argumentam que essa é uma 

definição unidimensional e, portanto, limitada, pois a descentralização territorial afeta 

diversos aspectos, havendo espaço para que a diminuição da descentralização em 

uma dimensão ocorra simultaneamente ao seu aumento em outra.

Enquanto isso, Falleti (2006) discute a descentralização partindo do 

princípio de que tal fenômeno resulta de decisões tomadas conscientemente por 

agentes do Estado. Assim, a autora afirma que "a descentralização é um processo de 

reforma do Estado, composta por um conjunto de políticas públicas que transfere 

responsabilidades, recursos ou autoridade de níveis mais elevados do governo para 

níveis inferiores” (FALLETI, 2006, p. 60). Neste sentido, as "políticas públicas 

descentralizadoras” dependem do tipo de Estado que pretendem reformar e, por isso, 

apresentam características específicas para cada caso.

Devido ao ponto de vista voltado para políticas públicas apresentado por 

Falleti (2006), optou-se por utilizar neste trabalho a classificação dos tipos de 

descentralização apresentados pela autora. Esta é composta por três dimensões 

distintas:

a) Descentralização Administrativa: Possui relação direta com a 

administração e prestação de serviços sociais, podendo ou não ser acompanhada da 

transferência de autoridade sobre tais serviços;

b) Descentralização Fiscal: Refere-se ao aumento das receitas e/ou da 

autonomia fiscal, o que é feito via criação de impostos de competência dos entes 

subnacionais ou via delegação da responsabilidade de impostos pré-existentes

c) Descentralização Política: Consiste na efetivação da representação 

política das sociedades subnacionais por meio da criação de emendas Constitucionais
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e/ou reformas eleitorais que transferem autoridade política e/ou capacidades eleitorais 

para tais níveis de governo.

Apresentadas as categorias de descentralização, Falleti (2006) se dedica a 

demonstrar como "descentralização” e "autonomia” não são necessariamente 

relacionadas, pois os efeitos das reformas descentralizadoras variam de acordo com 

diversos fatores. Neste sentido, a descentralização administrativa pode ter efeitos 

benéficos ou maléficos sobre a autonomia subnacional, a depender se as medidas 

tomadas busquem especializar as burocracias locais e regionais e, como 

consequência, se elas ampliam a capacidade organizacional dos níveis subnacionais. 

Nessa linha, se a descentralização administrativa não for concomitante à 

descentralização fiscal, os entes subnacionais se tornam mais dependentes do poder 

central, pois passam a requerer transferências de recursos e a contrair dívidas para 

prestar os serviços sociais.

Os efeitos da descentralização fiscal também apresentam diferenças 

notáveis de acordo com a forma de implementação, cujo elemento principal se refere 

à capacidade dos entes subnacionais em recolher impostos. Por um lado, um governo 

local sem capacidades de cobrar e administrar impostos, que adquire essas 

responsabilidades, não consegue fazê-lo corretamente e torna-se dependente de 

recursos do centro. Por outro lado, o aumento de transferências automáticas do centro 

para os demais níveis amplia consideravelmente a autonomia dos governantes 

subnacionais, pois estes não herdam os custos operacionais e políticos inerentes a 

arrecadação de receitas (FALLETI, 2006).

Por fim, a descentralização política aumenta a autonomia dos governos 

subnacionais em quase todos os casos. Isso se deve à definição apresentada 

anteriormente, na qual a reforma política dota os entes regionais de capacidades para 

expor e defender seus interesses. A única situação em que a descentralização política 

pode ferir o poder dos governadores e prefeitos é quando ocorre a separação dos 

poderes no nível subnacional, de forma a aumentar disputas políticas e dificultar a 

tomada de decisões pelos seus Executivos que, assim, se tornam mais vulneráveis 

ao Executivo nacional (FALLETI, 2006).

Desta maneira, ficam delimitados o conceito de descentralização e a 

classificação em dimensões que serão utilizadas no decorrer deste trabalho. No
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entanto, em vias de ampliar as noções até agora estabelecidas, é preciso ainda expor 

a descentralização como processo.

2.2 Teoria Sequencial da Descentralização

Partindo dos conceitos de descentralização, Falleti (2006) desenvolve um 

estudo sugerindo que a sequência de implementação dos três tipos de 

descentralização (administrativa, fiscal e política) afeta diretamente o grau de 

autonomia que os entes subnacionais adquirem ao fim do processo. A autora 

considera que cada nível de governo possui interesses próprios, os quais refletem 

preferências quanto à ordem de efetivação das reformas descentralizadoras, 

considerando também as características socioeconômicas de cada território.

Desse modo, para o poder central, o encadeamento ideal de reformas 

descentralizadoras seria como segue: administrativa, fiscal e política. A lógica que 

permeia esse ordenamento considera que o maior interesse do governo central é 

reduzir sua responsabilidade pelos gastos, tornando a descentralização administrativa 

conveniente em termos financeiros e orçamentários. Em seguida, a descentralização 

fiscal seria preferível à política porque, dessa forma, a União continua exercendo 

influência sobre os níveis subnacionais de forma unilateral.

Enquanto isso, por parte dos governos subnacionais, a ordem de 

descentralização mais atrativa seria a inversa: política, fiscal e administrativa. Neste 

caso, a prioridade é dada a autonomia política porque oferece aos territórios a 

capacidade de determinar -  ao menos em parte -  suas próprias diretrizes e agendas, 

evitando que o governo central tome medidas nesses dois quesitos em discordância 

com os interesses locais. O próximo passo seria, então, a descentralização fiscal, 

possibilitando a independência financeira sem aumentar suas responsabilidades 

sobre a realização de políticas públicas e, consequentemente, sem elevar os gastos 

dos governos subnacionais.

Com isso, Faletti (2006) defende que a autonomia real só pode ser 

garantida em um contexto de políticas de descentralização que estejam estruturadas 

de forma adequada, evitando vícios que possam ser causados por instituições 

construídas sem considerar as capacidades dos entes subnacionais. Além disso, a 

princípio, os interesses dos entes subnacionais devem ser contemplados para que o 

processo seja efetivo, ou seja, a sequência ideal para as reformas seria: política, fiscal 

e administrativa.



20

Tendo em vista o jogo de interesses que vigora durante o processo de 

descentralização, é preciso considerar que as reformas envolvidas afetam as relações 

intergovernamentais nos âmbitos administrativo, fiscal e político. No entanto, é difícil 

que uma única política descentralizadora afete todos os três pontos simultaneamente. 

Sobre isso, Falleti (2006) completa:

Diferentes tipos de descentralização, bem como diferentes políticas 
em cada tipo de descentralização, são negociadas e implementadas 
em diferentes momentos. Portanto, o timing de cada reforma 
determina a sequência da descentralização de um dado país. (...) [A] 
primeira política descentralizadora em cada camada é especialmente 
importante, uma vez que impõe constrangimentos no que será factível 
no restante da sequência e nos permite estabelecer um modelo básico 
do impacto de diferentes sequências de reformas descentralizadoras 
no equilíbrio intergovernamental do poder (FALLETI, 2006, p. 65-66).

Desse modo, o nível de governo cujos interesses prevalecem no primeiro 

momento do processo descentralizador é aquele que, provavelmente, determinará 

qual será o próximo passo. Portanto, como apresentado anteriormente, a 

descentralização tende a começar pela reforma política quando prevalecem os entes 

subnacionais e pela reforma administrativa quando prevalece o ente nacional. Em 

cada caso, são produzidos diferentes efeitos nas políticas seguintes (FALLETI, 2006).

Quando a descentralização política é o primeiro passo, é possível que 

certos grupos -  sobretudo de representantes dos entes subnacionais - passem a 

defender graus constantemente maiores de descentralização. Mesmo que esses 

grupos não atuem de forma coordenada, os interesses similares e a autonomia política 

fortalecem sua capacidade de determinação dos rumos da segunda reforma a ser 

realizada. Com isso, existe a maior chance de efetivação da reforma fiscal, sobre a 

qual os representantes dos níveis subnacionais terão maior influência. Por fim, 

ocorreria a descentralização administrativa, que utilizaria como subsídio os recursos 

obtidos pela descentralização fiscal e, assim, não ocasionaria grandes efeitos 

negativos para os entes subnacionais (FALLETI, 2006)

Em contrapartida, quando a descentralização é guiada pelo poder central, 

o mais provável é que se inicie com a reforma administrativa. Nesse caso, se a 

descentralização fiscal não ocorre, os entes subnacionais se tornam dependentes do 

Executivo nacional para obter recursos para a manutenção de suas políticas públicas. 

Assim, a reforma fiscal seria a seguinte, sendo que o poder central determinaria como 

e quando ela ocorreria sem grandes impedimentos provenientes dos níveis 

subnacionais, que ainda não possuem autonomia política. Por fim, viria a
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descentralização política, porém seus efeitos seriam reduzidos devido à forma pela 

qual se deu todo o processo, isto é, com o protagonismo do centro (FALETTI, 2006).

Apresentados os elementos que constituem a teoria sequencial da 

descentralização de Falleti (2006), a autora procede com a apresentação do caso 

brasileiro no período pós-desenvolvimentista, mostrando como os governos 

subnacionais conseguiram promover seus interesses. Assim, a primeira 

descentralização foi a política, com o reestabelecimento das eleições diretas para os 

governadores em 1980, aprovado sob grande pressão subnacional. Com isso, os 

chefes do executivo estadual -  eleitos em 1982 -  passaram a deter cada vez mais 

controle das burocracias estaduais, favorecendo os interesses subnacionais. Isso, 

somado à legitimidade advinda da eleição e o processo de redemocratização em 

curso, possibilitou aos governadores negociar a descentralização fiscal.

Esta negociação culminou na Emenda Passos Porto, aprovada em 1985, 

que ampliou as transferências da União a Estados e municípios. Além desta, foi 

aprovada a Emenda Constitucional n° 27, que também elevou transferências aos 

governos subnacionais, ampliando, além disso, a autoridade subnacional sobre a 

arrecadação de impostos. Outras normas foram editadas nesse sentido, tendo o pico 

da descentralização fiscal sido atingido com a Constituição Federal de 1988, que 

aprofundou também a descentralização política ao elevar os municípios a ente 

federativo dotado de autonomia política. Por fim, teve início a descentralização 

administrativa com o setor da saúde, influenciada em grande parte por pressões 

sociais (FALLETI, 2006).

Em suma, a teoria sequencial da descentralização expõe o caráter 

processual do fenômeno, do qual participam agentes com interesses diversos e cujas 

consequências variam de acordo com a ação desses agentes. Assim, conclui-se a 

apresentação do fenômeno da descentralização, abrindo espaço para a averiguação 

de seus efeitos sobre as políticas públicas.

2.3 Políticas Públicas em um Contexto de Descentralização

Como aponta Arretche (1996) o debate sobre a descentralização de 

políticas públicas ganhou força durante a década de 80, quando vários países 

passaram a adotar reformas descentralizadoras. Nesse período, a descentralização 

da prestação dos serviços públicos era tida como um meio inquestionável de fortalecer 

a democracia e garantir maior eficiência, possibilitando "a concretização de ideais
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progressistas, tais como equidade, justiça social, redução do clientelismo e aumento 

do controle social sobre o Estado” (ARRETCHE, 1996, p.1).

No entanto, a autora aponta que a visão da descentralização de políticas 

públicas como meio inequívoco de promoção de somente aspectos positivos é 

demasiadamente limitada. Por isso, esta seção busca criar um panorama mais 

abrangente sobre tais efeitos.

De acordo com Arretche (2004), o conjunto das autonomias política e fiscal 

possibilita que os entes subnacionais desenvolvam agendas diferentes da federal, o 

que inclui a área das políticas socias. Para exemplificar essa questão, a autora 

apresenta um cenário hipotético:

Imaginemos um objetivo nacional de política social, tal como elevar os 
padrões de qualidade do ensino fundamental, em vista das novas 
demandas da sociedade do conhecimento vis-à-vis os baixos índices 
de desempenho escolar dos estudantes brasileiros. A realização deste 
objetivo suporia a mobilização dos governos estaduais e municipais, 
que são os gestores das redes de ensino. O reconhecimento 
generalizado de que esta deveria ser uma prioridade nacional não 
implica que estes viessem a estabelecer a elevação da qualidade do 
ensino como uma prioridade de política pública no plano local e nem 
que, mesmo que venham a fazê-lo, estejam de acordo com as 
estratégias mais adequadas para elevar a qualidade do ensino 
(ARRETCHE, 2004, p. 20).

Os pontos levantados são de natureza empírica, na medida em que 

consideram os efeitos reais da autonomia na elaboração e implementação de políticas 

públicas. O primeiro problema está na priorização de políticas entre os diferentes 

níveis, pois é possível que União, Estados e municípios elejam diferentes focos; caso 

esses focos sejam similares, o segundo problema está nas medidas tomadas por cada 

um dos governos, que podem optar por vias completamente diferentes de atuação.

Esse é o caso da educação no Brasil, onde existe a obrigação de alocação 

de 25% dos recursos dos Estados e municípios na pasta, que força o desenvolvimento 

de medidas voltadas para o ensino pelos três níveis. No entanto, cada um deles pode 

tomar decisões independentes sobre os gastos, o que implica simultaneamente na 

adaptação das medidas às necessidades locais e na elevação da despesa, com 

superposição e dispersão de ações (ARRETCHE, 2004). Porém, Riker (1975 apud 

ARRETCHE, 2004) sugere que esse tipo de desalinhamento pode ser reduzido em 

sistemas com maior grau de centralização partidária, partindo da premissa de que 

prefeitos e governadores do mesmo partido do presidente tenderiam a atuar de forma 

mais alinhada.
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Mantendo o foco no exemplo brasileiro, Arretche (1999) afirma que, em um 

país caracterizado pelo modelo federativo e pela presença de grandes desigualdades 

socioeconômicas, políticas e administrativas, o sucesso da descentralização de 

políticas públicas pós -  CF/88 depende sobremaneira das características dos 

governos locais, sobretudo das capacidades fiscais e administrativas, além da cultura 

cívica. Porém, a influência desses fatores depende da política em questão, pois estas 

se diferem no que tange o aparato preexistente, os requisitos para implementação e 

as determinações constitucionais:

[...] nas condições brasileiras, não é suficiente que a União se retire da 
cena para que, por efeito das novas prerrogativas fiscais e políticas de 
Estados e municípios, estes passem a assumir de modo mais ou 
menos espontâneo competências de gestão. Na mesma direção, a 
descentralização das políticas sociais não é simplesmente um 
subproduto da descentralização fiscal, nem das novas disposições 
constitucionais derivadas da Carta de 1988. Ao contrário, ela ocorreu 
nas políticas e nos Estados em que a ação política deliberada operou 
de modo eficiente (ARRETCHE, 1999, p. 112).

Portanto, a descentralização não é, por si só, um meio de promover a 

qualidade nas políticas públicas. É preciso considerar, sobretudo, as capacidades de 

cada um dos governos locais, as características socioeconômicas e, como argumenta 

Arretche (1999), as ações tomadas no âmbito político para promover uma 

descentralização real. Nesse sentido, Arretche (1996) pontua que:

(...) em processos de descentralização de modalidades de gestão de 
programas públicos, o nível central de governo tem uma importância 
estratégica na direção e coordenação, seja da formulação e aprovação 
de reformas, seja em sua implementação (ARRETCHE, 1996, p. 9
10).

Em um primeiro momento, citação acima parece incoerente, pois defende 

que o governo central precisa deter força institucional e administrativa para que o 

processo de descentralização possa ocorrer. Porém, é possível esclarecer essa 

aparente contradição com uma breve retomada da história brasileira: a centralização 

marcou grande parte dos governos brasileiros, tendo como efeito a redução das 

capacidades administrativas e financeiras dos entes subnacionais em prol da União; 

tal rumo foi mantido até que o próprio projeto centralizador -  da era militar -  adotou 

um modelo de expansão do Estado que ampliou essas capacidades em detrimento 

do nível federal. No entanto, existem desigualdades entre os diferentes setores e entre 

as diversas regiões do Brasil, dilemas que exigem a atuação do governo federal como
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regulador das políticas ao mesmo tempo em que deve corrigir as desigualdades e 

compensar deficiências locais (ARRETCHE, 1996).

Arretche (2004) também aponta aspectos positivos da gestão de políticas 

com concentração de autoridade na União, que seria vantajosa para a realização dos 

objetivos nacionais, pois reduz a realização de políticas concorrentes entre diferentes 

níveis de governo e porque o financiamento concentrado na União possibilita ações 

redistributivas eficazes.

Porém, também é preciso considerar alguns efeitos da descentralização 

que decorrem da maneira como os governos subnacionais observam a prestação de 

serviços:

Nos EUA, por exemplo, há uma corrida para baixo (race to the bottom) 
entre os Estados no tocante à oferta de serviços sociais, pois estes 
temem atrair migrantes pobres caso ofereçam políticas sociais 
generosas. O fato de que o sistema fiscal norte-americano seja 
baixamente redistributivo -  isto é, a capacidade fiscal dos Estados 
repousa basicamente em seus próprios impostos -  implica que 
elevação do gasto signifique elevação de impostos. Os Estados norte- 
americanos competem entre si para atrair investimentos; e impostos 
elevados podem significar retração dos investimentos das empresas. 
Por esta razão, as políticas sociais dos governos estaduais são em 
geral financiadas por transferências do governo federal (PETERSON; 
ROM, 1990 apud ARRETCHE, 2002, p. 44)

Em contrapartida, nas Federações em que o fornecimento de políticas 

sociais é um dos mais importantes meios de legitimação política, existe uma disputa 

interna pelo fornecimento de tais serviços. Esse é o caso dos Estados de Bem-Estar 

Social europeus (ARRETCHE, 2002).

Assim, Arretche (1996) desconstrói o consenso vigente durante os anos 80, 

utilizando como base para sua argumentação os resultados da descentralização 

brasileira. Além disso, a autora critica a suposta capacidade de reformas 

descentralizadoras em reduzir o clientelismo, pois este seria mais atrelado às 

instituições burocráticas e partidárias do que ao modelo de prestação de serviços. 

Assim, o clientelismo deve ser evitado, mas para isso são precisos mecanismos que 

possibilitem ao cidadão exercer maior controle sobre o poder público, isto é, que 

permitam que a população aplique punições ao governo quando este não sana suas 

necessidades. Logo, não existiria uma relação direta entre descentralização e redução 

do clientelismo (ARRETCHE, 1996).

Por fim, identificando os resultados observados nas políticas sociais 

brasileiras do final do século XX, Arretche (1999) verifica como algumas condições
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contribuíram para os diferentes níveis de descentralização verificados nas áreas de 

saúde, habitação e saneamento, ensino e merenda escolar. Com base nas 

conclusões da autora e ressaltando que todo o Sistema de Proteção Social Brasileiro 

foi consolidado em um modelo centralizado, legado da ditadura militar, é possível 

destacar alguns pontos:

a) Nas Federações, a estrutura de incentivos para a assunção de políticas 

públicas é essencial para o processo de descentralização, desconsiderando situações 

de imposição constitucional;

b) A decisão de aplicação de recursos sobre determinada área social em 

detrimento de outra deriva de um cálculo que considera:

a natureza da política, o legado das políticas prévias, as regras 
constitucionais e a existência de uma estratégia eficientemente 
desenhada e implementada por parte de um nível de governo mais 
abrangente (ARRETCHE, 1999, p. 120-121);

c) A disposição dos governos locais em assumir a responsabilidade sobre 

uma política pública é menor quanto maior forem os custos e menores forem os 

benefícios, e vice-versa;

d) Os mecanismos desenhados pelo governo central com o objetivo de 

induzir a adesão dos níveis subnacionais a determinada política somente são bem 

sucedidos quando conseguem reduzir os custos (administrativos, fiscais e políticos) 

e/ou ampliar os benefícios para o governo que cogita assumir a política;

e) O grau de municipalização das políticas públicas aumenta quando existe 

um alinhamento entre as ações dos níveis estaduais e federal;

f) As capacidades administrativas e fiscais são essenciais para que os 

governos locais optem por assumir uma política, sendo que a existência de somente 

uma das duas tende a impossibilitar a realização da política.

Desta maneira, pode-se ler a lista acima como uma síntese dos elementos 

que afetam diretamente o sucesso do processo de descentralização de políticas 

públicas, na qual fica evidente a importância das capacidades (e custos) fiscais e 

administrativas para o sucesso dos mecanismos de indução. Logo, uma vez que o 

presente estudo se dedica a analisar o perfil das localidades participantes do ICMS 

Esportivo, iniciativa estadual de indução -  ou, ainda, descentralização -  de políticas
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públicas esportivas, é imprescindível que estes fatores sejam levados em 

consideração.
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3 FEDERALISMO

O estudo qualificado sobre o perfil dos municípios do ICMS Esportivo 

requer a identificação do contexto no qual ele está inserido. Assim, ao se tratar do 

caso brasileiro, o modelo federativo do Estado é um dos elementos mais importantes 

que devem ser explorados, devido aos reflexos notáveis que as relações federativas 

imputam sobre a execução de políticas públicas em todos os níveis de poder.

Por isso, aproveitando-se dos conceitos de descentralização explorados no 

capítulo anterior, esta seção se dedica a analisar o federalismo. Para tal, são 

apresentadas as bases teóricas do sistema federativo, evidenciando tanto os aspectos 

normativo-legais quanto a literatura acerca de experiências reais e, por fim, os efeitos 

do federalismo sobre as políticas públicas.

3.1 Origem, Conceito e Importância

O federalismo moderno surgiu nos Estados Unidos da América (EUA) no 

ano de 1787, por meio de um acordo constitucional que compatibilizou o desejo das 

treze colônias de preservar sua autonomia com a criação de um poder central, 

soberano às unidades territoriais do novo Estado nacional. Essas duas forças 

antagônicas conformam a base do que, atualmente, é chamado de federalismo, sendo 

classificadas em centrífugas ("para fora” ou em direção à descentralização) e 

centrípetas ("para dentro” ou em direção à centralização) (SOARES; MACHADO, 

2018).

Soares e Machado (2018) retomam a história norte-americana, 

demonstrando como esses dois interesses opostos vieram à tona. Como apontam os 

autores, as treze colônias foram criadas durante o período de subordinação à 

Inglaterra, iniciado no século XVII, porém cada um dos territórios possuía alto grau de 

autonomia e estava vinculado somente à metrópole colonizadora; logo, as colônias 

conseguiram fortalecer seu poder político independentemente. Em 1776, ocorreu a 

proclamação da independência e, um ano depois, as treze colônias formaram uma 

confederação, porém, este modelo de organização do Estado impediu que o governo 

central conseguisse efetivar suas ordens em nível nacional, uma vez que a autonomia 

colonial plena foi preservada. Assim, em 1787, a Convenção da Filadélfia foi nomeada 

para elaborar uma nova Constituição dos EUA, com o objetivo de:
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Resolver os problemas da debilidade da confederação sem colocar em 
risco a autonomia que vigorou desde sempre na vida das ex-colônias 
inglesas. E o resultado, moldado ao longo do ano de 1787 no processo 
constituinte, foi a criação do federalismo moderno (SOARES; 
MACHADO, 2018, p. 18).

Desta forma surgiu o federalismo: com os objetivos de criar um Estado 

nacional composto por unidades independentes e manter a autonomia de cada uma 

delas. Portanto, a inovação do sistema está na compatibilização da unidade nacional 

com a autonomia subnacional (SOARES, 2013). Porém, isto só foi possível -  no caso 

norte-americano -  com o sacrifício de parte da autonomia das treze colônias em vias 

de originar um governo central: a União.

Abrucio e Franzese (2007, p. 13-14) se aprofundam um pouco mais na 

tônica conflituosa do Estado federativo ao afirmar que o federalismo busca 

"compatibilizar o princípio de autonomia com o de interdependência entre as partes, 

resultando numa divisão de funções e poderes entre os níveis de governo”. Desse 

modo, ressalta-se a presença simultânea de um governo central com poder e 

competências sobre o território nacional e de governos subnacionais que também 

possuem poder e competências sobre secções deste mesmo território. 

Consequentemente, evidencia-se um cenário de soberania compartilhada, no qual há 

compartilhamento tanto de legitimidade quanto de capacidade decisória, ou seja, uma 

dupla autonomia territorial (SOARES; MACHADO, 2018).

Porém, essa dupla autonomia implica em conflitos, exigindo mecanismos 

capazes de garantir que não haja desequilíbrios que incorram na sobreposição do 

governo central aos locais (ou vice-versa) e, consequentemente, à disfunção do 

modelo federativo. Para tanto, uma série de instituições e determinações 

constitucionais funcionam em um sistema de controle mútuo, chamados de freios e 

contrapesos (checks and balances), que limitam a ação dos diferentes níveis de 

governo, ao mesmo tempo em que estabelecem mecanismos de coordenação entre 

os entes federativos (ABRUCIO; FRANZESE, 2007; SOARES; MACHADO, 2018).

Dentro do contexto de limitação e controle entre entes federativos, vale 

ressaltar a existência de uma linha teórica que destaca a ideia de que os entes podem 

burlar o sistema federativo. Desta forma, o ponto mais importante das pesquisas 

realizadas com tal abordagem é saber se "os arranjos federativos de fato insulam as 

decisões governamentais em todos os níveis de governo, ao mesmo tempo que 

mantém estável e crível a estrutura política descentralizada” (SOUZA, 2008, p. 31).
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Portanto, trata-se de compreender se as regras do sistema federativo são 

acompanhadas de instituições capazes de "convencer” os diferentes entes a segui- 

las.

Nessa mesma linha, Abrucio (2005, p. 43) reforça a indispensabilidade dos 

pesos e contrapesos ao afirmar categoricamente que "a soberania compartilhada só 

pode ser mantida ao longo do tempo caso estabeleça-se uma relação de equilíbrio 

entre a autonomia [...] e sua interdependência” . Ou seja, sem a existência de 

mecanismos balizadores das relações federativas, o próprio sistema fica sob risco de 

desfalecer com o predomínio de um nível de poder.

Elazar (1991 apud SOUZA, 2008) acrescenta à questão da dicotomia 

federalista a existência das regras próprias e regras compartilhadas (self-rule and 

shared rule), que representa como o sistema federal tem tanto na unidade quanto na 

autonomia interna princípios indispensáveis. Nesse sentido, destaca-se que os 

governos subnacionais detêm autonomia política, administrativa e fiscal, porém o fator 

mais representativo das "regras próprias” é o poder e as premissas advindas do pacto 

Constitucional -  apresentadas com maior detalhamento na seção seguinte -  que não 

podem ser alterados pela União (ABRUCIO, 2005).

Tendo em vista o apresentado até então, é possível distinguir o federalismo 

de outras duas formas de Estado, que serão apresentadas a seguir. Porém, antes, 

deve-se ressaltar a distinção entre forma de Estado e regime de governo:

A definição de federalismo como forma de governo não se confunde 
com a classificação dos regimes políticos de governo 
(presidencialismo ou parlamentarismo, por exemplo), que dizem 
respeito à chefia do Executivo. O federalismo é um sistema e uma 
forma de governo porque promove a divisão territorial do governo em 
dois (União e Estados) ou em três níveis (incluindo os municípios) 
(SOUZA, 2008, p. 41).

Dentro desse debate, os dois outros modelos aos quais o federalismo se 

contrapõe são o unitário e o confederado. A diferença básica entre eles está na forma 

como a autoridade política é distribuída ou, ainda, no nível de descentralização do 

poder político. O Estado nacional unitário detém o menor nível de descentralização, 

constituindo-se por um único governo centralizador de todo o poder sobre o território 

e seus cidadãos, ou seja, o governo central está no topo de uma hierarquia piramidal, 

sendo superior aos níveis subnacionais; enquanto isso, a confederação se encontra 

do lado oposto deste espectro, tendo como características principais a soberania de
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cada unidade sobre o conjunto e o direito de secessão2 (ABRUCIO; FRANZESE, 

2007; ARRETCHE, 2002; SOARES; MACHADO, 2018).

Assim, em termos de descentralização, o federalismo é intermediário entre 

os dois outros por possibilitar a coexistência de um governo central e governos 

subnacionais, os quais atuam sob os mesmos territórios e cidadãos (SOARES; 

MACHADO, 2013).

Diante disso, tem-se que, teoricamente, o modelo unitário -  ao centralizar 

o poder político -  estabelece relações hierárquicas bem definidas, com as unidades 

territoriais claramente subordinadas ao governo central. Como consequência, os 

níveis subnacionais não possuem autonomia política. Porém, o centro pode delegar 

certos níveis de autoridade, traduzidos em graus de autonomia administrativa, 

legislativa e fiscal, de forma que a relação hierárquica e de subordinação não é 

rompida (ARRETCHE, 2002; SOARES; MACHADO, 2018).

Já uma confederação, como a União Europeia, é constituída por diversos 

entes soberanos, que se unem com propósitos bem definidos em prol de um interesse 

compartilhado -  como a defesa contra inimigos ou a criação de um mercado comum. 

Dessa forma, cada um dos membros de uma confederação possui autonomia plena 

dentro de seu território e somente participa desta forma de Estado voluntariamente, 

detendo o direito de secessão irrestrito. Portanto, as partes constituintes de uma 

confederação possuem mais poder que o centro. Devido a essas peculiaridades, tal 

modelo é especialmente frágil, como prova a história norte-americana, pois a 

construção de um centro de poder e de tomadas de decisão se torna uma tarefa 

complexa em meio à multitude de instâncias dotadas de poder (SOARES; MACHADO, 

2018).

Tendo ciência de que as nações podem optar por uma das três formas de 

Estado apresentadas e que, dos 193 países existentes em 2008, 25 adotavam o 

federalismo, Souza (2008) ressalta a importância de compreender o que leva os 

países a escolher esse regime.

O ponto de convergência entre as nações que implementaram o modelo 

inaugurado pelos EUA é o enfrentamento de dilemas relativos à presença de grupos 

com ideais centrífugos e centrípetos dentro de seus respectivos territórios. No entanto,

2 O direito de secessão se refere à possibilidade de que as entidades componentes do conjunto -  neste 
caso, a Confederação -  optem por sair da união a qual concordaram anteriormente por decisão própria 
e unilateral, sem depender da aquiescência de nenhuma outra instância.



31

nem todas as experiências federativas foram motivadas pelas mesmas causas, isto é, 

apesar da dicotomia entre manutenção da autonomia local e criação de um governo 

central consolidado estar sempre presente, ela possui raízes diferentes de país para 

país (SOARES; MACHADO, 2018).

Neste sentido, Soares e Machado (2018) apresentam três características 

que tornam o modelo federativo atraente:

a) Trajetória histórica de autonomia subnacional, que tende a consolidar 

oligarquias defensoras da manutenção da autonomia local;

b) Grandes áreas territoriais, que dificultam a atuação de um poder central 

sob toda a extensão da nação;

c) Heterogeneidades culturais de base territorial, que propiciam a 

proliferação de movimentos segregacionistas devido as diferenças linguísticas, 

étnicas e sociais entre suas unidades territoriais.

De forma geral, as três questões apontadas pelos autores representam 

situações de conflito que poderiam ser minimizadas com a criação de uma Federação. 

Enquanto isso, Riker (1964 apud SOUZA, 2008) apresenta três outras motivações 

para o mesmo fenômeno:

a) Ameaça militar;

b) Economia, no sentido de facilitação da circulação de bens em grandes 

territórios e aumento das opções disponíveis para o consumidor;

c) Justificativas políticas, que abrangem desde o objetivo de melhor 

controlar os territórios regionais e locais até a necessidade de abrandar conflitos 

provenientes de diferenças socioculturais entre territórios da mesma nação.

Percebe-se, então, que Riker reúne a necessidade de acomodação de 

divergências sob a alcunha “justificativas políticas” e, além disso, acrescenta fatores 

que representam vantagens estratégicas (militares e econômicas) advindas da 

construção de uma Federação. Com isso, o autor contempla um rol mais abrangente 

de questões que podem influenciar na opção pelo modelo federativo.

Por outro lado, Burgess (1993 apud ABRUCIO; FRANZESE, 2007) volta o 

debate para uma nova perspectiva, argumentando que as federações se formam 

quando uma nação passa por uma situação federalista, configurada pela presença
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simultânea de dois fatores. O primeiro é a prevalência de grande diversidade (política, 

étnica, linguística, socioeconômica e/ou cultural) dentro de uma única nação; o 

segundo é a existência de ações políticas que pregam a unidade na diversidade, isto 

é, que buscam a conformação de uma nação unida porém com manutenção de 

autonomia para as diferentes regiões

Contemplando todas as abordagens citadas, Stepan (1999, apud 

SOARES; MACHADO, 2018), distingue entre conjunturas nas quais a federação é 

criada com o objetivo de unir (come together) daquelas em que se busca manter a 

união (hold together) das unidades territoriais que constituem o Estado. Tal 

diferenciação é relevante na medida em que demonstra como diferentes movimentos 

sobre organização do poder político -  de centralização e descentralização -  podem 

resultar na mesma forma de Estado.

Como exemplos da questão citada, pode-se observar os casos norte- 

americano e brasileiro. Nos EUA, tem-se uma união (come together) das treze 

colônias que, antes confederadas, possuíam cada uma sua área de atuação exclusiva 

e não formavam uma única unidade territorial, mas que instituíram a União e passaram 

a configurar um único Estado Nação. Já no Brasil, o federalismo foi a alternativa 

encontrada para manter a união (hold together) das unidades territoriais constituintes 

de uma União pré-existente, que não conseguia exercer adequadamente o controle 

sobre todo o território no modelo unitarista de Estado, adotado até 1889 (SOARES; 

MACHADO, 2018).

Então, tem-se que o federalismo é um sistema de organização do Estado 

relativamente novo, com menos de 250 anos de existência, marcado pela aparente 

antítese gerada pela dupla autonomia territorial que lhe é característica. Esse 

compartilhamento de legitimidade e poder deriva do pacto constitucional, cujo objetivo 

é conciliar as forças que buscam criar um Estado central com aquelas que apontam 

para a autonomia dos territórios subnacionais. Porém, as definições iniciais 

apresentadas não contemplam todos os aspectos do federalismo, pois delas derivam 

diversos elementos que compõem, de fato, o sistema federativo. Em vista disso, é 

essencial avançar o debate em direção a apresentação das características dessa 

forma de Estado.
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3.2 Definições Constitucionais versus Realidade Concreta

Partindo, então, da conceituação de federalismo para a discussão sobre 

suas características fundamentais, é essencial contemplar o aspecto Constitucional 

do sistema, ou seja, as leis escritas que lhe dão origem. A Carta Magna representa o 

pacto acordado entre os entes federativos e determina as regras de funcionamento 

do Estado - a própria origem da palavra federalismo ressalta a ideia de pactuação, 

derivando do latim foedus: pacto (ELAZAR, 1987 apudABRUCIO; FRANZESE, 2007).

Neste âmbito, pode-se destacar algumas características constitucionais do 

federalismo (RIKER, 1964; KLATT, 1993 apud SOARES; MACHADO, 2018):

a) Constituição Federal como forma de estabelecer o pacto federativo entre 

os entes territoriais;

b) Divisão do Estado nacional em várias subunidades territoriais que 

constituirão os entes federados ou as unidades-membro da Federação;

c) Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário autônomos nos âmbitos 

nacional e subnacionais;

d) Divisão de competências fiscais e administrativas entre os níveis de

governo;

e) Legislativo nacional bicameral com representação das subunidades 

nacionais no governo central por meio de uma segunda casa legislativa (Senado);

f) Corte Suprema de Justiça responsável pela regulação dos conflitos 

federativos e garantia da ordem federal.

No entanto, como apontam Soares e Machado (2018), a compreensão do 

federalismo exige a transposição das conceituações e caracterizações 

constitucionais, isto é, de suas concepções formais, em prol da análise da realidade 

nos diversos países onde ele está presente. Assim, apesar da Constituição ser o mais 

amplo e originário contrato federativo, a conformação da divisão territorial do poder 

dentro das nações deriva não somente do pacto constitucional, uma vez que podem 

existir arranjos institucionais complexos que extrapolam as determinações das Cartas 

(ABRUCIO; FRANZESE, 2007).

Souza (2008) questiona a linha de pensamento que define o federalismo 

como pacto, cujos alicerces são determinados e mantidos pela Constituição Federal
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conformadora do acordo entre os entes federativos. Para a autora, a descentralização, 

ou ainda, a não centralização é defendida, sob essa ótica, somente no que tange a 

soberania dos governos constituintes da Federação, menosprezando os efeitos das 

descentralizações fiscal e administrativa. Além disso, a autora aponta que essa visão 

excessivamente formal da forma de Estado não reconhece o aspecto conflitivo do 

federalismo, que pode ser sintetizado pela existência de barganhas constantes entre 

os níveis de governo, as quais oferecem uma perspectiva empírica do sistema.

Sobre isso, Souza (2008) completa:

(...) ao tratar a opção complexa do federalismo como um pacto e não 
como uma barganha em constante evolução, [...] encobre o caráter 
altamente conflituoso e instável que marca esse sistema de divisão 
territorial de autoridade e de governo e apresenta o federalismo como 
uma situação de equilíbrio entre forças opostas — união versus 
autonomia, centralização versus descentralização e regra da maioria 
para preservar a unidade versus direitos das minorias para preservar 
a diversidade (SOUZA, 2008, p. 31).

Assim, é retomado o conceito de Elazar de pesos e contrapesos 

(ABRUCIO; FRANZESE, 2007), pois os checks and balances se configuram como 

instituições que não são necessariamente criadas nem limitadas pela Constituição.

Soares e Machado (2018) defendem que a descentralização territorial do 

poder político é uma característica indispensável para o sistema federativo, mesmo 

não sendo exclusiva a esta forma de Estado. Assim, todo país federalista possui um 

nível de descentralização inerente, devido a existência de governos subnacionais com 

atribuições e áreas de atuação próprios, porém o grau de descentralização varia muito 

em cada país. Nesse sentido, Souza (2008) aponta a existência de abordagens 

teóricas que consideram o federalismo como sinônimo de descentralização das 

instituições políticas e das atividades econômicas, opondo-se à teoria do federalismo 

como pacto na medida em que enfatiza "os conflitos e barganhas que envolvem os 

entes constitutivos da federação” (SOUZA, 2008, p. 30).

Considerando, então, o sistema federativo para além das definições 

constitucionais, as divergências na operacionalização do federalismo variam tanto em 

relação ao grau de autonomia dos governos subnacionais quanto à capacidade de 

atuação do governo central, fazendo do equilíbrio federativo uma das questões mais 

importantes para qualquer Federação. No caso do Brasil, durante o período militar, 

existia uma nação federada na qual havia pouca descentralização sob todos os 

aspectos, fenômeno possível pela alta complexidade do sistema, que permite às
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relações intergovernamentais e instituições atuar de forma a constranger a autonomia 

dos entes subnacionais, sendo o mesmo possível de ocorrer em relação ao poder 

central. Analogamente, os Estados unitários podem apresentar relativo grau de 

autonomia em suas unidades territoriais. Por isso, em vias de melhor compreender o 

sistema federativo, é indispensável levar em conta seu aspecto "real” (SOARES; 

MACHADO, 2018).

Desse modo, Soares e Machado (2018) ressaltam que a existência do 

pacto constitucional não é garantia de autonomia para os entes federados, assim 

como a inexistência de uma Constituição não impede a efetivação de cenários de 

dupla soberania em países como a Espanha antes de 1978 e a Colômbia 

contemporânea. Na mesma direção, a divisão territorial em unidades constituintes não 

é atributo específico do federalismo, apesar de ser essencial para a formação de uma 

Federação, e que apenas essa característica não é suficiente para a conformação de 

um sistema federativo efetivo.

Para Riker (1964 apud SOARES; MACHADO, 2018), o sistema partidário 

é a principal instituição garantidora da dupla soberania, apesar de não ser tratada 

dentro dos acordos constitucionais. Já Elazar (1987 apud SOARES; MACHADO, 

2018) afirma que o principal elemento diferenciador de federações e Estados unitários 

é a relação verificada entre as unidades territoriais, a qual pode se dar de forma 

piramidal (hierárquica) ou de forma matricial (mais igualitária e com diversas 

transações entre as instituições dos níveis subnacionais e do nacional). Como aponta 

Abrucio (2005), o federalismo não existe em um modelo piramidal, pois este mina a 

interdependência em prol do nível superior de governo; assim, o modelo matricial é o 

único capaz de comportar o compartilhamento de soberania.

Quanto a divisão dos três poderes, o executivo e o legislativo devem estar 

presentes em todos os níveis da federação, porém não são suficientes para a garantia 

do federalismo; além disso, a ocupação dos cargos relativos a esses dois poderes é 

mais importante do que a sua existência em todos os entes, pois eles não podem estar 

subordinados ao governo central por motivos de nomeação ou filiação partidária, uma 

vez que isso acarretaria centralização política e impossibilitaria a efetivação de uma 

Federação. Já o poder judiciário pode ser descartado como condição necessária para 

o Estado federativo, como pode ser observado no caso brasileiro - no qual os 

municípios (terceiro ente da federação) não o possuem (SOARES; MACHADO, 2018).
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Por fim, outro tema de debate sobre o federalismo "real” versa sobre a 

divisão de competências fiscais e administrativas entre os níveis de governo. No caso 

da descentralização fiscal, Soares e Machado (2018) afirmam que é condição 

necessária para o federalismo, pois a falta de recursos para os entes subnacionais 

significa dependência e subserviência ao ente que controle tais recursos. Já no que 

pesa a descentralização administrativa, os autores apontam que a ausência de divisão 

de competências entre os níveis de governo pode gerar duplicidades e/ou de atuação, 

porém não afeta, necessariamente, a autonomia.

Assim, considerado todo o exposto, tem-se um retrato das características 

básicas do modelo federativo3. Dentre estas, a autonomia por meio da 

descentralização política, fiscal e administrativa, a interdependência dos entes e a 

soberania compartilhada são fatores essenciais para a efetivação do sistema, apesar 

das possíveis incongruências entre o pacto Constitucional e a experiência real. A partir 

disso, é possível discutir a execução de políticas públicas dentro desse contexto 

peculiar.

3.3 Políticas Públicas em um Contexto Federativo

Assim, conhecendo a configuração do sistema federativo, a construção do 

paralelo entre federalismo e políticas públicas parte das características fundamentais 

das Federações, entre as quais, para Abrucio e Franzese (2007), destaca-se a 

capacidade das instituições federativas de consolidar mecanismos de controle mútuo 

e de coordenação entre os entes constituintes do pacto federativo.

Os autores apontam que o federalismo, caracterizado pela autonomia e 

interdependência dos entes, abre espaço para que os vários níveis de governo deixem 

de atuar sobre certos setores de políticas públicas. Nestas situações, a população não 

recebe nenhum serviço nem tem conhecimento de qual ente deve ser cobrado quanto 

à provisão destes. No sentido inverso, existe a possibilidade de que dois ou mais entes 

da federação desenvolvam projetos paralelos sobre uma mesma política, sem que 

haja qualquer tipo de intercomunicação e cooperação entre eles, provocando o 

desperdício de recursos (ABRUCIO; FRANZESE, 2007).

3 Vale apontar que o federalismo fiscal também é um aspecto importante do sistema federativo, porém 
o presente trabalho não tem como objetivo discutir questões relacionadas aos sistemas fiscal e 
tributário, ou outras relacionadas à partilha e distribuição de recursos dentro da Federação. Por isso, 
essa discussão não é apresentada nesta monografia.
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Esse cenário é agravado no Brasil, pois a Constituição Federal de 1988 

estabeleceu explicitamente competências comuns à União, aos Estados, aos 

municípios e ao Distrito Federal em diversas áreas:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios:

(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência;

(...)

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à 
ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 85, de 2015)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas;

(...)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos (BRASIL, 
1988, grifo do autor).

Além disso, ainda no que diz respeito à situação brasileira, existem 

instâncias dentro da CF/88 em que são garantidos certos direitos aos cidadãos, porém 

não é apontado qual o ente responsável pela promoção das políticas públicas 

correspondentes, como é o caso do esporte.

Assim, Arretche (2004) contribui para a identificação das dificuldades da 

gestão de políticas públicas nas Federações ao apontar que os entes subnacionais 

tendem a ser relapsos em termos fiscais e que o poder central tende a não conseguir 

induzir políticas em federações nas quais:

a) Os sistemas tributário e fiscal contam com transferências 

intergovernamentais estabelecidas constitucionalmente;

b) Existe uma alta dependência dos entes subnacionais sobre tais 

transferências;

c) Não existe proximidade entre o governo arrecadador e o realizador de 

despesas e;

d) Verifica-se autonomia política e fiscal nos entes subnacionais.
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Este é o caso do Brasil, mas também verificado em outras nações, que 

possibilita que os governos locais escolham não aderir a políticas nacionais.

Portanto, de forma geral, os problemas relacionados às políticas públicas 

nos Estados federativos advém da presença dos vários níveis de governo com 

autonomia política e fiscal, que conformam um sistema no qual os entes podem 

determinar individualmente os rumos de suas políticas, optando por assumir 

atribuições ou deixar de fazê-lo por iniciativa própria. Porém, como já apresentado, o 

relacionamento entres os níveis da Federação são complexos, mesclando autonomia 

e interdependência em um sistema matricial de relações intergovernamentais, que 

exigem a tomada de decisões em conjunto. Com isso, os mecanismos pelos quais as 

políticas públicas são desenvolvidas não se restringem a opção independente dos 

governos locais.

Ao invés disso, a maior difusão da autoridade inclui um número maior de 

agentes sobre as decisões governamentais quanto às políticas públicas. Logo, a 

realização de mudanças e o desenvolvimento de inovações de abrangência nacional 

são comprometidas, pois, além da autoridade política, os governos locais possuem 

capacidades fiscais e administrativas (mesmo que limitadas) para produzir suas 

iniciativas ou impedir as iniciativas de níveis mais altos de governo (ARRETCHE, 

2002).

Seguindo essa linha argumentativa, Arretche (2004) demonstra que os 

entes subnacionais podem escolher adotar um projeto desenvolvido ou estimulado 

por um governo superior ou, ainda, são levados a atuar devido a obrigações 

determinadas no pacto constitucional. Partindo dessa constatação, a autora destaca 

a palavra "adesão” como sendo um dos principais elementos que descrevem a forma 

institucional tomada pelas políticas sociais em Estados federativos, pois os governos 

locais somente tomam para si atribuições se considerarem que a adesão a essa 

iniciativa será benéfica em um ou mais sentidos. Consequentemente, o incentivo aos 

governos subnacionais se torna uma questão primordial, uma vez que não existem -  

no geral -  mecanismos centralizados de tomadas de decisão.

Logo, a coordenação federativa ganha destaque por estar encravada no 

conjunto de relações do modelo federativo de Estado. Abrucio (2005) argumenta que 

a recente expansão das políticas sociais tem aumentado a participação dos governos 

centrais sobre as políticas públicas, ao que se acrescentam as dificuldades de 

financiamento e operacionalização destas a nível local. Com isso, os processos
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compartilhados de decisão sobre a prestação de serviços se tornaram ainda mais 

complexos.

Nesse sentido, a coordenação é responsável por mediar a cooperação e a 

competição, buscando promover as formas benéficas de cada um deles. Sobre a 

cooperação, isso significa formação de parcerias para melhorar os gastos realizados 

pelas partes, auxiliar os governos locais mais pobres em termos financeiros e 

administrativos e integrá-los a políticas compartilhadas, evitando a rejeição de 

participação. Assim, uma das formas mais relevantes de cooperação é a indução de 

políticas públicas, nas quais o governo central, dotado de capacidades fiscais e 

administrativas superiores, cria mecanismos para promover a realização de 

programas, projetos e ações pelos entes subnacionais, detentores de menos recursos 

(ABRUCIO, 2005).

Enquanto isso, a competição apresenta benefícios quando atua como meio 

de combater a dominância excessiva de uma unidade federativa sobre certa área 

temática e promove a inovação. No entanto, a competição exacerbada pode prejudicar 

as políticas públicas de várias formas. Uma delas é por meio do efeito de race to the 

bottom (corrida para o fundo do poço), no qual os municípios optam por não fornecer 

políticas, uma vez que isso implica em aumento da carga tributária e atrai grupos mais 

pobres, fenômeno chamado de welfare magnets (imãs de bem-estar).; assim, diminuir 

a amplitude dos serviços com consequente diminuição dos impostos atrai a população 

mais rica, uma opção mais atrativa. Outra faceta maléfica é a guerra fiscal, na qual as 

localidades competem pela atração de empresas por meio do progressivo aumento 

de benefícios fiscais e isenções concedidas a empresas, que, em última instância, 

tendem a prejudicar financeiramente todos os governos envolvidos (ABRUCIO, 2005).

Nesse cenário, expõe-se um dos aspectos do conflito inerente ao 

federalismo, pois os níveis de governo buscam constantemente aproveitar da melhor 

maneira possível os ganhos políticos de uma ação, ao mesmo tempo em que buscam 

transferir os custos para os outros níveis. Arretche (1999) volta essa discussão para 

uma idiossincrasia brasileira, qual seja o grande número de beneficiários das políticas 

sociais, afirmando que essa característica tende a reduzir a efetividade das ações de 

proteção social, ao mesmo tempo em que eleva seus custos, tornando ainda menos 

atrativa a atuação sobre essas políticas. Como consequência, cresce a necessidade 

de mecanismos de indução que tornem essas políticas mais atraentes para os 

governos subnacionais.
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A adesão dos governos locais à transferência de atribuições depende 
diretamente de um cálculo no qual são considerados, de um lado, os 
custos e benefícios fiscais e políticos derivados da decisão de assumir 
a gestão de uma dada política e, de outro, os próprios recursos fiscais 
e administrativos com os quais cada administração conta para 
desempenhar tal tarefa (ARRETCHE, 1999, p. 14).

Em vias de exemplificar esse cálculo realizado pelos governos 

subnacionais, pode-se utilizar as análises de Arretche (2004) sobre a coordenação de 

algumas políticas públicas brasileiras, que incluem as áreas de saúde, habitação e 

saneamento, e educação fundamental.

A saúde tem na União como responsável por financiar e formular a política. 

As ações tomadas pelos governos locais dependem de transferências do governo 

federal e devem obedecer a regras determinadas pela União. De forma geral, tais 

regras vinculam o financiamento da política ao cumprimento de certos objetivos pelos 

Estados e municípios, dando à União mais certeza de que os serviços oferecidos 

estarão alinhados nos três níveis. O governo central manteve esse poder centralizado 

até a criação de conselhos com participação dos governos subnacionais, que 

possibilitaram a participação dos Estados e municípios nas decisões sobre a saúde 

(ARRETCHE, 2004).

Enquanto isso, o saneamento é fornecido sobretudo por companhias 

estaduais, que firmam contratos de serviços com a maioria dos municípios brasileiros, 

sendo que os demais recorrem a autarquias e órgãos municipais. No entanto, os 

serviços que envolvem infraestrutura e habitação possuem custos altos demais para 

os Estados e municípios, que dependem de financiamento federal para tal. Com isso, 

a União consegue estabelecer mecanismos de coordenação entre os governos locais 

ao atuar como financiadora e formuladora das políticas. Vale destacar que os 

governos estaduais possuem autoridade para distribuir os recursos entre seus 

municípios, no entanto, as regras de operação são definidas por órgãos com 

participação majoritária do governo federal, gerando um sistema com a autoridade 

concentrada na União (ARRETCHE, 2004).

Por fim, na educação básica, de competência dos Estados e municípios, 

prevalecem altos níveis de desigualdade horizontal e vertical, que impactam em 

diferenças até sobre a carreira dos professores. Segundo a Constituição Federal de 

1988, a educação básica deve ser preferencialmente fornecida pelos municípios e 

25% das receitas de Estados e municípios devem ser direcionadas para o ensino. A 

União não é, portanto, o principal financiador, detendo menos capacidades
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institucionais de desenvolver mecanismos de coordenação da política nacional. Por 

isso, foi criado o Fundef, que arrecada 15% das principais receitas estaduais e 

municipais, para posterior redistribuição dentro de cada Estado de acordo com o 

número de matrículas de cada município, vinculando a receita ao encargo e, logo, 

reduzindo as desigualdades entre municípios do mesmo Estado. Assim delineada, 

essa estratégia foi uma forma de compensar a baixa capacidade institucional de 

coordenação por meio da criação de uma obrigatoriedade constitucional (ARRETCHE, 

2004).

Apreciados esses exemplos, identificam-se diferentes formas de 

coordenação e indução de políticas públicas, com graus de sucesso variados. Na 

saúde, a vinculação de transferência mediante o cumprimento de metas se mostrou 

eficaz como mecanismo indutor. Já o saneamento, setor com alto custo em 

infraestrutura, apresentou resultados positivos mediante financiamento, formulação e 

planejamento pela União. Por fim, para a educação, financiada sobretudo pelos 

governos subnacionais, a União conseguiu induzir a promoção de políticas por meio 

da criação de um fundo, cujos recursos eram repassados de acordo com o 

atendimento de certos critérios.

Assim, tendo em vista essas ponderações, Abrucio e Franzese (2007) 

buscam resumir a questão, afirmando que a relação entre políticas públicas e 

federalismo deve ser observada em termos de:

a) Democratização do poder local e modernização das burocracias 

estaduais e municipais;

b) Criação de mecanismos de cooperação intergovernamentais;

c) Reformulação das formas de governança regional, desmistificando o 

papel dos municípios como provedores de todas as políticas;

d) O papel de indução e coordenação da União e dos Estados e;

e) Reforço dos fóruns federativos, possibilitando a democratização e 

efetivação de suas ações.

Dessa forma, fica evidenciado como o sistema federativo, sobretudo quanto 

às relações intergovernamentais que lhes são características, afetam as políticas 

públicas. Além disso, destaca-se o papel da coordenação federativa e da indução de 

políticas públicas para o fornecimento de serviços à população, proporcionando bases
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teóricas para a realização da análise do perfil dos municípios habilitados no ICMS 

Esportivo.



43

4 POLÍTICA ESPORTIVA

Assim como a descentralização e o federalismo caracterizam o contexto 

político e institucional cuja compreensão é essencial para a análise do perfil dos 

municípios participantes do ICMS Esportivo, a política esportiva de Minas Gerais 

também contribui para a observação do mecanismo em si. Nesse sentido, o critério 

"Esportes” não é a única iniciativa da administração pública mineira voltada para o 

setor, sendo que todas as ações direcionadas para esse fim conformam, em conjunto, 

a política esportiva do Estado. Assim, este capítulo apresenta, primeiramente, a ideia 

do esporte como política social. Em seguida, é explorada a evolução das políticas 

esportivas no Brasil para que, por fim, seja apresentada a trajetória dessas políticas 

em Minas Gerais, culminando no ICMS Esportivo.

4.1 Esporte com o Política Social

Identificar o esporte como uma política social exige, primeiramente, 

apresentar o que são políticas públicas. Nesse âmbito, existem diversos conceitos de 

"política pública” , os quais contém diferentes perspectivas acerca do tema. Assim, 

Souza (2003) apresenta uma breve síntese das conceituações oferecidas por 

diferentes autores:

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política 
que analisa o governo à luz de grandes questões públicas. Lynn 
(1980) a define como um conjunto específico de ações do governo que 
irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: 
política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 
diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos 
cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como "o 
que o governo escolhe fazer ou não fazei”  A definição mais conhecida 
continua sendo a de Laswell (1936/1958), ou seja, decisões e análises 
sobre política pública implicam responder às seguintes questões: 
quem ganha o quê, por quê e que diferença faz.

Outras definições enfatizam o papel da política pública na solução de 
problemas (SOUZA, 2003, p. 12-13).

Partindo dessas diferentes definições, a autora reconhece que o campo do 

conhecimento da política pública abrange diversas áreas temáticas, sendo a ação do 

governo elemento comum a todos os autores. Desse modo, Souza (2003) oferece sua 

própria contribuição, afirmando que o objeto do referido campo é a ação do governo 

quanto a: sua promoção e análise; sugestão de alterações e; definição de prioridades.
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Enquanto isso, Rua (1997) define política pública como a ação 

governamental resultante da atividade política, expressada por meio da alocação de 

bens e recursos públicos, isto é, pela provisão de bens e serviços. Com isso, a autora 

acrescenta a questão da demanda como fator inicial para a formação de uma política 

pública, a qual é processada por meio do sistema político, que determina quais destas 

serão contempladas e como isso ocorrerá.

Entende-se, então, que as políticas públicas podem ser direcionadas para 

diferentes setores, a depender das demandas apresentadas pela sociedade e dos 

processos decorrentes das disputas de interesse dentro do Estado. No entanto, 

segundo Marshall (1967), uma variedade de política pública sobre a qual o governo 

possui o dever de agir são aquelas que garantem os direitos sociais -  as políticas 

sociais.

Tais direitos correspondem, de acordo com Marshall (1967), à garantia de 

condições mínimas de vida dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade, ou seja, 

o direito ao bem-estar social e a levar uma vida civilizada dentro dos moldes da 

sociedade em que se está inserido. Assim, ao observar a evolução dos direitos sociais 

entre os séculos XIX e XX, o autor identifica que:

O objetivo dos direitos sociais [...] não é mais a mera tentativa de 
eliminar o ônus evidente que representa a pobreza nos níveis mais 
baixos da sociedade. Assumiu o aspecto de ação modificando o 
padrão total da desigualdade social (MARSHALL, 1967, p. 88, grifo 
do autor).

Dessa forma, cabendo ao poder público promover políticas sociais, a 

discussão do esporte -  frequentemente associado ao lazer4 -  como política social é 

vinculada ao significado que a prática desportiva possui em determinada sociedade e 

momento histórico. Nesse sentido, Athayde e Passos (2018) afirmam que o esporte é 

um fenômeno cultural criado para atender necessidades construídas socialmente e, 

portanto, é dotado de funções sociais mutáveis.

Por isso, as políticas públicas para o esporte apresentaram, ao longo do 

tempo, diferentes concepções sobre o que constitui a prática esportiva. No entanto, 

vale apresentar as manifestações do desporto utilizadas atualmente, estabelecidas 

pela Lei n° 9.615/1998 (Lei Pelé)5:

4 (ISAYAMA; LINHALES, 2006)
5 A Lei Pelé é apresentada com maior detalhamento na seção seguinte
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Art. 3o O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes 
manifestações:

I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em 
formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a 
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar 
o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o 
exercício da cidadania e a prática do lazer;

II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo 
as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir 
para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na 
promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente;

III - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta 
Lei e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a 
finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do 
País e estas com as de outras nações.

IV - desporto de formação, caracterizado pelo fomento e aquisição 
inicial dos conhecimentos desportivos que garantam competência 
técnica na intervenção desportiva, com o objetivo de promover o 
aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva em 
termos recreativos, competitivos ou de alta competição (BRASIL, 
1998, grifo nosso) .

Tendo, assim, destacado as diferentes formas de prática esportiva 

reconhecidas contemporaneamente, a seção seguinte apresenta como a política 

esportiva se desenvolveu no Brasil e em Minas Gerais até o período recente, 

localizando a criação do ICMS Esportivo nesse meio. Nesse sentido, destaca-se como 

o poder público enxergava o desporto e quais as ações promovidas perante os 

diferentes significados de esporte. Para mais, a apresentação paralela da questão nos 

âmbitos federal e estadual foi realizada com o objetivo de demonstrar como as 

decisões da União afetaram as ações do governo mineiro.

4.2 Trajetória da Política Esportiva no Brasil e em Minas Gerais

O esporte surgiu no Brasil no século XIX, com forte influência europeia, 

caracterizado pela autonomia da sociedade para a organização e prática desportiva, 

sem atuação ou intermédio do Estado. Durante esse período, as principais 

organizações esportivas eram as agremiações, restritas à população mais rica 

(BUENO, 2008). O esporte também era promovido pelas escolas, colégios e 

academias militares por meio das disciplinas de ginástica ou educação física, 

instituições cuja maioria dos brasileiros não tinha acesso e nas quais predominava o
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higienismo e eugenismo6, que tinham a prática esportiva como meio de promover a 

moral e a disciplina. No entanto, o esporte também era praticado pela população em 

geral, sobretudo de forma lúdica e recreativa, sem que existisse uma demanda 

popular por equipamentos e infraestrutura (LINHALES, 1996; BUENO, 2008).

Bueno (2008) aponta que, durante a República Velha, a União se manteve 

distante do esporte, até que a instauração do Estado Novo (1937-1945) procedeu com 

medidas de intervenção direta e indireta do Estado no setor, inserindo-o na agenda 

governamental. Assim, o desporto foi integrado ao projeto político-ideológico de 

construção de uma nova ordem social, que instrumentalizava a prática corporal para 

a suposta melhoria da raça brasileira e aumento da eficiência dos trabalhadores, tendo 

como objetivo final o bem da Nação. Portanto, o esporte não tinha valor em si mesmo, 

sendo as decisões acerca do tema tomadas de forma autoritária (LINHALES, 1996).

Nesse sentido, a Constituição de 1934 apresentava a educação eugênica 

e higienista como deveres dos entes federativos. De forma similar, porém ainda mais 

incisiva, a Constituição de 1937 estabeleceu que a União deveria criar diretrizes para 

a educação nacional tendo em vista a formação física e moral de jovens e crianças, 

incluindo a obrigatoriedade da Educação Física nas escolas. Para mais, o Estado se 

propunha a atuar principalmente como mediador neutro entre os conflitos no setor e 

promotor da democratização do esporte, até então notavelmente elitista (LINHALES, 

1996).

Porém, o Sistema Esportivo Brasileiro propriamente dito surgiu somente 

em 1941, por meio do Decreto-Lei n° 3.199/1941. O esporte manteve seu caráter 

eugênico-higienista, mas o governo deixou de ser um mediador neutro com a criação 

do Conselho Nacional de Desporto (CND), órgão supremo do sistema esportivo -  

marcando a tomada totalitária do esporte pelo Estado (LINHALES, 1996; BUENO, 

2008).

Enquanto isso, em Minas Gerais, o início da atuação do poder público sobre 

o esporte se deu alguns anos antes, em 1927, com a criação da Inspetoria de 

Educação Física de Minas Gerais. Suas funções contemplavam a realização de 

exercícios, jogos e ginástica para o público infantil, assim como a aquisição de 

materiais, construção de espaços adequados e capacitação de profissionais para o

6 A eugenia se refere ao melhoramento da espécie humana, enquanto o higienismo denota higiene e 
sanitarismo. No caso brasileiro, as políticas eugênicas foram associadas à “higiene social”, com alto 
teor racista (BUENO, 2008).
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desenvolvimento dessas atividades. Vago (2010 apud RODRIGUES et al, 2013) indica 

que a proposta buscou reconfigurar a ideia de "Educação Física”, atribuindo-lhe a 

função de promover a eficiência para o mundo do trabalho. Com isso, o governo visava 

formar cidadãos mais ativos e mais produtivos em suas funções (RODRIGUES et al, 

2013).

Quanto às realizações concretas da Inspetoria de Educação Física, 

destaca-se a proposta de construção de praças esportivas, constituídas como 

espaços públicos aparelhados para a prática de exercícios físicos, cujo intuito seria 

estimular o estilo de vida ativo e promover a socialização -  a primeira dessas praças 

foi construída em Belo Horizonte no ano de 1933. Outro marco da administração da 

Inspetoria foi a inauguração do Minas Tênis Clube (MTC), em 1937, construído pela 

Prefeitura de Belo Horizonte, e detentor de forte relação com a elite política e 

econômica da cidade (RODRIGUES, 1996 apud RODRIGUES et al, 2013). Os valores 

do Clube reproduziam o discurso e o projeto eugênico-higienista do Estado Novo, 

prezando pelo aperfeiçoamento da raça por meio da prática esportiva, começando 

com ações ainda na infância e juventude. Dotado dessas características, o MTC se 

tornou, por meio do Decreto-Lei n°150/1938, centro de difusão e tomada de decisões 

sobre o esporte, sendo referência para a construção das praças de esportes em todo 

o estado (RODRIGUES et al, 2013).

Vale destacar que a construção e manutenção das praças esportivas era 

gerida pela Diretoria Geral de Praças de Esportes de Minas Gerais (DGPE-MG), cuja 

função era uniformizar a política esportiva, auxiliando e fiscalizando o cumprimento 

dos objetivos do governo estadual. Em 1946, a DGPE passou a se chamar Diretoria 

de Esportes de Minas Gerais (DEMG), compartilhando com o MTC a responsabilidade 

sobre a política esportiva mineira (RODRIGUES; COSTA, 2013).

Nesse contexto, o esporte de rendimento e competitivo foram privilegiados 

tanto pela União quanto pelo governo mineiro, que consideravam as demais 

modalidades esportivas infrutíferas para a promoção da Nação. Linhales (1996) 

argumenta que o esporte com foco nas modalidades de seleção excluía grande parte 

da população e não configurava um direito social, levando os "excluídos” a se voltar 

para a organização esportiva independente. Desse modo, as ações de propagação 

do esporte continuaram permeadas pelas ideias nacionalistas e eugênicas 

(LINHALES, 1996).
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O fim do Estado Novo, em 1945, deu início a um período de avanços 

democráticos, porém marcado pelo populismo. Sob esse pano de fundo, o sistema 

esportivo nacional se manteve o mesmo estabelecido em 1941, com forte presença 

do Estado representado pelo CND. Porém, as Confederações ganharam poder, com 

destaque para a Confederação Brasileira de Desportos (CDB), que abrigava diversas 

modalidades. Enquanto a União manteve a prioridade do esporte seletivo, os estados 

adotaram posicionamentos diversos (LINHALES, 1996).

Em Minas Gerais, o período populista foi marcado pelo incentivo ao esporte 

de rendimento via estímulo à participação em competições nacionais. Assim, a base 

de beneficiários das políticas esportivas se manteve altamente elitizada, porém foi 

ampliada por meio da autorização de utilização das Praças de Esportes por todos os 

associados a qualquer Clube. Também neste período teve início a construção do 

Estádio Minas Gerais, o “Mineirão”, que foi finalizada com relativa rapidez devido à 

influência direta do governador (RODRIGUES; COSTA, 2013).

Diante disso, Linhales (1996) ressalta dois aspectos do sistema esportivo 

da época. O primeiro diz respeito a proliferação das organizações esportivas, como 

clubes e times, apesar do Decreto-Lei n° 3.199/1941 minar sua autonomia perante o 

CND; em muitos casos, essas entidades existiam sem registro e estatuto, mas 

representavam a expansão do esporte no Brasil. O segundo era a utilização do 

esporte pelos governantes como meio de se promover politicamente e angariar votos, 

oferecendo benefícios a clubes e usando eventos para promoção pessoal. Portanto, 

o sistema esportivo se manteve rígido e excludente, mas alguns agentes conseguiram 

tirar vantagens do clientelismo e populismo (BUENO, 2008)

Ademais, Linhales (1996) aponta que o populismo associava o progresso 

e a urbanização a mudanças socioculturais, atrelando o esporte à modernidade e ao 

uso racional do tempo livre. Isso proporcionou o surgimento da imprensa esportiva, 

que popularizou o esporte por meio da veiculação de notícias e até mesmo da 

promoção de eventos. Como consequência, a indústria do esporte cresceu em 

conjunto com a demanda por material esportivo. Além disso, a disciplina da Educação 

Física também se consolidou dentro do sistema educacional. Porém, nenhuma dessas 

mudanças visava transformar o esporte em direito social.

Nesse sentido, a Diretoria de Esportes de Minas Gerais passou a divulgar 

as atividades esportivas desenvolvidas na área. Isso se deu a partir da desvinculação 

entre a DEMG e o MTC, resultando na ampliação das responsabilidades da Diretoria,
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que passou a atuar -  para além da gestão das praças esportivas -  auxiliando as 

atividades desportivas-educacionais em geral, promovendo também a formação de 

técnicos e a realização de ações pontuais, como as Ruas de Recreio, as quais 

consistiam em atividades esportivas e recreativas nas ruas e praças municipais, mais 

tarde chamadas de Ruas de Lazer (RODRIGUES; COSTA, 2013).

Em 1964 ocorreu a instauração da ditadura militar, que manteve o alto nível 

de centralização da autoridade do Estado sobre o setor esportivo. Como no período 

anterior, o novo regime utilizou o desporto como meio de controle social em nome de 

um projeto nacionalista, suprimindo a soberania popular. Assim, o autoritarismo tomou 

posse do setor para utilizá-lo em momentos estratégicos, mascarando a repressão 

estatal sob um discurso de identidade e coesão nacional. Apesar da função ideológica, 

a ditadura ampliou o acesso da população ao esporte e passou a trata-lo como um 

direito social, o que não havia sido feito até então (LINHALES, 1996).

Nesse aspecto, o governo de Minas Gerais se manteve estreitamente 

alinhado com as diretrizes da União, agora representada pelo Departamento de 

Educação Física e Desportos do Ministério de Educação e Cultura (DED). Ambas 

instâncias governamentais publicaram, em 1971, planos para a política esportiva que 

incluíam o atendimento a populações carentes, o que em Minas Gerais se traduziu 

em esforços para a utilização mais efetiva das praças de esportes e promoção de 

ações de cunho social, que melhoraram os indicadores esportivos e a imagem do 

desporto em si. Ademais, no que tange o governo federal, cabe ressaltar que seu 

"Plano de Educação Física e Desporto -  PED” ainda enfatizava o papel do esporte 

para moldar corpos e mentes, porém, ao mesmo tempo, sugeria o desporto como 

direito de todos os cidadãos (LINHALES, 1996; RODRIGUES; COSTA, 2013).

Dentre os projetos do PED, Linhales (1996) destaca a "Campanha Nacional 

de Esclarecimento Desportivo -  CNED”, cujo objetivo era montar uma rede publicitária 

promotora de mudanças comportamentais e de propagandas a favor do governo. 

Foram produzidos e distribuídos materiais publicitários ressaltando a importância da 

atividade física e o direito de todos de participar. Porém, não foram tomadas ações 

que buscassem efetivar o direito ao esporte. O fim do CNED, em 1974, ocorreu 

durante a abertura política, quando os investimentos em propagação da ideologia 

militar perdiam espaço (LINHALES, 1996).

O Estado passou, então, a tratar as políticas públicas de forma menos 

generalista e impositora, alterando o tratamento dado também ao setor esportivo.
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Nesse meio, em 1975, foram promovidos em Minas Gerais os Jogos Estudantis 

Mineiros (JEM), que obtiveram grande sucesso e foram reproduzidos por vários anos, 

assim como outros eventos para a popularização do esporte (RODRIGUES; COSTA, 

2013). Nesse ano surgiu também a Lei n° 6.251/1975, que promoveu algumas 

mudanças no Sistema Esportivo Nacional concebido em 1941, mas sem realizar 

alterações consideráveis. Na prática, no âmbito federal, manteve-se muito da 

estrutura e da exclusão preexistentes, valorizando o alto rendimento. Para mais, foi 

estabelecida a nova "Política Nacional” para o esporte e o "Plano Nacional de 

Educação Física e Desporto -PNED” (LINHALES, 1996).

A "Política Nacional” objetivava promover o esporte de alto rendimento, 

identificando o investimento no esporte escolar como o melhor caminho para tal, 

porém não mencionava o esporte como direito social. Enquanto isso, a PNED buscou 

no esporte de massa criar uma ponte entre o esporte estudantil e o alto rendimento, 

dando início ao Movimento Esporte para Todos (EPT), oficializado em 1977. As ações 

dessa campanha eram de fácil operacionalização, consistindo em promover eventos 

ao ar livre com a participação de cidadãos mais pobres. Assim, o EPT contradizia a 

prioridade dada ao alto rendimento (LINHALES, 1996).

A abertura em direção a democracia por volta dos anos 1980 levou diversos 

agentes do setor esportivo a criticar o caráter autoritário, burocrático e altamente 

seletivo da pasta até então. No entanto, as mudanças que buscaram a resolução 

desses problemas não foram provocadas por rupturas drásticas. Ao invés disso, os 

militares e outros grupos detentores de poder tentaram se adaptar à abertura, 

realizando acordos e concessões para uma transição "suave” (LINHALES, 1996).

Ressalta-se que os postos estatais de liderança no setor esportivo eram 

dominados pelos militares, que promoviam políticas por meio do planejamento 

participativo, exemplo da adaptação ao processo de abertura. A base para a atuação 

governamental eram as "Diretrizes Gerais para a Educação Física/Desporto -  

1980/1985”, que compunham a Política Social do governo. O foco dado foi sobre o 

público infantil, buscando garantir a educação e a saúde pública. No entanto, o 

objetivo mais pungente era dar mais notabilidade ao esporte. (LINHALES, 1996).

Dessa forma, o documento das Diretrizes enfatizava a necessidade de 

reduzir a prevalência do esporte de rendimento, em prol da Educação Física e do EPT. 

Assim, o desporto passaria por uma mudança significativa, ampliando o público alvo, 

valorizando a dimensão sociocultural e descentralizando de ações. Porém, os
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resultados verificados mantiveram em grande parte o esquema consolidado pela Lei 

n° 6.251/1975. Nesse sentido, foram feitos investimentos na Educação Física e 

desporto escolar, porém direcionados ao alto rendimento. Além disso, Linhales (1996) 

sublinha que não havia planejamento visando possibilitar o desenvolvimento das 

atividades pelas escolas sem sobrecarregar o sistema educacional.

Logo, o alto rendimento recebia a maior porção dos recursos, sendo 

controlado e fiscalizado pelo CND. A maior diferença em relação ao período anterior 

era a apoio financeiro do setor privado, que se associou a modalidades esportivas 

antes ofuscadas pelo futebol, atraindo mais atenção da mídia e dos torcedores. Essa 

introdução da lógica de mercado no esporte se deparou com rígidas estruturas legais, 

incitando um processo de liberalização do setor (LINHALES, 1996).

As discussões sobre a função social da educação física e do esporte já 

estavam presentes entre os profissionais de educação física e chegaram a outros 

setores, como os órgãos municipais de educação, preocupadas com a 

democratização da educação (BUENO, 2008). Enquanto isso, a imprensa passou a 

publicar mais material sobre os dilemas enfrentados pelo esporte e Educação Física 

como espaço de expressão sociopolítica. O Congresso Nacional também foi espaço 

para a mobilização em direção a nova concepção do esporte com a promoção do Ciclo 

de Debates "Panorama do Esporte Brasileiro” em 1983, na qual atores interessados 

nos rumos do esporte pautaram suas avaliações, questionamentos e propostas. 

Entretanto, a pauta prioritária era o esporte profissional e de alto rendimento, 

afastando-se dos debates do esporte como direito social e focando nos interesses do 

mercado: autonomia e liberalização do esporte (LINHALES, 1996; BUENO, 2008).

Com esse viés, foi instituída, em 1985, a "Comissão de Reformulação do 

Desporto” , cujo objetivo era estudar o esporte nacional para sugerir novos rumos e 

possibilidades para as políticas; porém, a Comissão foi cooptada pelos interesses do 

CND. Assim, o Relatório Conclusivo propunha a promoção do desporto por meio do 

esporte-educação, esporte-participação e esporte-performance7. Também foi 

defendida a redução do autoritarismo e a ampliação da livre iniciativa como meio de 

democratização. Quanto à questão jurídica, foi destacada a necessidade de revisão 

da legislação em direção à modernização, sendo apresentada uma proposta de artigo

7 Entende-se essas categorias como análogas aos projetos anteriores para a Educação Física, Esporte 
para Todos e alto rendimento
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à Constituição. Outro ponto relevante foi a sugestão de redução dos impostos relativos 

ao esporte e a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Esportivo -  FUNDESP, 

que serviriam, respectivamente, para ampliar a autonomia e facilitar o repasse de 

recursos (LINHALES, 1996).

Nota-se, então, que o setor esportivo caminhava para uma lógica mais 

liberal, porém sem ainda atentar-se ao esporte como direito social. Como resume 

Linhales (1996, p. 176), o desporto continuou sendo "uma ‘Questão de Estado’ (ou 

daqueles que conseguem representar seus interesses no Estado) e não uma questão 

dos cidadãos”.

Em Minas Gerais, A DEMG foi extinta por meio do Decreto n° 27.740/1987 

(RODRIGUES; COSTA, 2013). Com isso, o esporte passou a ser gerido pela 

Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Turismo (SELT), que deu continuidade às 

políticas das praças esportivas, cursos de capacitação e realização de eventos, e 

promoveu outras ações, como as Ruas de Lazer. Nesse cenário, destaca-se a 

realização da primeira edição dos Jogos do Interior de Minas (JIMI) em 1985, cujo 

objetivo era difundir o esporte pelo interior do Estado, e é realizado até atualidade. 

Prova do sucesso da iniciativa, verificou-se a criação de Secretarias de Esporte em 

municípios interioranos (VIANA; OLIVEIRA, 2013).

Retornando ao que diz respeito do âmbito federal, o CND passou a atuar 

de forma normativa, sendo responsável por disseminar a política esportiva nacional, 

afastando-se da arbitrariedade que lhe era característica. Entre seus propósitos diante 

do cenário de mudanças, estavam a constitucionalização do esporte, a 

desburocratização e descentralização, o financiamento de projetos científicos, a 

formação de pessoal e a revisão das práticas do esporte educacional. Com isso, um 

dos reflexos foi a devolução do poder de decisão sobre o esporte de rendimento para 

as confederações e federações, fortalecendo os dirigentes esportivos, que mantinham 

relações clientelistas e, desse modo, influenciaram a legislação futura (LINHALES, 

1996).

Segundo Linhales (1996), o CND conseguiu cumprir seu objetivo de 

adicionar o esporte no texto constitucional, apresentando uma proposta que, após 

alterações, foi aprovada e compôs o art. 217 da Constituição Federal de 1988:

Art. 217 - É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais 
e não formais, como direito de cada um, observados:
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I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, 
quanto a sua organização e funcionamento;

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 
desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de 
alto rendimento;

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

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

§ 1° O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 
competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 
desportiva, regulada em lei.

§ 2° A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessen-ta dias, 
contados da instauração do processo, para proferir decisão final.

§ 3° O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção 
social (BRASIL, 1988, grifo nosso).

Linhales (1996) analisa o trecho destacando a liberalização e a 

transformação do esporte e do lazer em direitos de todos os cidadãos. No entanto, a 

autora questiona o direcionamento exclusivo de recursos para o esporte educacional 

e de alto rendimento e, sobretudo, a ausência de ações voltadas a concretização dos 

direitos sociais agora estabelecidos constitucionalmente, um problema identificado em 

diversos setores abrangidos pela CF/88. Nesse mesmo sentido, Bueno (2008) aponta 

que o Estado assumiu o dever de garantir o direito ao esporte, mas não atribuiu a 

responsabilidade a nenhum ente federativo.

Assim, no período pós-1988, a ação do poder público não foi desenvolvida 

no sentido de garantir o esporte e lazer, sendo esses direitos simplesmente incluídos 

nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas Municipais (LINHALES, 1996). 

Porém, no caso de Minas Gerais, surgiram ações que extrapolavam o objetivo de 

difundir o esporte e renovar os espaços para a práticas desportiva, pois o setor passou 

a ser considerado instrumental para a mitigação da marginalidade. Nesse sentido, é 

possível citar a criação do Programa Especial para desenvolver ações integradas nas 

comunidades das periferias da Capital e de cidades do interior, visando estimular a 

prática de várias modalidades de esporte e formar atletas. Além disso, Viana e Oliveira 

(2013) apontam que houve, pós-CF/1988, um esforço para a criação de um sistema 

de lazer e recreação direcionado às populações pobres. Os autores também citam o 

"Projeto Mil Campos”, destinado a criar campos de futebol no Estado para uso pelos 

cidadãos da periferia e ressaltam a expansão das ações de lazer, como as Ruas de 

Lazer e o "Escalada” (VIANA; OLIVEIRA, 2013)
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Enquanto isso, a União visava reformular o sistema esportivo, que se 

encontrava mais aberto ao mercado, processo que ocorreu com a participação ativa 

de várias entidades esportivas e resultou na Lei n° 8.762/1993 (Lei Zico), publicada 

em 1993. A norma deu início à liberalização do setor, oferecendo a autonomia para a 

organização esportiva e cedendo aos interesses do mercado. Ressalta-se também 

que a Lei definiu o esporte como um direito individual, e não social. Nesse sentido, ela 

não detalhou a forma de atuação do Estado, definindo somente que o sistema 

esportivo deveria buscar garantir a prática do esporte e o aumento de sua qualidade 

-  indício de favorecimento ao alto rendimento. Quanto aos recursos para o desporto, 

foram ampliadas as fontes por meio da criação de fundos, bingos, incentivos fiscais, 

entre outros, com destaque para a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Esportivo - FUNDESP (LINHALES, 1996).

O FUNDESP passou a centralizar os recursos para a Política Nacional de 

Desportos, sendo os possíveis destinos classificados em três grupos, sem a definição 

de porcentagens para cada um deles: Desporto não profissional -  abarcando o 

desporto educacional, o desporto de rendimento, o desporto de criação nacional, a 

capacitação de pessoal, o apoio a pesquisa científica e a infraestrutura; Desporto 

profissional -  por meio do sistema de assistência a atletas profissionais e em 

formação, cujo objetivo era a adaptação ao mercado de trabalho após a inatividade e; 

Apoio técnico e administrativo ao Conselho Superior de Desportos, que substituiu o 

CND (LINHALES, 1996).

Assim, a Lei Zico não apresentou as garantias para o esporte educacional 

estabelecido pela CF/88, deixando em aberto o papel dos entes subnacionais, que 

poderiam estabelecer seus próprios sistemas. Além disso, o Conselho Superior de 

Desportos foi criado com uma composição que não representava o esporte 

educacional ou de participação, mais uma vez privilegiando o alto rendimento. Logo, 

o esporte não foi normatizado como direito social, cabendo ao Estado apenas mediar 

conflitos de mercado (LINHALES. 1996).

Nos anos seguintes, as alterações normativas do desporto que merecem 

mais destaque foram as promovidas pela Lei Pelé (9.615/1998), que modificou a 

estrutura do Sistema Nacional de Desporto, promoveu a redistribuição de recursos 

para os entes federativos e ampliou a descentralização e liberalização do esporte. No 

entanto, foram aprovadas e discutidas diversas outras legislações, que promoveram
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mudanças pontuais no sistema esportivo de forma a favorecer, principalmente, os 

clubes de futebol (BUENO, 2008).

Assim, vale destacar algumas ações promovidas pelo governo brasileiro 

para o esporte nas últimas décadas. O Bolsa Atleta, criado em 2001, consistiu na 

destinação de bolsas -  com valores diversos -  a indivíduos vinculados a alguma 

entidade esportiva e que participam de competições, mas não possuem patrocínio. 

Enquanto isso, a Lei de Incentivo ao Esporte (Lei n° 11.438/2006) foi desenvolvida 

como um mecanismo de desconto de percentuais do Imposto de Renda de pessoas 

físicas e jurídicas, que são em torno transferidos para projetos esportivos dentro das 

categorias de desporto: educacional, de participação e de rendimento; para tanto, os 

projetos são submetidos a análise antes de serem aprovados.

Durante todo esse período, Minas Gerais promoveu suas próprias 

iniciativas esportivas. Em 1991 foi lançado o "Programa Curumim”, que tinha como 

objetivo promover o direito ao esporte, lazer e recreação entre crianças e 

adolescentes de famílias pobres, realizando atividades socio-recreativas. O programa 

foi extremamente bem sucedido, tendo ocorrido em diversos anos baseado na 

promoção de brincadeiras, jogos, espetáculos, pequenos cursos, entre outros. Vale 

notar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi lançado em 1990 e, por 

isso, o "Programa Curumim” realizava também ações voltadas para evitar a iniciação 

ao trabalho (VIANA; OLIVEIRA, 2013).

Outras ações com o mesmo foco do Curumim foram realizadas, como: os 

"Cursos de Capacitação de Agentes Comunitários de Esporte e Lazer Olé Olá”; o 

‘Programa Mocatu”, concebido para fornecer a crianças e adolescentes com 

deficiência oportunidades de realização de atividades esportivas e culturais; o projeto 

"Adote um Atleta”, que financiava atletas proeminentes no judô, vôlei e natação por 

meio de investimentos de empresas em troca de valores reduzidos em seu imposto 

de renda; e o "Clube da Maturidade”, voltado para a terceira idade. Vale mencionar 

que as Ruas de Lazer também foram realizadas e ampliadas (VIANA; OLIVEIRA, 

2013).

Houve, portanto, ampla promoção de ações que se afastavam das antigas 

bases do esporte: disciplina, nacionalismo, moralidade e civismo. Além disso, o 

governo de Minas Gerais passou a se dedicar principalmente a planejar as ações, 

enquanto os municípios as realizavam. Assim, como os municípios se demonstraram
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cada vez mais comprometidos em dar prosseguimento as ações, ocorreu uma 

diminuição da atuação direta da SELT na área de lazer (VIANA; OLIVEIRA, 2013).

Com a eleição de Fernando Henrique Cardoso para Presidente da 

República em 1995, o Brasil passou a adotar medidas neoliberais, reduzindo a 

participação do Estado no desenvolvimento de políticas públicas. Em Minas Gerais, o 

esporte e lazer passaram a ser de responsabilidade da Secretaria de Estado de 

Esporte (SEESP), criada em 1996, a qual, sob os predicados do neoliberalismo, 

buscou o aumento da eficiência e da eficácia por meio do planejamento. A SEESP 

contou com parcerias para a promoção de programas e projetos esportivos, por meio 

de acordos com ONGs, associações, clubes, municípios e com o governo federal, 

buscando também aporte financeiro -  uma vez que a pasta não era prioritária e seus 

recursos próprios cobriam somente o custeio. (SILVEIRA; SILVA, 2013)

No que tange a obtenção de recursos, ressalta-se a parceria com o governo 

federal por meio do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (INDESP) 

criado em 1995. Outros meios pelos quais a SEESP obtinha recursos era pela Lei 

Pelé e a Loteria Esportiva. Algumas ações, como o JIMI, possuíam orçamento fixo, 

mas a SEESP também recebia solicitações de deputados, destinando recursos 

principalmente para a construção de quadras em seus municípios (SILVEIRA; SILVA, 

2013).

Já no início do governo de Itamar Franco, em 2000, o então governador 

declarou que pretendia dar à SEESP o papel de agente ativo na propagação da 

política esportiva, pois a Secretaria estava focada somente em manter os programas 

preexistentes. Com isso, uma das novas iniciativas foi o "Esporte Solidário Toriba”, 

que atendeu jovens na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e no interior 

com a prática de modalidades esportivas. Outras ações foram a construção de praças 

de esportes, a realização de torneios, os JIMIs e as Ruas de Lazer. Uma ação singular 

foi o "Pintando a Liberdade”, que visava ocupar o tempo ocioso de detentos. Também 

foi executado o "Programa Desportivo para Pessoas com Deficiência (Esporte sem 

Barreiras)”, que estendeu o "Toriba” a pessoas com deficiência (SILVEIRA; SILVA, 

2013).

Vale notar que, aparentemente, o lazer perdeu espaço, uma vez que foi 

verificada a diminuição das políticas de Ruas de Lazer e semelhantes, enquanto o 

esporte de participação e, sobretudo, de rendimento eram ampliados. Nestes dois 

âmbitos as ações eram pontuais, sem previsão de continuidade. Quanto ao público
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atendido, esse era quase sempre adolescentes e jovens, seja para a competição ou 

com o objetivo de afastamento das drogas e da violência (SILVEIRA; SILVA, 2013).

Com o início do primeiro mandato de Aécio Neves (2003 a 2006), foi criada 

a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes (SEDESE). A 

unificação do esporte com o desenvolvimento social se deu em função do projeto 

governamental de equilíbrio das contas públicas e aumento da eficiência, o "Choque 

de Gestão”. Assim, um dos objetivos da SEDESE era articular o lazer e o esporte com 

outros setores. No entanto, dificuldades organizacionais e de comunicação interna 

impediram a efetivação dessa articulação (ISAYAMA; PERES, 2013).

As ações realizadas na época foram estabelecidas dentro das leis 

orçamentárias; dentre elas, a maior demanda era construção de espaços para a 

prática esportiva. Ademais, os principais programas foram o programa "Campos de 

Luz”, as Ruas de Lazer e os projetos "Pintando a Liberdade”, "Segundo Tempo” e 

"Curumim”. No que diz respeito aos eventos, foram promovidos Jogos Escolares de 

Minas Gerais (JEMGs), cujo objetivo era o estímulo da pratica esportiva dos alunos 

no ensino básico, promovendo o intercâmbio e a seleção de competidores para os 

eventos de nível nacional, e os JIMIs, mantendo a tradição de 1985 e contribuindo 

para difundir o esporte para o interior do estado, assim como explorar o turismo e 

comércio nos municípios onde o evento era realizado. Para mais, a SEDESE era 

responsável também pelo "Programa Estruturador Minas Esporte” , que visava a 

inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade por meio do esporte, 

atuando também com atividades culturais e de reforço escolar e fornecimento de 

alimento e vestuário. Outra função da Secretaria era gerenciar os estádios "Mineirão” 

e "Mineirinho” (ISAYAMA; PERES, 2013).

No que diz respeito ao financiamento, foram promovidas parcerias com 

entidades de classe, setor privado e governo federal. Além disso, vale ressaltar a 

criação do Plano Mineiro de Desenvolvimento, que estava de acordo com o choque 

de gestão e pretendia orientar novas formas de financiamento, incluindo parcerias 

público-privadas. Quanto ao programa "Segundo Tempo”, o fim da parceria com o 

governo federal responsável por seu financiamento levou a criação do programa 

"Minas Olímpica” em 2005, desvinculado da União. Este previa a formação de 

professores de educação física para a rede pública, repasse de kits e equipamentos 

de apoio e construção de instalações esportivas. O programa se destrinchava em três
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ramos, cada um responsável por uma das ações elencadas, além de fornecer apoio 

ao JEMG e JIMI (ISAYAMA; PERES, 2013).

Com o segundo mandato de Aécio Neves (2007-2010), o esporte passou a 

compor a Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude que, após reestruturações, 

continha subsecretarias voltadas ao desporto, políticas para a juventude e políticas 

antidrogas (MINAS GERAIS, 2007, 2011). Nesse período surgiu, em 2009, o ICMS 

Esportivo, critério de repartição dos recursos do ICMS destinados aos municípios, que 

consiste na transferência de valores pecuniários aos municípios que comprovassem 

a realização e/ou participação em eventos esportivos. Esta política é objeto do 

presente trabalho e, por isso, é apresentada detalhadamente no capítulo seguinte.
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5 ICMS, LEI ROBIN HOOD E ICMS ESPORTIVO

Tendo apresentado a evolução da política esportiva no Brasil e em Minas 

Gerais, este capítulo tem como objetivo primordial descrever, especificamente, o 

ICMS Esportivo, dissecando seus instrumentos legais e procedimentos. No entanto, 

há toda uma sequência de eventos que precedeu a concepção do critério "Esportes”, 

a qual também deve ser apresentada de forma a demonstrar os processos e decisões 

que culminaram nesse instrumento.

Assim, este capítulo explora, em primeiramente, as origens do ICMS, 

apresentando as mudanças pelas quais o tributo passou até se tornar o que é 

atualmente. Em seguida, é tratada a criação da Lei Robin Hood e suas alterações 

para, por fim, apresentar de forma minuciosa o ICMS Esportivo.

5.1 Origem e Evolução do ICMS

No Brasil, o primeiro imposto a incidir sobre a venda de mercadorias em 

geral foi o Imposto Sobre Vendas e Consignações (IVC). Ele foi criado pela 

Constituição 1934, marcando a principal mudança sobre a questão tributária estadual 

desde 1891, quando foram delimitados constitucionalmente impostos de competência 

exclusiva para estados e para a União (REZENDE, 2009; 2012).

Este foi substituído pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM)8 

em 1967, durante a reforma tributária do período militar. A competência sobre tal taxa 

foi atribuída aos estados, enquanto à União ficou resguardada a competência sobre o 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), cujo montante teria 20% de seu valor 

repassados igualmente para o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de 

Participação dos municípios9 (REZENDE, 2009; 2012).

Durante os primeiros anos de vigência do ICM, os governos estaduais 

temiam possíveis perdas de receita por falta de capacidades de administração do 

tributo, assim como a diminuição da arrecadação em estados onde o IVC possuía 

taxas maiores -  uma vez que as taxas do IVC apresentavam grandes variações entre 

estados. Outra questão pontuada foi a transferência de recursos dos estados mais 

pobres para os mais ricos; isso ocorria porque o imposto incidia na origem, logo, as

8 O ICM contava com alíquotas baseadas no valor adicionado
9 Dos 20% do IPI repassados ao Fundo de Participação dos Estados e municípios, 60% deveriam ser 
destinados aos estados e 40% aos municípios, sendo que todos os governos beneficiados com 
recursos dessa origem estavam obrigados a dispender 50% do valor em despesas de capital.
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receitas de vendas para outros estados eram destinadas aos estados produtores, de 

forma que os consumidores dos estados mais pobres -  com menor produção -  

pagavam as taxas para as regiões produtoras e mais ricas (REZENDE, 2009; 2012).

A partir de então, foram editadas diversas normas com o objetivo de alterar 

as alíquotas do ICM para que se encaixassem nas demandas das diferentes regiões. 

Para tanto, as taxas cobradas foram redefinidas várias vezes, com o estabelecimento 

de diferenciações quanto a região (de origem e de destino) e tipo de produto 

(REZENDE, 2009).

Com a publicação da Constituição Federal de 1988, foi determinada a 

ampliação dos setores sujeitos a cobrança do ICM e, assim, teve origem o Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Além disso, o 

percentual do imposto transferido para os municípios foi elevado para 25% e os 

estados obtiveram certa autonomia para determinar as alíquotas cobradas em seus 

territórios. Como consequência dessa liberdade sobre a definição da taxa tanto quanto 

da ampliação dos setores de incidência, a guerra fiscal entre os estados se 

intensificou, uma vez que muitos governos passaram a enxergar a redução da alíquota 

como uma oportunidade de oferecer benefícios fiscais para atrair investimentos 

(REZENDE, 2009; 2012).

Após o surgimento do ICMS, ocorreram mudanças significativas a partir de 

1994, quando tiveram início as medidas de privatização das empresas de energia e 

telecomunicação. Com isso, as tarifas cobradas por esses setores passaram a crescer 

acima da inflação e, como as alíquotas correspondentes do ICMS já eram elevadas, 

houve um grande acréscimo do recolhimento do imposto (REZENDE, 2012).

Outro marco importante desse período foi a promulgação da Lei 

Complementar n° 87/96 (Lei Kandir), que determinou a desoneração total de 

exportações de produtos semielaborados, um problema que era antes analisado caso 

a caso por intermédio do governo federal. Essa medida prejudicou a receita de 

Estados com altos níveis de produção para o exterior e estimulou a redução do 

comércio interestadual -  que continuava sendo taxado (REZENDE, 2012). Além disso, 

foram criadas contribuições sociais em setores como combustíveis, energia e 

telecomunicação, que já eram taxados pelo ICMS, elevando seus custos (REZENDE, 

2012).



61

Tendo em vista todo o exposto, Rezende (2012) aponta que o ICMS é um 

imposto sobre a comercialização, porém de difícil identificação -  pois sua cobrança e 

administração são aplicados sob diversos regimes. Quanto a essa problemática, o 

autor completa:

O mosaico de situações formado pela justaposição de distintos 
regimes adotados pelos Estados, para facilitar a arrecadação e reduzir 
a evasão, compõe-se de parcelas que exibem traços de um imposto 
sobre o valor adicionado, outras que se aproximam de um imposto 
monofásico sobre a produção de bens, uma parte grande formada por 
um imposto sobre a produção industrial, um tributo sobre vendas de 
pequenas e microempresas e uma espécie de tarifa aduaneira 
aplicada à entrada de produtos de outros Estados em vendas 
interestaduais (REZENDE, 2012, p. 17).

Isso quer dizer que o ICMS não é sempre tratado da mesma maneira em 

todas as situações; na realidade, o modo pelo qual o imposto é gerenciado e cobrado 

depende de três fatores principais: a natureza da atividade econômica, o tamanho das 

empresas e o grau de concentração setorial da produção (REZENDE, 2012). Devido 

a essa e outras peculiaridades, existem diversos pontos de ineficiência sobre este 

tributo10 (REZENDE, 2012).

Independente disso, o ICMS sempre foi uma das maiores fontes de 

recursos dos estados, ao que se acrescenta a não vinculação dessa receita a gastos 

específicos para além das transferências constitucionais. Portanto, o ICMS ganha 

importância para o financiamento dos gastos realizados pelos governos subnacionais, 

embora tenha se tornando também uma importante ferramenta de política econômica 

dos estados, ao conceder benefícios fiscais no âmbito do ICMS para a atração de 

investimentos privados no seu território (REZENDE, 2012).

5.2 Lei Robin Hood

Como apontado, a Constituição de 1988 determinou que uma parcela de 

25% dos recursos do ICMS recolhido pelos Estados deveriam ser destinados aos 

municípios. Essa obrigação é dada pelo art. 158, IV da CF/88:

Art. 158. Pertencem aos municípios:

(...)

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre

10 Para maiores detalhes sobre as discussões relativas aos pontos de ineficiência do ICMS, ver 
Rezende (2012)
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prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos municípios, 
mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes 
critérios:

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de 
serviços, realizadas em seus territórios;

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no 
caso dos Territórios, lei federal. (BRASIL, 1988)

Portanto, tem-se que os Estados possuem certa liberdade para a definição 

da metodologia de divisão da cota-parte municipal do ICMS. A única restrição 

constitucional é que ao menos 75% do montante devem ser distribuídos 

proporcionalmente ao valor adicionado, ficando a cargo de lei estadual definir como 

os demais 25% serão repartidos.

Em Minas Gerais, o Decreto-Lei n° 32.771/1991 foi a primeira norma a 

estabelecer as regras para a divisão do ICMS, determinando que os recursos seriam 

divididos de acordo com três critérios, sendo eles: Valor Adicionado Fiscal (VAF), 

municípios mineradores e compensação financeira por desmembramento de distrito. 

No entanto, o resultado das transferências realizadas sob essas regras foi a 

concentração de recursos em municípios detentores de maior VAF, ou seja, com 

maiores índices de desenvolvimento e de atividade econômica (BIONDINI; 

STARLING; SOUZA, 2010).

Por isso, a distribuição do ICMS nesses termos provocava a concentração 

de recursos nos territórios mais ricos, caracterizando um ponto de ineficiência. Logo, 

foi editada a Lei n° 12.040/1995, chamada de Lei Robin Hood, com o objetivo de 

promover a desconcentração dos recursos (BIONDINI; STARLING; SOUZA, 2010). 

Além disso, como apontam Biondini, Starling e Souza (2010), a lei era também um 

mecanismo de indução de políticas públicas, partindo do governo estadual para os 

locais com o objetivo de estimular nos municípios o desenvolvimento de iniciativas 

nas áreas relativas aos seus critérios, quais sejam: educação, área cultivada, 

patrimônio cultural, meio ambiente, saúde, arrecadação própria11 e mineração (MINAS 

GERAIS, 1995).

11 Contabilizado pela relação percentual da receita arrecadada pelo município via os tributos de sua 
competência e os montantes derivados de transferências advindas dos governos federal e estadual 
(MINAS GERAIS, 1995).
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Porém, a lei criou também outros parâmetros não relacionados diretamente 

a uma área específica de políticas públicas. Dentre eles, a cota-mínima -  parcela 

dividida igualmente entre todos os municípios -  beneficiou diretamente os municípios 

mais pobres; enquanto isso, os critérios "população” e "população dos 50 municípios 

mais populosos” surgiram como compensação para os grandes municípios, 

considerando o grande contingente populacional e, portanto, os altos gastos do poder 

público com políticas sociais. (MINAS GERAIS, 1995). Ademais, a Lei n° 12.040/1995 

contava ainda com os critérios de: VAF, área geográfica, receita própria e 

compensação financeira por desmembramento de distrito (MINAS GERAIS, 1995).

A legislação foi substituída em 1996, um ano após sua publicação, pela lei 

n° 12.428/1996. Esta, por sua vez, perdurou até 2000, quando foi editada a Lei n° 

13.803/2000 -  que entrou em vigor em 2001 (MINAS GERAIS, 1996, 2000). Sobre as 

mudanças promovidas por tais normas, Biondini, Starling e Souza (2010) comentam 

que os métodos de cálculo dos critérios foram alterados de forma pontual, sendo as 

mudanças mais significativas relativas ao peso de cada critério, afetando o montante 

destinado a cada um deles. Sobre isso, as autoras destacam a redução progressiva 

do percentual relativo ao VAF, acompanhada do aumento do percentual destinado 

aos critérios de cunho social.

Por fim, a alteração mais recente foi realizada pela Lei n° 18.030/2009, a 

Lei do ICMS Solidário, resultado de intensos debates políticos iniciados no ano 2000, 

que trouxe inovações significativas sobre os critérios de distribuição do ICMS entre os 

municípios mineiros (BIONDINI; STARLING; SOUZA; 2010). Ela acrescentou sete 

parâmetros à divisão dos recursos: área alagada, municípios-sede de 

estabelecimentos penitenciários, mata seca, turismo, esportes, mínimo per capita e 

ICMS solidário12 (MINAS GERAIS, 2009). Consequentemente, o percentual de 

recursos destinado a cada critério também foi alterado, como demonstrado na Tabela 

1.

12 Critério contabilizado pela relação percentual da população dos municípios com menor ICMS p e r  
capita  e a população total de tais municípios (MINAS GERAIS, 2009).
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Tabela 1: Evolução dos Percentuais da Cota Parte Municipal do ICMS Relativos a cada 
Critério em Minas Gerais

Critérios de Distribuição
Percentuais/Exercício

2009 2010 2011

VAF 79,68 79,68 75,00

Área Geográfica 1,00 1,00 1,00

População 2,71 2,71 2,70

População dos 50 municípios mais populosos 2,00 2,00 2,00

Educação 2,00 2,00 2,00

Produção de alimentos 1,00 1,00 1,00

Patrimônio cultural 1,00 1,00 1,00

Meio Ambiente 1,00 1,00 1,10

Saúde 2,00 2,00 2,00

Receita própria 2,00 2,00 1,90

Cota mínima 5,50 5,50 5,50

municípios mineradores 0,11 0,11 0,01

Recursos hídricos 0,00 0,00 0,25

municípios sede de estabelecimentos penitenciários 0,00 0,00 0,10

Esportes 0,00 0,00 0,10

Turismo 0,00 0,00 0,10

ICMS solidário 0,00 0,00 4,14

Mínimo "per capita” 0,00 0,00 0,10

Total 100,00 100,00 100,00

Fonte: MINAS GERAIS, 2009, anexo.

Devido às grandes mudanças provocadas pela lei, Biondini, Starling e 

Souza (2010) ressaltam que os custos de transação conseguintes se tornaram 

elevados, uma vez que a destinação dos recursos financeiros para os municípios foi 

modificada. Além disso, as autoras apontam que "a adoção dos critérios da lei não é 

percebida da mesma forma em todos os municípios” (BIONDINI; STARLING; SOUZA, 

2010, p. 3), indicando que as características socioeconômicas, assim como as 

características políticas e até mesmo físicas dos territórios denotam possibilidades e 

capacidades (administrativas e financeiras) peculiares a cada município. Logo, o 

desempenho de cada governo local mediante a Lei Robin Hood depende de diversos 

fatores, exigindo uma análise extremamente complexa.
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No entanto, este trabalho é dedicado a somente um critério criado pela Lei 

n° 18.030/2009: esportes. Por isso, todos os aspectos analisados buscam identificar 

questões que influenciam diretamente ou indiretamente a participação dos municípios 

nesse quesito. Assim, é necessário apresentar a legislação que regulamenta o 

funcionamento do ICMS Esportivo, em vias de possibilitar a futura identificação dos 

elementos que afetam a participação municipal no mecanismo.

5.2.1 O ICMS Esportivo

O ICMS Esportivo surgiu, então, no bojo das inovações decorrentes da Lei 

n° 18.030/2009, em seu Art. 1°, XV. Portanto, tal qual os outros critérios de repartição 

dos recursos do ICMS, o "Esportes” é um mecanismo utilizado pelo Estado de Minas 

Gerais com o objetivo de reduzir desigualdades intermunicipais e ampliar a atuação 

municipal sobre determinado ramo de políticas públicas -  no caso, dentro da área do 

esporte. Assim, a norma dedica sua Subseção VII ao critério, estabelecendo as 

primeiras diretrizes sobre seu funcionamento e atribuindo a reponsabilidade de sua 

gestão à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude (SEEJ)13, por meio da 

Diretoria de Fomento e Organização de Políticas Esportivas (DFOPE) (MINAS 

GERAIS, 2009).

De forma geral, é definido que o requisito básico para participação no ICMS 

Esportivo é a comprovação de pleno funcionamento do Conselho Esportivo Municipal 

(CME). Quanto aos valores a serem repassados, o recurso destinado ao critério 

"esportes” é distribuído aos municípios de acordo com seu Índice Esportivo (IE), 

entendido como a relação percentual entre os pontos advindos das atividades 

esportivas cadastradas e aprovadas de cada município e a soma do total de pontos 

das atividades esportivas também cadastradas e aprovadas de todos os municípios 

participantes. Para isso, a lei apresenta a metodologia de cálculo do IE, que converte 

os programas e projetos em pontos, utilizando, para tal, os dados recolhidos pela 

Secretaria de Estado responsável e informações disponibilizadas pela Fundação João 

Pinheiro (FJP). Por fim, a Secretaria é incumbida de publicar dois relatórios dos 

índices do mecanismo, sendo o primeiro provisório - sujeito a recursos - e o segundo 

definitivo (MINAS GERAIS, 2009).

13 A Secretaria de Estado responsável pelo ICMS Esportivo foi alterada ao longo dos anos de acordo 
com as modificações no organograma do governo do Estado de Minas Gerais.
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No entanto, o ICMS Esportivo também é regido por outras normas, que 

extrapolam as determinações da Lei n° 18.030/2009 e se aprofundam nas minúcias 

processuais. Tais leis são o Decreto n° 45.393/2010 e diversas Resoluções publicadas 

pela Secretaria de Estado responsável pelo mecanismo, sendo a mais atual a 

Resolução SEDESE n° 57/2019, relativa ao ano base de 2019.

No entanto, devido ao período delimitado neste estudo -  2009 a 2016 -  

optou-se por apresentar o ICMS Esportivo a partir da Resolução SEESP n° 02/2016, 

utilizada no ano base 2016. Assim, são desconsideradas as alterações no mecanismo 

promovidas pelas Resoluções seguintes, uma vez que estas não contribuem para a 

análise da política nos anos observados. Ademais, o Quadro 1 expõe quais 

Resoluções estavam em vigor para cada ano base, de forma a melhor situar 

temporalmente os elementos apontados.

Quadro 1: Resolução em Vigor para cada Ano Base do ICMS 
Esportivo e Resoluções Aplicadas

Resolução Anos Base do ICMS Esportivo

SEEJ n° 58/2010 2009, 2010, 2011, 2012*

SEEJ n° 13/2013 2012*, 2013, 2014

SEESP n° 42/2015 2015

SEESP n° 02/2016 2016

SEESP n° 31/2016 2017

SEESP n° 01/2018 2018

SEDESE n° 57/2019 2019

Fonte: Dados básicos: MINAS GERAIS, 2010/2013/2015-2016/2018- 
2019.
Elaboração própria.

Notas: Durante o período, foram publicadas Resoluções alterando 
artigos pontuais das Resoluções listadas, porém, optou-se por 
omitir tais normas e apresentar somente as principais com as 
alterações que porventura tenham sofrido.
* O ano base de 2012 foi analisado por meio de duas 
Resoluções pois a Resolução SEEJ n° 58/2010 esteve vigente 
até o dia 06/03/2013 e a Resolução SEEJ n° 13/2013 entrou em 
vigor no dia 07/03/2013.

Antes, porém, é preciso destacar alguns pontos que afetam a operação do 

ICMS Esportivo como um todo. O primeiro diz respeito ao "Sistema de Informação 

ICMS Esportivo” (referido somente como "Sistema”), o canal eletrônico por meio do
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qual todos os processos do mecanismo são realizados14. A segunda questão é a 

proeminência do "Gestor Esportivo Municipal” sobre a operação do mecanismo, sendo 

este um servidor da prefeitura responsável pela inserção de informações e 

documentos no Sistema15, assim como pela veracidade e manutenção da atualização. 

Esse agente é apontado pelo Prefeito ou pelo Secretário Municipal responsável pela 

área de esportes, devendo também realizar seu próprio cadastro no Sistema, o qual 

passa por análise pela DFOPE antes de ser aprovado.

Por fim, o terceiro ponto trata-se dos anos de referência, pois existe um 

intervalo de dois anos entre a realização de uma atividade esportiva e o recebimento 

dos valores correspondentes do ICMS Esportivo. O "ano base” se refere ao ano no 

qual os programas e projetos esportivos são realizados, porém o processo de 

comprovação por parte dos municípios ocorre somente no ano seguinte. Assim, a 

DFOPE recebe e analisa as informações um ano após a realização das ações 

esportivas, determinando os Índices Esportivos nesse período. Finalmente, as 

transferências são realizadas um ano após a publicação dos índices, ou seja, dois 

anos após o ano base (MINAS GERAIS, 2016). Logo, tem-se que, por exemplo, as 

transferências realizadas a título dos programas e projetos esportivos cadastrados 

para o ano base de 2009 foram efetuadas em 2011.

5.2.1.1 Operação do ICMS Esportivo

Como já apontado, a participação no ICMS Esportivo é reservada aos 

municípios que possuem Conselho Municipal de Esportes (CME) ativo. Assim, todos 

os municípios mineiros possuem a oportunidade de habilitação no mecanismo. Esse 

requisito não foi definido arbitrariamente, sendo que as próprias normas referentes ao 

ICMS Esportivo denotam a razão para sua adoção. De início, pode-se apreciar a 

definição de Conselho Municipal de Esportes oferecido pelo Decreto n° 45.393/2010:

Art. 2° Para efeito do disposto neste Decreto, considera-se:

I - Conselho Municipal de Esportes: denominação equivalente a 
Conselho Comunitário de Esportes, para designar o órgão colegiado, 
de natureza permanente, que tem por finalidade elaborar e 
desenvolver, em conjunto com a Prefeitura Municipal, os projetos

14 O Sistema utilizado no ICMS Esportivo nos anos base de 2009 a 2011 era diferente do utilizado nos 
anos seguintes. A principal mudanças em termos de operação do mecanismo foi a ampliação do 
número de processos realizados on lin e , isto é, sem a necessidade de documentos físicos.
15 Antes da Resolução SEESP n° 20/2016 (ano base 2016), o cadastro do gestor era realizado por meio 
de envio de formulário por e-mail.
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destinados à promoção das atividades esportivas, bem como fiscalizar 
a sua execução, contribuindo para a elaboração de políticas públicas 
municipais relacionadas ao esporte, exercendo o controle social e 
auxiliando na melhoria da gestão, da qualidade e da transparência das 
políticas públicas de esporte executadas no Município (MINAS 
GERAIS, 2010).

Logo, é possível inferir que um CME atuante funciona como mecanismo 

promotor e fiscalizador das políticas esportivas, cujo objetivo é melhorar a gestão 

municipal sobre a área. Logo, uma vez que o ICMS Esportivo exige não simplesmente 

a comparência, como também a comprovação de pleno funcionamento do CME, fica 

evidente o objetivo do estado de promover estruturação institucional dos municípios, 

com possíveis reflexos sobre a descentralização de ações esportivas em direção aos 

municípios.

Assim, a comprovação de pleno funcionamento do Conselho Municipal de 

Esportes deve ser realizada anualmente, até o dia 31 de janeiro16 do ano posterior ao 

ano base, por meio do envio dos seguintes documentos:

a) Lei ou Decreto de criação do Conselho e suas alterações posteriores;

b) Decreto(s) ou Portaria(s) Municipal(is) de nomeação dos conselheiros;

c) Atas de ao menos três reuniões ordinárias do CME;

d) Regimento Interno vigente;

e) Cadastro dos conselheiros titulares e suplentes ativos no ano base17.

Vale apontar que os documentos exigidos sofreram alterações entre as 

Resoluções publicadas. Nesse sentido, as normas anteriores a Resolução SEESP n° 

02/2016 exigiam o envio da ata de posse dos conselheiros, de forma similar, as 

Resoluções mais antigas solicitavam a apresentação de ao menos duas reuniões 

ordinárias, ao invés de três, o que pode ser observado como fator dificultador da 

comprovação do CME a partir de 2016. Por fim, somente a Resolução SEEJ n° 

58/2010 requeria o envio de formulário de cadastro atualizado do CME.

A DFOPE analisa os documentos e informações enviados pelos 

municípios, verificando se todos os requisitos foram preenchidos. Caso não haja

16 A Resolução SEEJ n° 13/2013 é a única do período que estabeleceu como prazo o dia 10 de março 
do ano imediatamente posterior ao ano base
17 A Resolução SEEJ 13/2013 é a única do período analisado que não exigiu o cadastro dos 
conselheiros titulares e suplentes ativos
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irregularidades, o município é habilitado no Sistema para participação no ICMS 

Esportivo no respectivo ano base em apuração. No entanto, nas situações em que a 

DFOPE verifica falhas na comprovação do CME, ela pode solicitar esclarecimentos e 

correções por meio do Sistema, oferecendo a oportunidade de retificação dos dados 

enviados. Com isso, a DFOPE publica a lista de municípios habilitados até o 15° dia 

útil18 após o fim do prazo de envio dos documentos de comprovação pelos municípios. 

Os municípios inabilitados podem apresentar recurso contra a decisão da Secretaria 

quanto a sua não habilitação em até sete19 dias úteis a partir da data de publicação 

dos habilitados no ICMS Esportivo, procedimento também realizado via Sistema.

Finalizado o procedimento de habilitação, o município possui até o dia 20 

de março20 do ano imediatamente posterior ao ano base para cadastrar os programas 

e projetos esportivos que desenvolveu ou nos quais participou -  quando ao menos 

um representante da localidade tenha comparecido. Além do cadastro em si, é preciso 

realizar a comprovação dos programas e projetos. Para tanto, o município deve 

disponibilizar, por meio do Sistema, documentos que demonstrem a efetiva realização 

ou participação em cada programa e projeto cadastrado, havendo certa variabilidade 

da documentação de acordo com a "Atividade Esportiva” . Também é preciso inserir, 

para cada programa ou projeto, informações no Sistema sobre a instituição 

responsável, a estrutura física, atividade esportiva, modalidades esportivas, número 

de participantes por modalidade com respectiva memória de cálculo e outros dados 

gerais21.

Dentre as informações apresentadas, vale destacar a categorização 

obrigatória dos programas e projetos em uma "Atividade Esportiva”, que não deve ser 

confundida com "Modalidade Esportiva”. Enquanto esta última se refere a identificação 

da(s) prática(s) corporal(is) realizada(s) -  como futebol, basquetebol, dentre outros -  

a Atividade Esportiva se refere a uma classificação mais abrangente criada pela lei. 

No total, são treze as Atividades Esportivas listadas na Lei n° 18.030/2009 e

18 O prazo de divulgação dos municípios habilitados é igual ao de divulgação dos índices provisórios 
(15 de julho) na Resolução SEEJ n° 58/2010; de 5 dias úteis na Resolução SEEJ n° 13/2013 e; de 10 
dias úteis na Resolução SEESP n° 42/2015.
19 O prazo para apresentação de recurso contra a inabilitação é de 15 dias úteis nas Resoluções SEEJ 
n° 58/2010, SEEJ n° 13/2013 e SEESP n° 42/2015.
20 A data de cadastro das informações sobre os programas e projetos esportivos é 10 de abril do ano 
imediatamente posterior ao ano base. A Resolução SEEJ n° 58/2010 não estabelece prazo.
21 As informações que devem ser inseridas no Sistema não são descritas pelas Resoluções SEEJ n° 
58/2010 e SEEJ n° 13/2013.
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reproduzidas no Decreto n° 45.393/2010. Porém, tais normas não apresentam 

definições claras sobre o que se enquadra em cada Atividade Esportiva, ficando isto 

a cargo das Resoluções. No caso da Resolução SEESP n° 02/2016, a classificação 

ocorre da seguinte maneira:

a) Projetos Socioeducacionais -  PSE: São os programas/projetos 

esportivos voltados para a assistência alimentar e educacional que ocorram no contra 

turno escolar com periodicidade mínima semanal22 e os programas/projetos 

esportivos de caráter social voltados para a população carcerária e para públicos 

atendidos em centros de internação de menores infratores, instituições psiquiátricas e 

centros de recuperação de dependentes químicos. Além disso, vale apontar que a 

Resolução SEEJ n° 58/2010 não inclui as ações voltadas para a população carcerária 

e os demais apontados, ficando restrita ao termo "ações de caráter social” ;

b) Esporte para Pessoas com Deficiência -  EPD: São programas/projetos 

esportivos destinados a pessoas com deficiência, com o objetivo de inclusão social;

c) Jogos Escolares Municipais -  JEM: São os programas/projetos 

esportivos promotores de jogos com caráter competitivo restritos a alunos 

matriculados em instituições de ensino do município, considerando também aqueles 

realizados como seletivas para participação em jogos escolares estaduais;

d) Minas Olímpica Jogos Escolares de Minas Gerais -  JEMG: São os jogos 

esportivos formulados e implementados pela Secretaria Estadual gestora da área do 

esporte em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). Assim, uma vez 

que as ações são realizadas pelo Estado, os dados relativos à participação dos 

municípios são obtidos internamente, sem necessidade de envio de documentos 

comprobatórios;

e) Minas Olímpica Jogos do Interior de Minas Gerais: É a competição 

esportiva formulada e implementada Secretaria Estadual gestora da área do esporte, 

inclusos o Minas Olímpica Jogos do Interior de Minas Gerais (JIMI) e o Minas Olímpica 

Jogos de Minas Gerais. Assim, uma vez que as ações são realizadas pelo Estado, os 

dados relativos à participação dos municípios são obtidos internamente, sem 

necessidade de envio de documentos comprobatórios. Além disso, vale apontar que

22 A periodicidade mínima é de três horas diárias e três vezes por semana nas Resoluções SEEJ n° 
58/2010, SEEJ n° 13/2013 e SEESP n° 42/2015.
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a Resolução SEEJ n° 58/2010 considera somente o JIMI, demonstrando uma 

ampliação das possibilidades para esta Atividade Esportiva nas Resoluções 

seguintes;

f) Atividades Futebol Amador -  AF: São programas/projetos esportivos 

cujo objetivo seja a iniciação ou aperfeiçoamento da prática de futebol de campo não 

profissional, sem restrições quanto ao perfil dos participantes;

g) Esporte Terceira Idade -  ETI: São programas/projetos esportivos 

voltados para o público com idade igual ou superior a sessenta anos;

h) Atividades de Lazer -  AL: São programas/projetos esportivos 

promotores de práticas benéficas à saúde física e mental dos participantes;

i) Qualificação Agente Esportivo -  QAE: São programas/projetos voltados 

para a capacitação e/ou qualificação com foco principal na cadeia produtiva do 

esporte, cuja conclusão tenha ocorrido no ano base.

j) Xadrez na Escola -  XE: São programas/projetos esportivos baseados na 

prática de xadrez e cuja realização se dê em estabelecimentos de ensino, incluindo 

também competições intermunicipais e regionais de xadrez com participação 

exclusiva de alunos de instituições de ensino regular. Vale apontar que a Resolução 

n° 58/2010 não incluía nesta categoria as competições, o que aponta para a ampliação 

da gama de atividades passíveis de cadastro;

k) Academia na Escola -  AE: São os programas/projetos esportivos 

realizados em estabelecimentos de ensino com o objetivo de iniciação e 

especialização em uma ou mais modalidades esportivas, que ocorram no contra turno 

escolar com periodicidade mínima semanal. Destaca-se que as Resoluções anteriores 

a SEESP n° 02/2016 não estabeleciam periodicidade, revelando a redução do número 

de programas e projetos que poderiam ser cadastrados;

l) Outros Programas/Projetos -  PP23: São os programas e projetos 

esportivos que não possuem correspondência com nenhuma das demais atividades

23 Essa Atividade Esportiva foi a que apresentou mais mudanças nas Resoluções no período 
observado. A Resolução SEEJ n° 58/2010 menciona somente as competições fiscalizadas por 
Federação ou Confederação e a participação em eventos de rendimento realizados por outros 
municípios. Enquanto isso, as Resoluções SEEJ n° 13/2013 e SEESP n° 42/2015 acrescentaram 
eventos esportivos regionais de grande porte, a existência de Lei Municipal de Esportes e comprovação 
de financiamento de projetos esportivos por ela, a existência de Fundo Municipal de Esportes,
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esportivas e promovem a prática desportiva de rendimento ou o desenvolvimento da 

cadeia produtiva do esporte. Nessas diretrizes considera-se: competições cuja 

pontuação conte no ranking da Federação ou Confederação da modalidade praticada; 

treinamentos realizados com orientação técnica e periodicidade mínima semanal, dos 

quais os atletas e/ou as equipes envolvidos(as) comprovem participação em 

competições; participação em competições regionais de grande porte; participação 

em programa/projeto que acolha ao menos um atleta estrangeiro; apresentação de 

Plano de Ação Anual do CME; comprovação de existência de Lei de Incentivo 

Municipal de Esportes que tenha contribuído para a realização de ao menos dois 

programas/projetos esportivos; comprovação de existência e movimentação de Fundo 

Municipal de Esportes; promoção de eventos esportivos por povos indígenas e 

comunidades tradicionais; realização de eventos esportivos que tenham contado com 

apoio das Leis Estadual e/ou Federal de Incentivo ao Esporte ou da Lei n° 

16.318/2006; sediamento de ao menos uma etapa do Minas Olímpica Jogos Escolares 

de Minas Gerais, Minas Olímpica Jogos de Minas Jogos Escolares da Juventude e/ou 

Jogos Abertos Brasileiros.

m)Instalação/Reforma/Equipamento Esportivo -  IREE: São os 

projetos/programas de construção ou reforma de instalação esportiva concluída no 

ano base, assim como de aquisição de equipamento esportivo no ano base. Além 

disso, as operações de manutenção periódica de instalações esportivas não são 

enquadradas nesta categoria.

Cada Atividade Esportiva possui documentos próprios de comprovação, 

categorizados em documentos básicos (ou mínimos) e complementares. Desse modo, 

o cadastro de programas e projetos deve conter o envio de, ao menos, dois 

documentos comprobatórios, sendo ao menos um básico. Essa exigência não é 

expressamente mencionada nas demais Resoluções, que deixam implícita a 

necessidade da documentação mínima para a comprovação. Ainda no tocante às 

Atividades Esportivas e os documentos relacionados, as Resoluções apresentam sob 

a forma de anexo a listagem da documentação básica (mínima) e complementar. Ao 

comparar tais listas, é evidente que a Resolução SEEJ n° 58/2010 apresenta uma

realização ou participação de conferências de esportes e sediamento de eventos de abrangência 
estadual ou federal.
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listagem menor de documentos, a qual foi ampliada com a Resolução SEEJ n°13/2013 

e, novamente, com a Resolução SEESP n° 02/2016.

Findo o cadastro de programas e projetos, a DFOPE efetua a análise de 

todos os documentos e informações disponibilizados, verificando em cada cadastro 

feito:

a) Comprovação de realização ou participação;

b) Comprovação e adequação da Atividade Esportiva especificada;

c) Comprovação e adequação das modalidades esportivas especificadas;

d) Comprovação do número de atletas apontado;

e) Cadastro do(s) local(is) de realização.

Mediante esses critérios de verificação, a DFOPE pode solicitar ao 

município que realize correções no Sistema, desde que dentro do prazo de publicação 

dos índices. Além disso, a Administração pode realizar ajustes quanto a atividade 

esportiva, modalidades e número de atletas comprovados pelo município. Assim, a 

análise é concluída com o apontamento sobre a aprovação ou reprovação dos 

programas e projetos.

É importante ressaltar que as diretrizes para verificação são melhor 

estabelecidas na Resolução n° 02/2016 que nas demais, sugerindo que a equipe 

técnica da DFOPE possuía, anteriormente, maior discricionaridade sobre a 

averiguação dos dados disponíveis. Porém, uma etapa presente em todas as normas 

é a assinatura, por parte do gestor esportivo e do presidente do CME, de um atestado 

de veracidade emitido pelo Sistema, confirmando o resultado das análises promovidas 

pela DFOPE.

Com essas assinaturas, os programas e projetos passam a ser incluídos 

para o cálculo dos Índices Esportivos. Então, a DFOPE realiza o cálculo dos IEs de 

todos os municípios que pontuaram no quesito esporte, publicando o relatório dos 

índices provisórios no Sistema até o dia 15 de julho do ano posterior ao ano base. 

Com isso, os municípios têm oportunidade de impugnar em até 15 dias contados da 

publicação os dados do IE, podendo resultar na revisão de valores. Assim, é publicado 

o relatório dos índices definitivos até o dia 15 de agosto do ano posterior ao ano base, 

indicando os montantes destinados a cada localidade (MINAS GERAIS, 2009).
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5.2.1.2 Metodologia de Cálculo dos Índices

Como apontado, os recursos do ICMS Esportivo são repartidos entre os 

municípios habilitados com base no Índice Esportivo (IE). Este é calculado para cada 

município tendo como base as características dos programas/projetos (atividades 

esportivas, modalidades esportivas e números de atletas envolvidos) aprovados pela 

DFOPE e a receita corrente líquida per capita do município24 (MINAS GERAIS, 2010). 

Assim, tem-se a seguinte fórmula (MINAS GERAIS, 2009):

Na qual:

IE =
Z(N  x  P x NM x NA) 

MB

a) IE = índice Esportivo;

b) N = Nota da atividade esportiva desenvolvida pelo município;

c) P = Peso da receita corrente líquida;

d) NM = Número de modalidades esportivas que o município participa em 

cada atividade esportiva;

e) NA = Número de atletas participantes em cada atividade esportiva;

f) MB = Somatório das notas de todos os municípios beneficiados.

Logo, o IE se refere a relação percentual dos pontos obtidos pelo município 

em relação a soma dos pontos de todos os municípios participantes do ICMS 

Esportivo. No entanto, é essencial ressaltar que alguns argumentos não se referem 

aos valores exatos extraídos da análise dos programas e projetos; ao invés disso, eles 

são determinados por meio de tabelas de referência disponibilizadas pela legislação 

vigente, havendo certas diferenças entre as Resoluções.

Assim, o argumento N (nota da atividade esportiva desenvolvida pelo 

município) é calculado por meio da Tabela 2, presente no anexo do Decreto n° 

45.393/2010. Por estar contida no Decreto regulamentador do ICMS Esportivo, os 

valores não sofreram alteração entre os anos bases, sendo que cada uma das 

atividades esportivas é vinculada a uma nota que varia entre 0,5 e 1,5.

24 A Fundação João Pinheiro é responsável por fornecer à Subesp a receita corrente líquida per capita 
de cada município e a respectiva memória de cálculo (MINAS GERAIS, 2010).
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Tabela 2: Nota por atividade esportiva

Atividade Esportiva Sigla Nota

Projetos Sócio-Educacionais PSE 0,5

Esporte para Pessoas com Deficiência EPD 1,0
Jogos Escolares Municipais JEM 1,0
Minas Olímpica Jogos Escolares de Minas Gerais JEMG 1,0
Minas Olímpica Jogos Interior de Minas Gerais JIMI 0,5

Atividades Futebol Amador AFA 0,5

Esporte Terceira Idade ETI 1,0
Atividades de Lazer AL 0,5

Qualificação Agente Esportivo QAE 1,0
Xadrez na Escola XE 0,5

Academia na Escola AE 0,5

Outros Programas/Projetos PP 1,5
Instalação/Reforma/Equipamento Esportivo IREE 0,5

Fonte: MINAS GERAIS, 2010, anexo.

Além do apontado acima, a nota por atividade esportiva após o fim da 

vigência da Resolução SEEJ n° 58/2010 passou a ser contabilizada com suporte da 

Tabela 3, referente a uma pontuação adicional por sediamento de eventos esportivos. 

A tabela aponta quantos pontos extras são atribuídos ao município que sediar certos 

eventos esportivos, contabilizados na pontuação pela Atividade Esportiva "Outros 

Programas e Projetos” . Dessa forma, entende-se que a partir de 2012 o ICMS passou 

a estimular com maior afinco o sediamento de eventos.
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Tabela 3: Nota máxima adicional da modalidade de sediamento

Modalidade Etapa Pontuação

1a Etapa 0,50

Jogos Escolares de Minas Gerais 2a Etapa 1,25

3a Etapa 1,50

Jogos de Minas Gerais
1° ou 2° Etapa 1,25

3a Etapa 1,50

Jogos Escolares Brasileiros Nacional 2,00*

Jogos Abertos Brasileiros Nacional 2,00*

Fonte: MINAS GERAIS, 2016, anexo.
Notas: *A pontuação atribuída foi de 1,50 sob a vigência das Resoluções 

SEEJ n° 13/2013 e SEESP n° 42/2015.

Quanto ao argumento P (peso da corrente líquida per capita), os valores 

são definidos com base na Tabela 4, disponibilizada pela Lei n° 18.030/2009. No 

entanto, o Art. 8°, §5° da norma prevê a atualização anual das faixas de receita 

corrente líquida per capita de forma proporcional ao crescimento nominal da receita 

corrente líquida de todos os municípios em relação ao ano anterior ao de apuração.

Tabela 4: Peso da Receita Corrente Líquida "Per Capita”

Receita Corrente Líquida "Per Capita” Peso

0,00 a 750,00 10

750.01 a 875,00 9

875.01 a 1.000,00 8

1.000. 01 a 1.125,00 7

1.125.01 a 1.250,00 6

1.250.01 a 1.375,00 5

1.375.01 a 1.500,00 4

1.500.01 a 2.000,00 3

2.000. 01 a 3.000,00 2

acima de 3.000,00 1

Fonte: MINAS GERAIS, 2010, anexo.

Já o argumento NA (número de atletas participantes em cada atividade 

esportiva) foi, durante a vigência da Resolução SEEJ n° 58/2010 (de 2009 a 2011),
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definido com base na Tabela 5. Entretanto, os demais anos utilizaram a mesma base 

oferecida pela Resolução SEESP n° 02/2016, apresentada na Tabela 6.

Tabela 5: Nota pelo número de atletas por atividade 
esportiva segundo a Resolução SEEJ n° 
58/2010

Número de Atletas Pontuação NA
1 a 50 atletas 1
5 a 100 atletas 2
100 a 200 atletas 3
200 a 300 atletas 4
mais de 300 atletas 5

Fonte: MINAS GERAIS, 2010, anexo.

Tabela 6: Nota pelo número de atletas segundo a Resolução SEESP n° 02/2016

Nota
População

Até 10 mil 
hab.

10 a 20 mil 
hab.

20 a 50 mil 
hab.

50 a 100 mil 
hab.

100 a 500 mil 
hab.

Mais de 500 
mil hab.

1 até 25 até 50 até 75 até 100 até 125 até 150

2 26 a 51 51 a 100 76 a 150 101 a 200 126 a 250 151 a 300

3 51 a 101 101 a 150 151 a 225 201 a 300 251 a 375 301 a 450

4 76 a 151 151 a 200 226 a 300 301 a 400 376 a 500 451 a 600

5 101 a 201 201 a 250 301 a 375 401 a 500 501 a 625 601 a 750

6 126 a 251 251 a 300 376 a 450 501 a 600 626 a 750 751 a 900

7 151 a 301 301 a 350 451 a 525 601 a 700 751 a 875 901 a 1050

8 176 a 351 351 a 400 526 a 600 701 a 800 876 a 1000 1051 a 1200

9 201 a 401 401 a 450 601 a 675 801 a 900 1001 a 1125 1201 a 1350

10 226 a 451 451 a 500 676 a 750 901 a 1000 1126 a 1250 1351 a 1500

11 251 a 501 501 a 550 751 a 825 1001 a 1100 1251 a 1375 1501 a 1650

12 276 a 551 551 a 600 826 a 900 1101 a 1200 1376 a 1500 1651 a 1800

13 301 a 601 601 a 650 901 a 975 1201 a 1300 1501 a 1625 1801 a 1950

14 326 a 651 651 a 700 976 a 1050 1301 a 1400 1626 a 1750 1951 a 2100

15 acima de 350 acima de 700 acima de 
1050

acima de 
1400

acima de 
1750

acima de 
2100

Fonte: MINAS GERAIS, 2016, anexo.
Notas: Todas as Resoluções relativas ao ICMS Esportivo com exceção da Resolução SEEJ 

n° 58/2010 utilizaram esta mesma Tabela.
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Como é possível identificar, o argumento NA era calculado, durante os 

primeiros anos do ICMS Esportivo, de forma demasiadamente simples, uma vez que 

atribuía uma pontuação fixa para cada faixa de atletas. Em vista disso, a partir 2012 

acrescentou-se a população do município como novo elemento, permitindo a 

relativização do número de atletas participantes de acordo com a faixa populacional 

da localidade; além disso, o máximo de pontos foi elevado de 5 para 15. Somente com 

essa observação não é possível inferir os reflexos dessas mudanças sobre o 

desempenho de cada município, porém é evidente que o NA se tornou um valor mais 

sensível às realidades locais.

De maneira similar, o argumento NM (Número de modalidades esportivas 

que o município participa em cada atividade esportiva) também foi calculado de 

maneira diferente pela Resolução SEEJ n° 58/2010 em relação às demais. Tanto as 

faixas de número de modalidades quanto o total de pontos atribuídos foram diferentes, 

como apontado nas Tabelas 7 e 8

Tabela 7: Nota pelo número modalidades segundo a 
Resolução SEEJ n° 58/2010

Número de Modalidades Pontuação NA
1 modalidade 1
2 modalidades 1,25
3 modalidades 1,50
4 modalidades 1,75
5 modalidades 2,00
6 a 8 modalidades 2,25
9 a 12 modalidades 2,50
13 a 20 modalidades 2,75
Acima de 20 modalidades 3,00

Fonte: MINAS GERAIS, 2010, anexo.
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Tabela 8: Nota pelo número de modalidades segundo a 
Resolução SEESP n° 02/2016

Número de Modalidades Pontuação NA
1 modalidade 1
2 modalidades 2
3 modalidades 3
4 modalidades 4
5 modalidades 5
6 a 7 modalidades 6
8 a 9 modalidades 7
10 a 11 modalidades 8
12 a 14 modalidades 9
Acima de 15 modalidades 10

Fonte: MINAS GERAIS, 2016, anexo.
Nota: Todas as Resoluções relativas ao ICMS Esportivo 

com exceção da Resolução SEEJ n° 58/2010 
utilizaram esta mesma Tabela

Com essa mudança, houve um aumento significativo no número de pontos 

atribuídos de acordo com o número de modalidades praticadas em cada atividade 

esportiva. Logo, é possível concluir que os municípios passaram a acumular mais 

pontos no mecanismo a partir de 2012. Além disso, a redução das faixas mais altas 

de número de modalidades também contribuiu para esse processo, uma vez que 

menos modalidades praticadas passaram a implicar em pontuações relativamente 

maiores em relação às demais faixas.

Em vista de todo o apresentado, fica exposta a operação do ICMS 

Esportivo de Minas Gerais de 2009 a 2016, tanto no que diz respeito aos processos 

de cadastro quanto no que se refere à metodologia de cálculo para realização das 

transferências. Com isso, o ponto a ser destacado é que a Resolução SEEJ n° 

58/2010, primeira normativa criada para o ICMS Esportivo, foi utilizada desde 2009 

até 2012. Assim, a primeira atualização da norma veio somente com a Resolução 

SEEJ n° 13/2013, que teve efeitos ainda sobre o ano base de 2012 e, como 

apresentado, trouxe diversas mudanças que tornaram a operação do ICMS Esportivo 

mais complexa e completa.
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6 METODOLOGIA

O presente trabalho visa analisar o perfil dos municípios participantes do 

ICMS Esportivo de Minas Gerais entre os anos de 2009 e 2016 à luz do federalismo. 

Diante desse objetivo geral, este capítulo apresenta o aspecto metodológico da 

pesquisa realizada, isto é, "o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

adotados” (GIL, 2008, p. 8). Nesse sentido, os métodos utilizados são o observacional 

e o comparativo.

O método observacional consiste na apreciação de fenômenos que 

tomaram lugar no passado (GIL, 2008), o que nesta monografia se refere à 

participação dos municípios mineiros no ICMS Esportivo entre 2009 e 2016. Já o 

método comparativo se refere à investigação de dois ou mais agrupamentos sociais, 

de forma a estabelecer semelhanças e diferenças entre eles (GIL, 2008), 

procedimento executado neste estudo com a separação entre os municípios 

habilitados e não habilitados (participantes e não participantes, respectivamente) no 

critério "Esportes” do ICMS Esportivo no período delimitado. Ressalta-se que o 

conjunto dos não habilitados contempla os municípios que: não tentaram se cadastrar 

no mecanismo; tentaram se cadastrar, porém não conseguiram e; se cadastraram, 

mas não pontuaram. Além disso, optou-se pelo estabelecimento dessas duas 

categorias para que o perfil dos municípios participantes do mecanismo fosse traçado 

tendo como base a comparação com os não participantes.

Quanto ao tipo de pesquisa, trata-se de uma investigação descritiva nos 

moldes delimitados por Gil (2008, p. 28), cujo objetivo é "a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis”. Sobre este aspecto, o trabalho expõe as particularidades 

dos municípios que pontuaram no ICMS Esportivo quanto a diversos fatores, visando 

relacionar as características municipais observadas com a participação no 

mecanismo.

A abordagem adotada é qualitativa e quantitativa. Segundo Gil (2008), a 

pesquisa qualitativa é aquela que não possui procedimentos exatos previamente 

estabelecidos, dependendo do discernimento do pesquisador para o desenho e 

implementação de procedimentos que se encaixem em seus objetivos. Já a pesquisa 

quantitativa é marcada pela utilização de métodos estatísticos para reduzir fenômenos 

diversos, na medida em que "permitem obter, de conjuntos complexos,
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representações simples e constatar se essas verificações simplificadas têm relações 

entre si” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 108).

Assim, no que concerne os procedimentos técnicos adotados, foi realizada, 

primeiramente, a pesquisa bibliográfica, isto é, a apreciação de fatos, teorias, 

conceitos, hipóteses e dados elaborados em estudos anteriores (GIL, 2008). Isto foi 

executado em vias de expor questões relevantes sobre o fenômeno da 

descentralização, o modelo federativo de Estado, as políticas esportivas federais e 

estaduais e o ICMS. Para tanto, foram utilizados artigos, teses, dissertações e livros 

acerca dos temas listados.

Adicionalmente, foi desenvolvida uma pesquisa documental, compreendida 

como a análise de fontes primárias de informação sobre as quais não foram realizados 

tratamentos analíticos prévios (GIL, 2008). Com isso, foi possível: complementar 

elementos identificados durante a pesquisa bibliográfica; apresentar as definições 

legais sobre o critério "Esportes” de repartição do ICMS em Minas Gerais; identificar 

os resultados do ICMS Esportivo mineiro nos anos de 2009 a 2016 e; tabular 

indicadores municipais que demonstram as características relevantes de cada 

localidade no período delimitado. Nesse aspecto, foram utilizadas as leis e atos 

normativos do ICMS e ICMS Esportivo, os Relatórios dos Indicadores Definitivos do 

ICMS Solidário - Critério Esportes, dados recolhidos do Sistema de Informação ICMS 

Esportivo, indicadores provenientes das bases de dados do Índice Mineiro de 

Responsabilidade Social -  IMRS (Fundação João Pinheiro), indicadores da base de 

dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) de 2016 (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e a base de dados sobre a Relação Anual de 

Informações Sociais -  RAIS (Ministério do Trabalho e Economia).

A seleção dos indicadores em questão foi executada considerando seu 

potencial de representação, em maior ou menor grau, das capacidades fiscais e 

administrativas dos municípios. Essa delimitação foi realizada com base na literatura, 

que aponta as capacidades municipais supracitadas como fatores essenciais para a 

provisão de bens e serviços pelos governos subnacionais de uma Federação 

(ARRETCHE, 1999). Em vista disso, optou-se por desconsiderar outras 

características que podem configurar o perfil municipal em estudos com diferentes 

abordagens, como: economia, emprego, renda, educação, saúde, habitação, entre 

outros. Assim, cada indicador contemplado apresenta dimensões específicas sobre
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as capacidades administrativas e fiscais, as quais são explicitadas no 

desenvolvimento do texto.

Neste sentido, faz-se necessário apresentar os conceitos de capacidades 

fiscais e administrativas utilizados para fins deste estudo. O aspecto fiscal se refere 

ao potencial estatal de financiamento de suas atividades, independente da fonte das 

receitas (CINGOLANI, 2013); no entanto, vale apontar que capacidade fiscal não é 

sinônimo de autonomia fiscal pois, como aponta Falleti (2006), a autonomia financeira 

diz respeito às receitas arrecadadas pelo próprio ente, que não dependem de 

transferências intergovernamentais. Já a dimensão administrativa é tida como 

sinônimo de capacidade de administração e implementação de serviços sociais, 

contemplando o aspecto organizacional, a existência e capacitação dos recursos 

humanos e a disponibilidade de instrumentos adequados (FALLETI, 2006; JACOB, 

2019). Ressalta-se a opção do autor por incluir nas capacidades administrativas 

questões relacionadas a infraestrutura, devido ao efeito direto destas sobre a 

implementação de políticas esportivas.

Ainda no que diz respeito aos indicadores, é preciso destacar que foram 

utilizados dados sobre todo o período abordado assim como dados específicos para 

o ano de 2016. Isso se deu pela disponibilidade limitada de informações detalhadas 

sobre a política esportiva, que contemplam somente o ano de 2016. Considerando, 

então, que o maior nível de detalhamento sobre o ano especificado enriquece o 

trabalho, optou-se por dedicar uma seção a investigação de tais indicadores.

Quanto à realização da pesquisa, esta obedeceu às etapas apontadas por 

Marconi e Lakatos (2003): coleta e elaboração dos dados; análise e interpretação; 

representação por tabelas, quadros e gráficos e; apresentação de conclusões. Desse 

modo, os dados foram reunidos, separando municípios habilitados e não habilitados 

no ICMS Esportivo em cada ano, ao que se procedeu a construção de gráficos para 

exposição visual das informações. A partir disso, foram identificados padrões, os quais 

foram relacionados com as teorias pertinentes para a formulação de conclusões.

Sobre a construção dos gráficos, todos apresentam a separação das 

informações entre municípios habilitados e não habilitados no ICMS Esportivo. Assim, 

os indicadores sobre os quais haviam informações para todo o período foram 

apresentados para cada ano. Enquanto isso, os indicadores exclusivos ao ano de 

2016 foram subdivididos, sempre que oportuno, de acordo com as faixas 

populacionais dos municípios. Isso foi feito para aprofundar as análises sobre o ano
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em questão, uma vez que, como aponta Biondini (2007), o tamanho da população 

indica o porte do município, refletindo a demanda por bens e serviços assim como o 

grau de desenvolvimento econômico. De forma similar, Prado (2003) argumenta que 

as capacidades fiscais dos municípios tendem a ser similares entre os municípios com 

população semelhante. Dessa forma, tem-se que a estratificação por faixas 

populacionais tende a reunir localidades com características semelhantes. O mesmo 

não foi realizado para os demais indicadores pela dificuldade de representação visual 

das informações, uma vez que acarretaria na distinção de catorze categorias (duas 

quanto à habilitação multiplicadas por sete faixas populacionais) para cada um dos 

oito anos observados.

Portanto, a pesquisa possui o caráter quantitativo-descritivo, uma vez que 

a terminologia é utilizada por Marconi e Lakatos (2003, p. 187) para definir as 

investigações empíricas "cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das 

características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de 

variáveis principais ou chave”. Logo, ao abordar a relação entre capacidades 

municipais e participação no ICMS Esportivo, o estudo se encaixa na conceituação 

apresentada.

Por fim, ressalta-se a delimitação do período de 2009 a 2016 para a 

execução da presente pesquisa. O primeiro ano da série se refere ao ano de criação 

do ICMS Esportivo pela Lei 18.030/2009, quando foram executados os primeiros 

programas e projetos esportivos com potencial de contabilizar pontos no mecanismo. 

Porém, como apontando anteriormente, há um intervalo de dois anos entre o ano base 

(quando as atividades são executadas) e a transferência de recursos, ou seja, o rateio 

dos valores referentes ao ano de 2009 se deu em 2011, o que ocorreu de forma 

análoga em todos os anos. Por isso, os indicadores e informações selecionadas são 

referentes ao ano base, e não ao ano de efetuação da transferência.

Enquanto isso, o último ano delimitado foi 2016 devido a disponibilidade de 

dados mais detalhados sobre a política esportiva dos municípios de Minas Gerais, 

presentes no Munic 2016: Esportes. Dessa forma, é analisada, primeiramente, a 

evolução do perfil dos municípios habilitados no ICMS Esportivo quanto a aspectos 

gerais das capacidades administrativas e fiscais durante todos os anos de 2009 a 

2016. Em seguida, a análise é direcionada para as capacidades municipais relativas 

à política esportiva, as quais, como apontado anteriormente, só podem ser 

investigadas para 2016.



84

7 O PERFIL DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO ICMS ESPORTIVO

Como apresentado, o Brasil é um país federativo, composto por três 

esferas de poder que atuam de forma autônoma e interdependente sobre o mesmo 

território. Isso quer dizer que a União, os Estados e os municípios firmaram um pacto, 

por meio da Constituição Federal de 1988, garantindo a autonomia política, fiscal e 

administrativa, de forma a descentralizar o poder e possibilitar a atuação dos três 

níveis sobre políticas públicas, dentro dos limites definidos constitucionalmente.

No entanto, como apontado anteriormente, o federalismo apresenta 

desafios para o desenvolvimento de políticas públicas, pois as relações 

intergovernamentais são complexas e, especificamente no caso brasileiro, a CF/88 

não determina precisamente quais níveis de governo são responsáveis por atuar 

sobre cada área, uma vez que estabelece competências concorrentes sobre diversos 

setores (ABRUCIO; FRANZESE, 2007). Assim, surgem problemas de atuação 

sobreposta de mais de um nível e de omissão de atuação pelos três níveis.

No caso do esporte, a Constituição de 1988 atribuiu à União e aos Estados 

o poder para legislar sobre o tema, porém não delegou a responsabilidade de atuação 

a nenhum dos entes federativos, abrindo espaço para as dificuldades mencionadas 

(BRASIL, 1988). Nesse meio, se localiza o critério "Esportes” do ICMS Esportivo, 

mecanismo criado em 2009 pelo governo de Minas Gerais para induzir o 

desenvolvimento de políticas públicas de esporte e lazer pelos municípios, cuja 

operação consiste na transferência de recursos mediante a comprovação de 

promoção de políticas públicas esportivas.

Em vista disso, este capítulo busca identificar o perfil dos municípios 

participantes do ICMS Esportivo entre os anos de 2009 a 2016 sob o ponto de vista 

da provisão de políticas públicas em um Estado federativo. Para tanto, é observado, 

primeiramente, o engajamento dos municípios com o ICMS Esportivo ao longo dos 

anos para, em seguida, observar indicadores sobre as capacidades financeiras e 

administrativas municipais, em vias de apontar as características das localidades que 

participam do mecanismo.
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7.1 Evolução do ICMS Esportivo

Esta primeira análise investiga a evolução do ICMS Esportivo entre os anos 

de 2009 e 2016 quanto ao número de municípios participantes e quanto aos valores 

transferidos. Com isso, objetiva-se identificar e analisar variações -  ou ausência de 

variações -  que possibilitem construir um diagnóstico inicial sobre o mecanismo, o 

qual, supõe-se, virá a contribuir para a investigação sobre o perfil dos municípios 

participantes no critério "Esportes” de repartição do ICMS em Minas Gerais.

Nesse sentido, o primeiro ponto explorado se refere aos recursos 

destinados ao ICMS Esportivo. A Tabela 9 apresenta a evolução dos valores 

transferidos ao longo dos anos, comparando-os com a quantidade de recursos totais 

do ICMS transferidos aos municípios.

Tabela 9: Total Recursos transferidos aos municípios pelo ICMS Esportivo e pela cota-parte
municipal total do ICMS em Minas Gerais para os anos base de 2009 e 2016 
(Milhões de Reais)

Ano Base 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ICMS Esp. 10,41 10,94 11,59 11,63 10,82 11,06 10,70 9,95

ICMS Total 10.456,4 10.941,3 11.592,1 11.630,3 10.776,1 11.056,2 10.694,8 9.951,2

Fonte: Dados básico: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2009-2016. 
Elaboração própria.

Notas: ICMS Esp.: Valores transferidos pelo ICMS Esportivo.
ICMS Total: Total da cota-parte municipal do ICMS.
Valores ajustados ao IPCA para 01/2020.
Como apontando anteriormente, existe um intervalo de dois anos entre o ano base -  
quando os municípios realizam as ações esportivas -  e o ano de transferência dos 
recursos correspondentes. Assim, os valores da tabela foram transferidos dois anos 
após o ano apontado. Por exemplo: os valores apresentados para 2009 foram 
transferidos em 2011.

Como pode ser observado, os valores destinados ao ICMS Esportivo são 

muito menores que o valor total do ICMS transferido aos municípios. Isto é esperado, 

pois a Lei n° 18.030/2009 estabeleceu que somente 0,1% dos 25% da cota-parte 

municipal do ICMS seriam direcionados ao critério "Esportes” . No entanto, essa 

constatação é essencial para a realização do presente estudo, pois os entes 

subnacionais tendem a possuir maiores dificuldades fiscais e, portanto, o aspecto 

financeiro é um dos mais relevantes ao se tratar da indução e provisão de políticas 

públicas (ARRETCHE, 1999).
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O próximo ponto apresentado é a quantidade de municípios habilitados -  

ou participantes -  por ano, isto é, o número de localidades que pontuaram no 

mecanismo. Porém, vale apontar que existem municípios que conseguem se 

cadastrar no ICMS Esportivo e não pontuam, assim como municípios que tentam 

realizar o cadastro e são reprovados. Esses dois grupos correspondem a localidades 

que demonstraram interesse pelo mecanismo, porém não conseguiram participar.

Assim, é importante comparar quantos municípios se encaixaram nessas 

situações e quantos conseguiram, de fato, se habilitar, pois se o número de tentativas 

de participação for muito superior ao número de habilitações, entende-se que o 

mecanismo está atraindo o interesse de vários municípios, porém seus procedimentos 

de cadastro tornam difícil a participação. Por outro lado, se o número de tentativas de 

participação não for muito distante do número de habilitações, tem-se que os 

procedimentos de cadastro não impedem sobremaneira a participação.

Dessa forma, os quantitativos anuais de municípios que demonstraram 

interesse no ICMS Esportivo são apresentados no Gráfico 1. A diferença entre o 

número de cadastros aprovados e o número de habilitados revela a quantidade de 

municípios que não conseguiram pontuar. Já a diferença entre o número de tentativas 

de cadastro e o número de cadastros aprovados demonstra quantos municípios 

tiveram seu cadastro reprovado.
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Gráfico 1: Número de municípios habilitados, com cadastro aprovado e que tentaram se 
cadastrar no ICMS Esportivo de Minas Gerais entre 2009 e 2016

Fonte: Dados básicos: MINAS GERAIS, 2009-2016.
Elaboração própria.

Notas: Cadastro aprovado: Municípios que conseguiram comprovar o pleno funcionamento 
de seu Conselho Municipal de Esportes, última etapa do cadastro.
Tentativa de cadastro: Municípios que enviaram atas de reunião para comprovação do 
pleno funcionamento do Conselho Municipal de Esportes. Os dados não estão 
disponíveis para 2010 e 2011 por limitações do Sistema de Informação ICMS 
Esportivo.
O gráfico aponta que o número de habilitados foi superior ao número de cadastros 
aprovados nos anos de 2010 e 2011. No entanto, essa diferença é impossível, 
considerando que o cadastro aprovado precede a habilitação. Tal inconsistência é 
atribuída a erros nos Relatórios dos Indicadores Definitivos do ICMS Solidário: Critério 
Esportes para os referidos anos.

Como é possível observar, o número de municípios que tiveram o cadastro 

aprovado, mas não pontuaram, foi muito pequeno em todos os anos. Já o número de 

cadastros reprovados foi mais considerável, aumentando nos últimos anos do período. 

Isto posto, houve um aumento de habilitações entre 2009 e 2013, passando de 94 

para 379. No entanto, a quantidade de habilitações diminuiu nos anos seguintes, 

atingindo o total de 240 em 2016. Vale ressaltar que, em comparação com todo o 

período, o resultado apresentado em 2016 é maior somente que aqueles dos dois 

primeiros anos da série. Ademais, nota-se que o número de tentativas de cadastro e 

cadastros aprovados seguiu um padrão similar ao de municípios habilitados.

Considerando que a participação municipal no ICMS Esportivo é opcional, 

pode-se entender a elevação no número de habilitados até 2013 como um processo 

de amadurecimento e expansão do mecanismo. Enquanto isso, a redução nos anos
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seguintes pode ser reflexo do valor relativamente baixo destinado ao critério 

"esportes” na divisão do ICMS diante do esforço administrativo e fiscal para a 

promoção das atividades esportivas as quais o mecanismo visa induzir. Isso ocorre 

por ser o ICMS esporte um percentual fixo da cota-parte do ICMS municipal, que será 

rateado entre os municípios habilitados. Assim, quanto maior o número de habilitados, 

menor o ganho individual. Ou seja, à medida que aumenta o número de participantes, 

diminui o interesse em individual do município naquela parcela do ICMS; além de ser 

possível que municípios participantes podem desistir de manter sua habilitação nos 

anos seguintes dado a queda no valor atribuído ao critério, ou ainda, não comprove 

as expectativas anteriores destes valores.

Nesse sentido, Arretche (2004) argumenta que os municípios realizam um 

cálculo de custo-benefício para aderirem a uma política pública objeto de 

descentralização. No caso do ICMS Esportivo, parte dos municípios passa a 

considerar que os custos -  fiscais e administrativos para aderirem anualmente à 

política pública -  superariam os possíveis benefícios obtidos sob a forma de 

transferência de receita.

Soma-se a isso a evolução dos procedimentos relativos ao critério 

"Esportes” , que se tornaram normativamente mais complexos a partir do ano base de 

2012, quando a Resolução SEEJ n° 13/2013 alterou a Resolução SEEJ n° 58/2010, 

utilizada até então. Essa alteração trouxe maior detalhamento sobre os procedimentos 

do mecanismo, aumentando os custos administrativos vinculados ao processo de 

cadastro em si, o que explica também o aumento no número de cadastros reprovados 

a partir daquele ano.

No que tange à divisão dos recursos relativos ao critério "Esportes” entre 

os municípios, o Gráfico 2 apresenta a distribuição dos percentuais obtidos por cada 

localidade no mecanismo, calculados com base no Índice Esportivo apresentado 

anteriormente (MINAS GERAIS, 2009).
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Gráfico 2: Distribuição dos percentuais de recursos obtidos por cada município habilitado no 
ICMS Esportivo entre 2009 e 2016 -  Minas Gerais

Fonte: Dados Básicos: MINAS GERAIS, 2009-2016.
Elaboração própria.

Traduzindo essa desigualdade em valores reais, a Tabela 10 expõe os 

máximos e mínimos, assim como as medianas, das transferências realizadas a título 

do ICMS Esportivo para cada ano base. Constata-se, primeiramente, que os 

resultados para o ano de 2009 foram notavelmente melhores. No entanto, destaca-se 

a diferença entre os máximos e mínimos, que foram, respectivamente, superiores a 

R$190.000,00 e inferiores a R$10,00 (exceto em 2009 e 2010). Além disso, também 

fica evidente o valor reduzido das medianas em relação aos máximos.
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Tabela 10: Valores máximos, mínimos e medianas das transferências relativas ao Critério
"Esportes” da cota parte do ICMS municipal entre os anos base de 2009 e 2016 
-  Minas Gerais (Em R$)

20 09 20 10 2011 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16

M áx im o 49 5 .1 6 2 ,0 28 7 .1 8 4 ,6 22 4 .1 3 7 ,5 24 8 .9 7 0 ,6 2 0 1 .6 9 0 ,2 191 .410 ,2 25 9 .2 4 6 ,4 30 8 .8 1 4 ,8

M ed iana 66 .6 4 4 ,3 23 .9 4 2 ,3 15 .064 ,3 9 .4 42 ,6 9 .2 4 4 ,5 9 5.456,1 2 .0 00 ,5 6 .6 4 8 ,4

M ín im o 858 ,6 18,5 0,4 6 ,6 0,9 0,4 0,7 3,3

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2011-2018. 
Elaboração própria.

Notas: Valores ajustados ao IPCA para 01/2020.
Os valores correspondem aos anos base, sendo a operação da transferência realizada 
sempre dois anos após o ano base. Por exemplo: os valores indicados para o ano de 
2009 foram transferidos em 2011.

Diante disso é possível, novamente, utilizar a teoria do cálculo de custo- 

benefício apresentada por Arretche (2004). Nesse caso, os bons resultados dos 

primeiros anos teriam estimulado a participação de mais municípios, elevando o total 

de participantes e reduzindo gradativamente o percentual obtido por cada um nos 

anos seguintes. Eventualmente, as localidades teriam considerado que os índices 

estariam baixos demais, tornando-se cada vez menos atrativos diante do recurso 

escasso a ser repartido. Assim, as localidades teriam deixado de investir tempo no 

cadastro no mecanismo, o que não representa, necessariamente, que menos 

programas e projetos esportivos foram realizados, mas demonstra que o ICMS 

Esportivo não estaria efetivamente contribuindo para a descentralização da política 

esportiva.

Por fim, em vias de explorar mais sobre o esforço administrativo realizado 

para a participação no ICMS Esportivo, o Gráfico 3 expõe dados sobre os programas 

e projetos cadastradas no mecanismo entre os anos base 2012 e 201625. Nesse 

sentido, são apresentados os totais de cadastros realizados em comparação com o 

total de municípios habilitados, assim como a evolução da média de programas e 

projetos cadastrados por município.

25 Os dados de 2009 a 2011 não estão disponíveis devido a limitações do Sistema de Informação ICMS 
Esportivo
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Gráfico 3: Programas e projetos esportivos cadastrados e municípios habilitados no ICMS 
Esportivo de Minas Gerais entre 2012 e 2016

Elaboração própria.

Como é possível observar, o total de programas e projetos esportivos 

cadastrados por ano cresceu de 2012 a 2014, reduzindo nos anos seguintes. 

Enquanto isso, o número de municípios habilitados aumentou no biênio 2012 e 2013 

e reduziu em seguida. Além disso, o número médio de programas e projetos 

cadastrado por município aumentou sequencialmente.

Logo, infere-se um aumento no esforço dos municípios habilitados em 

cadastrar mais programas e projetos, o que não significa, necessariamente, aumento 

da realização de atividades esportivas. Isso também contribui para explicar a redução 

do total de municípios habilitados, pois quanto mais programas e projetos são 

cadastrados por uma localidade, maior a chance de esta elevar seu peso na divisão 

dos recursos do ICMS Esportivo. Desse modo, a competição intermunicipal se 

intensifica, tornando a habilitação mais custosa. Logo, a relação custo-benefício tende 

a ficar menos atraente para os municípios, principalmente para aqueles que possuem 

menores capacidades gerenciais, e cuja habilitação exige nos anos que se sucedem 

a 2013, maior eficiência administrativa, conforme afirmado anteriormente.

Portanto, tem-se que a evolução do ICMS Esportivo no período foi marcada 

por uma redução na participação a partir de 2014, a qual é atribuída principalmente 

aos baixos valores repassados para a maioria dos municípios. Nesse sentido, o 

incentivo promovido pelo governo de Minas Gerais seria muito pequeno e,
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consequentemente, as localidades não estariam dispostas a dispender recursos com 

a promoção e ampliação da atividade esportiva especificamente por causa do 

mecanismo, tampouco em proceder com o cadastro no ICMS Esportivo.

Defronte o apresentado e dando continuação à linha de raciocínio 

desenvolvida, a análise do perfil dos municípios habilitados no ICMS Esportivo pode 

vir a responder a seguinte questão: se o número de localidades dispostas a 

empreender esforços para com o critério "Esportes” diminuiu a partir de 2014, quais 

as características das localidades que procederam com o mecanismo?

7.2 Perfil dos M unicípios Habilitados no ICMS Esportivo: 2009 a 2016

Iniciando, então, a investigação do perfil dos municípios participantes do 

ICMS Esportivo, esta seção apresenta indicadores relativos às capacidades 

administrativas e fiscais dos municípios mineiros entre os anos de 2009 e 2016. As 

localidades foram categorizadas de acordo com a habilitação no mecanismo e, por 

meio, principalmente, de análises gráficas do tipo boxplots, foram expostas as 

variações dos indicadores entre os dois grupos (habilitados/participantes e não 

habilitados/não participantes) para cada um dos anos observados.

Dessa forma, buscou-se identificar o comportamento geral dos indicadores, 

isto é, como evoluíram durante o período para os dois grupos. Em seguida, foi feita a 

comparação dos indicadores para cada categoria dentro dos respectivos anos, de 

forma a apontar diferenças entre os dois grupos e explicitar tendências relevantes 

para a construção do perfil dos participantes do ICMS Esportivo.

Entretanto, antes de discorrer sobre os indicadores de capacidades 

municipais, a Tabela 11 apresenta a distribuição dos municípios de Minas Gerais por 

faixa populacional e de acordo com a habilitação no ICMS Esportivo. Como apontam 

Prado (2003) e Biondini (2007), o número de habitantes indica aspectos da demanda 

por bens e serviços, do desenvolvimento econômico e da situação fiscal das 

localidades. Assim, a estratificação baseada na população fornece noções iniciais 

sobre as capacidades administrativas e fiscais municipais.
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Tabela 11: Percentual de municípios de Minas Gerais por faixa populacional e habilitação no 
ICMS Esportivo entre 2009 e 2016

Fa ixa 20 09 20 10 2011 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16
P op u lac io na l

H NH H NH H NH H NH H NH H NH H NH H NH

1 - A té  
5 .0 00

14,9 29 ,5 20 ,2 30 ,5 18,7 30 ,4 22 ,0 29 ,6 20 ,8 31 ,4 22 ,3 30 ,2 21 ,5 29 ,3 19,6 29 ,9

2 -  5.001 
a té  10 .000

25 ,5 30 ,6 24 ,7 30 ,8 23 ,2 31 ,6 25 ,2 31 ,9 26 ,9 32,1 26 ,2 31 ,8 25 ,0 30 ,9 24 ,2 31 ,2

3  -  10.001 
a té  2 0 .000

25 ,5 20 ,8 20 ,2 22 ,0 25 ,3 20 ,6 23 ,4 21 ,0 25 ,3 19,4 24 ,2 20 ,6 21 ,9 22 ,6 25 ,4 21 ,0

4 -  20.001 
a té  50 .000

16,0 12,6 19,2 11,3 18,2 11,8 17,1 11,6 16,4 11,2 16,2 11,7 18,5 11,5 16,3 12,4

5 -  50.001 
a té  100 .000

9,6 4,0 8,1 3,2 8,1 3,2 6 ,3 3,7 5,8 3,4 5,6 3,4 7,7 2 ,9 9,2 2,4

6  -  100.001 
a té  5 0 0 .00 0

6,4 2,2 6 ,6 1,8 5,6 2,1 4 ,9 1,9 4,0 2 ,3 4 ,7 2,0 5,0 2 ,4 4,6 2,8

7 - M a io r 
que  5 0 0 .00 0 2,1 0,3 1,0 0,3 1,0 0,3 1,0 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,4 0,5 0,8 0,3

Fonte: Dados básico: MINAS GERAIS, 2009-2016.
Elaboração própria.

Notas: H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;
N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo

Assim, a Tabela 11 aponta que os municípios não habilitados no ICMS 

Esportivos tiveram percentuais maiores para as duas faixas de população mais baixas 

(1 e 2 -  até 10.000 habitantes), somando aproximadamente 60%, enquanto este valor 

foi de aproximadamente 45% entre os habilitados na maioria dos anos, excetuando- 

se 2009, quando o percentual foi mais próximo de 40%. Consequentemente, nas 

demais faixas de população (3 a 7 -  acima de 10.001 habitantes), os participantes do 

mecanismo tenderam a apresentar percentuais superiores. Ademais, destaca-se que, 

em ambos conjuntos de municípios, os percentuais relativos às três faixas superiores 

(5 a 7 -  acima de 50.001 habitantes) foram notavelmente reduzidos, sendo inferiores 

a 15% para os habilitados e a 7% para os não habilitados.

Em suma, tem-se que os participantes do ICMS Esportivo tenderam a ser 

municípios de médio e grande porte populacional. Dessa forma, entende-se que os 

participantes do mecanismo deteriam maiores capacidades fiscais e administrativas. 

No entanto, essa afirmação não pode ser feita somente com base no número de 

habitantes. Logo, as próximas seções buscam investigar as capacidades municipais 

de forma mais assertiva.
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7.2.1 Capacidades Fiscais: 2009 a 2016

Esta seção apresenta os indicadores relativos às capacidades 

administrativas dos municípios mineiros entre 2009 e 2016. Nesse âmbito, são 

observados diferentes aspectos, a começar com a Receita Corrente Líquida (RCL) 

per capita, apresentada pelo Gráfico 4. A RCL representa a totalidade dos recursos 

disponíveis, deduzidas as operações de crédito. Consequentemente, esse indicador 

permite avaliar de forma direta a capacidade fiscal municipal como definida por 

Cingolani (2013), uma vez que demonstra o montante disponível para o financiamento 

de suas atividades, relativizando o valor total de acordo com o número de habitantes.

Gráfico 4: Receita Corrente Líquida per capita dos municípios de Minas Gerais de acordo com 
a habilitação no ICMS Esportivo entre 2009 e 2016 (R$)

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2009-2016; MINAS GERAIS, 2009
2016.
Elaboração Própria.

Notas: Valores ajustados ao IPCA para 01/2020
H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;
N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo 
Os valores outliers foram removidos para melhor visualização.

Como é possível observar, a RCL per capita dos municípios mineiros em 

geral cresceu entre 2009 e 2014 (com uma pequena inflexão em 2013 para os 

municípios habilitados), havendo uma queda em 2015 e pequeno aumento em 2016.
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Sobre isso, é importante destacar a crise econômica que se abateu sobre todo o país 

a partir de 2014 (BARBOSA FILHO, 2017).

Quanto à categorização pela habilitação no ICMS Esportivo, o Gráfico 8 

demonstra que o resultado obtido pelos municípios não participantes foi, em todos os 

anos, com exceção de 2009, melhor do que aqueles que participaram no mecanismo. 

Assim, tendo como base a RCL, pode-se afirmar que os municípios habilitados no 

ICMS Esportivo possuem menores capacidades fiscais, uma vez que suas receitas 

disponíveis para o desenvolvimento de políticas públicas são inferiores às dos não 

habilitados. Diante disso, o incentivo financeiro ofertado pelo mecanismo é, de fato, 

mais atrativo para as localidades habilitadas.

Enquanto isso, o Gráfico 5 expõe a participação da Dívida Consolidada 

Líquida na RCL. Por meio desse indicador, é evidenciado uma dimensão da "saúde” 

financeira dos municípios, uma vez que essa classificação da dívida pública é 

calculada com base no montante total de débitos deduzido de saldos financeiros e 

créditos a receber. Desta forma, o indicador demonstra a capacidade do governo de 

cumprir com seus deveres financeiros utilizando seus recursos disponíveis, 

compostos por receitas diretamente arrecadadas, bem como por transferências 

obrigatórias e voluntárias, deduzidos os valores que não lhes pertençam.
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Gráfico 5: Participação da Dívida Consolidada Líquida na Receita Corrente Líquida nos 
municípios de Minas Gerais de acordo com a habilitação no ICMS Esportivo entre 
2009 e 2016

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2009-2016; MINAS GERAIS, 2009
2016.
Elaboração Própria.

Notas: H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;
N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo 
Os valores outliers foram removidos para melhor visualização.

Observando o Gráfico 5 quanto a evolução do indicador durante o período, 

nota-se que os dois grupos de municípios apresentaram um decrescimento entre 2009 

e 2010. Porém, os habilitados no ICMS Esportivo tiveram um aumento substancial em 

2011, ao qual se sucederam reduções até 2016. Enquanto isso, os não habilitados 

apresentaram uma evolução diferente, isto é, nos períodos de 2009 a 2011, 2012 a 

2014 e 2015 a 2016 o indicador foi mais elevado no primeiro ano da série e decresceu 

nos seguintes. Enfim, ambos os casos obtiveram seus melhores resultados no fim do 

período.

Partindo, assim, para a comparação das duas categorias estabelecidas, 

destaca-se o resultado continuamente pior dos municípios habilitados no ICMS 

Esportivo, com exceção de 2009 e, principalmente, 2016. Portanto, entende-se que 

os participantes do ICMS Esportivo tenderam, no geral, a se encontrar em piores 

situações de endividamento, detendo menores capacidades fiscais, corroborando 

com as análises sobre a RCL per capita.
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Por fim, concluindo a observação do aspecto financeiro dos municípios 

habilitados no ICMS Esportivo, o Gráfico 6 mostra o balanço orçamentário das 

municipalidades mineiras, calculado como a razão entre o resultado da diferença do 

montante das receitas (inclusas receitas próprias e de transferências, deduzidas as 

operações de crédito e as deduções relativas ao FUNDEF/FUNDEB) e o montante 

das despesas do município, e a receita. Esse cálculo culmina na verificação do 

equilíbrio fiscal, que revela a capacidade da administração de financiar suas despesas 

sem ter de recorrer ao endividamento. Logo, é revelada a capacidade do município de 

financiar suas atividades, ou seja, sua capacidade fiscal sob uma nova perspectiva.

Gráfico 6: Balanço Orçamentário dos municípios de Minas Gerais de acordo com a habilitação 
no ICMS Esportivo entre 2009 e 2016

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2009-2016; MINAS GERAIS, 2009
2016.
Elaboração Própria.

Notas: H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;
N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo 
Os valores outliers foram removidos para melhor visualização.

O Gráfico 6 aponta que o balanço orçamentário dos municípios em geral 

melhorou entre 2009 e 2010, sendo que os índices se reduziram lentamente até 2015, 

havendo uma grande melhora em 2016, quando houve renegociação das dívidas 

municipais e suspensão de pagamentos. Destaca-se, porém, que os municípios não 

habilitados no ICMS Esportivo apresentaram resultados melhores na maioria anos,
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com exceção de 2012 e 2016. Consequentemente, o indicador corrobora com as 

constatações anteriores sobre as menores capacidades fiscais dos municípios 

participantes do mecanismo, fato que reflete a opção da política pública por incentivar 

os municípios com Receita Corrente Líquida per capita menores.

Enfim, sumarizando os indicadores relativos à capacidade fiscal, fica 

evidente que as localidades que participam do ICMS Esportivo tendem a possuir 

menores condições de financiamento de suas atividades. Portanto, é possível apontar 

que os recursos distribuídos pelo mecanismo, apesar de escassos, são atraentes para 

esses municípios, uma vez que são fontes alternativas de receita. Logo, tendo como 

base os estudos de Arretche (1999, 2004), o benefício da adesão ao mecanismo é, 

de fato, maior para as localidades que nele participam.

7.2.2 Capacidades Administrativas: 2009 a 2016

Tendo explorado dados que fornecem indícios sobre o aspecto fiscal das 

capacidades municipais, esta seção apresenta os indicadores relativos às 

capacidades administrativas dos municípios mineiros entre 2009 e 2016, 

considerando aspectos que impactam a implementação de política públicas, sendo 

estes relativos ao funcionalismo público, à infraestrutura e ao equipamento esportivo. 

Cabe ressaltar que não existem informações precisas sobre esses aspectos para 

todos os anos e, portanto, a relação de alguns dos indicadores com as capacidades 

municipais são aproximações construídas mediante processos lógicos, sujeitos a 

certo grau de incerteza. Devido a essa limitação, a seção seguinte apresenta 

indicadores sobre as capacidades administrativas para o ano de 2016, visando 

complementar, em parte, as informações apresentadas a seguir.

Isto posto, o primeiro indicador apresenta o número de servidores públicos 

para cada 1.000 habitantes nos municípios mineiros, relação que demonstra a 

disponibilidade26 de pessoal na Administração Pública e é exposta no Gráfico 7. 

Partindo do pressuposto de que há uma tendência de que municípios que detenham 

maior número de servidores públicos possuem maior capacidade administrativa, nos 

termos delimitados por Cingolani (2013), o indicador demonstra um fator que afeta 

diretamente a gestão de política públicas (ARRETCHE, 1999).

26 O indicador não reflete a qualificação nem a capacitação do funcionalismo público, uma vez que 
aponta somente o quantitativo de servidores em relação ao número de habitantes.
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Gráfico 7: Quantidade de servidores públicos por 1.000 habitantes nos municípios de Minas 
Gerais de acordo com a habilitação no ICMS Esportivo entre 2009 e 2016

Elaboração Própria.
Notas: H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;

N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo 
Os valores outliers foram removidos para melhor visualização.

Como demonstra o Gráfico 7, a evolução do indicador foi diferente para 

habilitados e não habilitados no ICMS Esportivo, sendo que ambos os grupos 

apresentaram variações positivas e negativas durante o período. Porém, os 

municípios habilitados apresentaram menores quantitativos de servidores públicos -  

em relação à suas respectivas populações -  para todos os anos. Com isso, diante da 

totalidade dos municípios analisados, observa-se certa defasagem do funcionalismo 

público entre os participantes do mecanismo, indicando menor capacidade 

administrativa.

No entanto, ressalta-se que o índice é relativo ao número de habitantes do 

município e, portanto, municípios menores podem apresentar valores 

consideravelmente maiores. Assim, é preciso considerar que, como aponta a Tabela 

11, há uma proporção maior de pequenos municípios entre os não participantes do 

mecanismo quando comparados com os municípios participantes. Com isso, as 

conclusões derivadas do Gráfico 7 podem ser reflexo da questão populacional.
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Observada a capacidade administrativa quanto à disponibilidade do 

funcionalismo público, os próximos gráficos tratam de questões relacionadas à 

infraestrutura, a começar com o Gráfico 8, que apresenta a proporção do investimento 

em relação às despesas totais. De forma geral, os investimentos são gastos com 

potencial de retorno econômico, isto é, gastos com infraestrutura e equipamentos, 

inclusive aqueles vinculados ao desporto. Desse modo, tal indicador é utilizado neste 

estudo desconsiderando sua dimensão estritamente econômica, na medida em que 

se busca inferir a disponibilidade de espaços e meios para a execução de políticas 

públicas.

Gráfico 8: Investimento / Despesa Total dos municípios de Minas Gerais de acordo com a
habilitação no ICMS Esportivo entre 2009 e 2016

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2009-2016; MINAS GERAIS, 2009
2016.
Elaboração Própria.

Notas: H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;
N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo 
Os valores outliers foram removidos para melhor visualização.

O primeiro ponto a ser destacado é a semelhança de comportamento do 

indicador entre os dois grupos de municípios: em ambos os casos, a relação entre 

investimento e despesas totais aumentou de 2009 para 2010, ao que se seguiu uma 

relativa estabilidade até 2012, até que em 2013 os valores diminuíram de forma 

significativa e retornaram ao padrão anterior em 2014, ao que sucederam quedas.
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Essa redução no final do período pode ser atribuída ao pior desempenho da economia 

devido à crise que se abateu sobre o Brasil a partir de 2014 (BARBOSA FILHO, 2017).

Tendo como referência a habilitação no ICMS Esportivo, observa-se que 

os municípios participantes tiveram melhor desempenho em cinco dos oito anos 

observados, apesar da pequena diferença entre os dois grupos. Assim, sabendo que 

os investimentos são responsáveis pela ampliação da infraestrutura e pela 

disponibilização de equipamentos, é possível inferir que, até certo ponto, quanto mais 

se gasta nesse aspecto, maiores são as condições físicas de realização das 

atividades esportivas incentivadas pelo ICMS Esportivo. Nessa lógica, denota-se que 

os municípios habilitados tendem a possuir uma pequena vantagem em termos de 

infraestrutura para executar programas e projetos esportivos.

Porém, não é possível estabelecer uma conexão assertiva sobre 

investimento e infraestrutura esportiva somente com as informações apresentadas, 

uma vez que isso exigiria o detalhamento dos investimentos realizados, cujos dados 

não estão disponíveis. Buscando suprir, em parte, essa defasagem, o Gráfico 9 indica 

as taxas de urbanização dos municípios mineiros. A realização dessa análise parte do 

princípio de que as condições físicas para o desenvolvimento de atividades esportivas 

são melhores e mais diversificadas em cidades com maiores índices de urbanização.
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Gráfico 9: Taxa de urbanização dos municípios de Minas Gerais de acordo com a habilitação 
no ICMS Esportivo entre 2009 e 2016

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2009-2016; MINAS GERAIS, 2009
2016.
Elaboração Própria.

Notas: H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;
N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo 
Os valores outliers foram removidos para melhor visualização.

Como se observa, as taxas de urbanização se mantiveram, no geral, 

relativamente estáveis no período, porém os municípios habilitados no ICMS 

detiveram os maiores índices em todos os anos. Logo, uma vez que o fenômeno da 

urbanização está diretamente relacionado ao nível de desenvolvimento da 

infraestrutura local, infere-se que os participantes do mecanismo tendem a possuir, 

de fato, melhores condições físicas para a promoção de atividades esportivas.

Estabelecida essa constatação, vale observar os dados básicos sobre a 

presença de equipamentos esportivos nos municípios mineiros, apresentados no 

Gráficos 10. Dessa forma, é possível identificar informações sobre a infraestrutura 

esportiva, elemento relacionado diretamente à promoção de ações voltadas para o 

esporte e que refletem tanto a capacidade de realização de políticas públicas 

esportivas quanto a descentralização destas.
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Gráfico 10: Existência de pelo menos um equipamento de esporte nos municípios de Minas
Gerais de acordo com a habilitação no ICMS Esportivo entre 2009 e 2016

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2009-2016; MINAS GERAIS, 2009
2016.
Elaboração Própria.

Notas: H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;
N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo

Como mostra o Gráfico 10, um grande percentual dos municípios mineiros 

demonstrou possuir ao menos um equipamento esportivo em todos os anos, 

independente da habilitação no ICMS Esportivo; além disso, houve um aumento 

considerável entre os anos de 2014 e 2015. No entanto, os municípios habilitados 

apresentaram percentuais maiores em todos os anos, apesar da pequena diferença 

em relação aos não habilitados. Consequentemente, tem-se que os participantes do 

ICMS Esportivo possuem uma vantagem material sobre a provisão de políticas 

esportivas, mesmo que modesta.

Portanto, considerando os Gráficos 8, 9 e 10, os indicadores apresentados 

revelam que os municípios habilitados no ICMS Esportivo tenderam a apresentar 

melhor infraestrutura em geral, ou seja, apresentaram indicadores melhores sobre 

investimento, urbanização e existência de espaços para a prática esportiva. Assim, os 

resultados apontam que o desenvolvimento de programas e projetos esportivos seria 

mais fácil nessas localidades. No entanto, a questão do porte populacional também 

deve ser levada em consideração diante de tais resultados pois, como aponta a Tabela 

11, um percentual elevado dos municípios não habilitados possui pequeno porte, o
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que pode ter influenciado na verificação de menores indicadores sobre a questão da 

infraestrutura.

Por outro lado, os indicadores sobre o funcionalismo público apontaram que 

os participantes do mecanismo tenderam a possuir, em geral, menores capacidades 

administrativas relacionadas diretamente à disponibilidade de recursos humanos. Isso 

permite concluir que a capacidade administrativa para o desenvolvimento de políticas 

públicas esportivas é menor nesses municípios, por outro lado, entende-se que as 

exigências legais no tocante a habilitação no ICMS esporte não são demasiadamente 

complexas a ponto de inviabilizar que municípios menos capacitados recebam 

recursos do mecanismo. No entanto, como apontado anteriormente, essas conclusões 

devem ser relativizadas, uma vez que o porte populacional pode ser um fator 

explicativo das constatações realizadas.

7.3 Um Retrato Detalhado da Política Esportiva: 2016

Até o momento, foram apresentadas características dos municípios 

mineiros habilitados no ICMS Esportivo em comparação com os não habilitados entre 

os anos de 2009 a 2016. Porém, devido à disponibilidade limitada de indicadores, a 

análise foi restrita a informações sobre o funcionalismo, a existência de infraestrutura 

e a situação financeira. Com essas informações, foi possível delimitar algumas 

características relevantes dos participantes do ICMS Esportivo, porém, existem ainda 

outros aspectos que podem ser explorados sobre as capacidades fiscais e 

administrativas desses municípios, de forma diretamente relacionada à política pública 

esportiva.

Assim, em vias de contemplar algumas dessas dimensões, esta seção 

utiliza a "Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2016 -  Esportes” para 

acrescentar mais elementos ao perfil municipal dos habilitados no critério "Esportes” . 

Dessa forma, objetiva-se construir um "retrato” mais aprofundado das capacidades 

fiscais e administrativas dos municípios mineiros para o último ano do período 

analisado nas seções anteriores. Além disso, apesar da impossibilidade de verificar a 

evolução anual dos indicadores, foi adicionada, quando oportuno, a distinção entre 

faixas populacionais, considerando a relevância dessa estratificação, uma vez que 

reúne municípios com características similares, como apontam Prado (2003) e 

Biondini (2007).
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Para tanto, o Gráfico 11 apresenta a proporção de municípios habilitados 

no ICMS Esportivo de 2016 para cada faixa de população. Como é possível observar, 

as faixas 2 e 3 (de 5.000 até 20.000 habitantes) contém a maioria das localidades, 

representando, juntas, quase 50% do total. A terceira faixa com maior 

representatividade é a 1 (5.000 habitantes), correspondendo à 19,58% dos 

municípios. A faixa 4 (20.001 até 50.000) é a quarta mais verificada, representando 

16,25% do total, seguida da faixa 5 (50.001 até 100.000) com 9,17%. Por fim, as duas 

faixas menos representativas foram as 6 (100.001 até 500.000) e 7 (maior que 

500.000), que, em conjunto somaram menos de 6% do total.

Gráfico 11: Proporção de municípios habilitados no ICMS Esportivo de 2016 
por faixa populacional

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2009-2016; MINAS 
GERAIS, 2009-2016.

Elaboração própria.

7.3.1 Características dos Órgãos Gestores da Política Esportiva

O primeiro aspecto a ser tratado se refere ao setor responsável pela pasta 

de esportes e/ou lazer nos municípios. Isso possibilita compreender como os governos 

municipais lidam com a questão do desporto do ponto de vista organizacional, 

apontando a importância do tema na agenda, que reflete diretamente a capacidade 

administrativa relativa às políticas públicas esportivas. Assim, o Gráfico 12 apresenta 

o tipo de órgão gestor da política esportiva.
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Gráfico 12: Tipo de órgão gestor da política esportiva dos municípios de Minas Gerais de 
acordo com a habilitação no ICMS Esportivo e faixas de população em 2016

Fonte: Dados Básicos: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016;
MINAS GERAIS, 2016.
Elaboração Própria.

Notas: H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;
N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo

Como se observa, a maioria geral dos municípios mineiros engloba o 

desporto em uma Secretaria Municipal conjunta, sendo o segundo tipo de órgão gestor 

mais comum os setores subordinados a uma Secretaria Municipal e o terceiro as 

Secretarias Municipais exclusivas. Diante do total das localidades, percebe-se que as 

habilitadas no ICMS Esportivo apresentaram mais Secretarias Municipais exclusivas 

e menos setores subordinados a uma Secretaria. A diferença é sutil, porém aponta 

que os municípios participantes tendem a destinar uma posição hierarquicamente 

superior para o esporte em comparação às não participantes.

Quanto às faixas populacionais, as Secretarias Municipais Conjuntas são 

as mais verificadas independentemente do número de habitantes do município. Há 

certa variação dos percentuais relativos aos demais tipos de órgão gestor, porém o 

padrão verificado em todas as faixas de população é similar àquele do total dos 

municípios, isto é, as localidades habilitadas no ICMS Esportivo tendem a colocar o 

esporte em posições mais favoráveis no organograma da Administração Pública.

Outro aspecto concernente ao órgão responsável pela política esportiva é 

apresentado pelo Gráfico 13, que trata do grau de instrução do gestor responsável 

pela área. Este dado indica a qualificação técnica-administrativa do líder do setor
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esportivo nos municípios, apontando sua capacitação para a realização de suas 

funções burocráticas.

Gráfico 13: Escolaridade do gestor responsável pela área de esportes nos municípios mineiros 
de acordo com a habilitação no ICMS Esportivo e faixa de população em 2016

Fonte: Dados Básicos: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016; 
MINAS GERAIS, 2016.
Elaboração Própria.

Notas: H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;
N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo

Identifica-se que a maioria total dos gestores possui ao menos o Ensino 

Médio completo, porém, o grau de instrução mais comum é o Ensino Superior 

completo. No entanto, nota-se que a soma dos gestores graduados no Ensino 

Superior com os pós-graduados e mestres/doutores é maior entre os municípios 

habilitados no ICMS Esportivo. A diferença em relação aos não habilitados é pequena, 

porém aponta para uma tendência dos participantes do mecanismo em possuir 

gestores da área esportiva mais qualificados.

No que tange às faixas populacionais, destaca-se que o grau de instrução 

do gestor esportivo tende a variar mais de acordo com o número de habitantes do 

município do que em relação a habilitação no critério "Esportes” . No entanto, dentro 

das faixas de população, as localidades participantes do mecanismo apresentaram 

maior grau de instrução do gestor em quase todos os casos, excetuando-se os 

municípios da faixa 2 (de 5.001 a 10.000 habitantes).
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Porém, o órgão gestor da política esportiva não é a única instância 

governamental dedicada às políticas para o esporte. Nesse sentido, os municípios 

podem possuir um Conselho Municipal de Esportes (CME), cujas responsabilidades 

variam de acordo com suas leis originárias. De forma geral, Carneiro (2002) aponta 

que os conselhos setoriais são espaços públicos que contém representantes da 

sociedade civil e do poder público, dotados de prerrogativas para intervenção na 

agenda governamental, influenciando a criação e gestão de políticas públicas. Assim, 

estes órgãos apresentam-se como demonstrativos da capacidade administrativa- 

organizacional sobre as políticas esportivas, em vista de seu papel sobre tais políticas.

Isto posto, o Gráfico 14 apresenta a existência de Conselho Municipal de 

Esporte nos municípios mineiros, demonstrando que um percentual 

consideravelmente maior dos municípios habilitados no ICMS Esportivo27 possuíam 

tal estrutura em comparação com os não habilitados. Essa constatação é esperada, 

uma vez que o pleno funcionamento do CME é requisito para a participação no critério 

"Esportes” . Ademais, vale ressaltar que, entre os municípios que não participaram do 

mecanismo, o percentual de localidades que apresentaram a existência do referido 

Conselho é maior para as faixas mais elevadas de população.

27 Como apresentado anteriormente, o Conselho Municipal de Esportes em pleno funcionamento é 
requisito essencial para a habilitação no ICMS Esportivo. No entanto, o Gráfico 14 aponta que um 
pequeno percentual dos municípios habilitados no mecanismo não possuía CME. Esse erro é atribuído 
ao método de coleta de dados do IMRS, uma vez que o ICMS Esportivo coleta informações sobre os 
Conselhos de maneira independente.
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Gráfico 14: Existência de Conselho Municipal de esporte nos municípios de acordo com a 
habilitação no ICMS Esportivo e faixa de população em 2016 -  Minas Gerais

Fonte: Dados Básicos: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016; 
MINAS GERAIS, 2016.
Elaboração Própria.

Notas: H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;
N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo

Porém, como já apontado, o CME pode deter diferentes funções, 

estabelecidas legalmente no ato de sua criação. Diante disso, o Munic 2016 distingue 

quatro classificações: consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador. Assim, o 

Gráfico 15 aponta o percentual de municípios que apresentam CME em cada uma das 

categorias destacadas, excluindo as localidades que não possuem Conselho 

Municipal de Esportes.
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Gráfico 15: Caracterização do Conselho Municipal de Esportes nos municípios de Minas 
Gerais que possuem CME de acordo com a habilitação no ICMS Esportivo em 
2016

Fonte: Dados Básicos: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016;
MINAS GERAIS, 2016.
Elaboração Própria.

Notas: H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;
N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo

Como é possível observar, os municípios participantes do ICMS Esportivo 

apresentaram maiores percentuais de conselhos deliberativos, normativos e 

fiscalizadores. No entanto, as diferenças dos percentuais verificados entre habilitados 

e não habilitados são ínfimas, sendo a maior variação -  relativa aos CMEs normativos 

-  inferior a 5%. Diante disso, opta-se por não discorrer sobre as particularidades de 

cada tipo de conselho, uma vez que a apresentação das capacidades administrativas 

advindas de cada categoria não pode ser utilizada para diferenciar o perfil dos 

municípios habilitados em relação aos não habilitados.

Assim, sumarizando o apresentado no presente tópico, tem-se que as 

municipalidades participantes do ICMS Esportivo no ano base de 2016 tendem a dotar 

o setor esportivo de maior autoridade dentro da estrutura do governo, além de possuir 

gestores melhor qualificados. Em conjunto, essas características apontam para 

capacidades administrativas modestamente maiores, em suas dimensões 

organizacional e técnico-burocrática. Quanto ao CME, que também representa a 

capacidade administrativa, os habilitados obtiveram novamente resultados melhores, 

porém, ressalta-se que a existência desse órgão é pré-requisito para o cadastro no
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mecanismo. No entanto, destaca-se que todos os aspectos avaliados tendem a 

aumentar mais de acordo com a população municipal do que com a habilitação no 

mecanismo, o que pode ser entendido como reflexo da complexificação da 

Administração diante do aumento do número de beneficiários das políticas públicas.

7.3.2 Sistema Municipal de Esportes e Fundo Municipal de Esportes

A análise da legislação municipal sobre o esporte fornece informações 

sobre o desenvolvimento normativo do setor, isto é, quanto aos aspectos formais

legais definidos para a área. No entanto, as leis que regem o tema podem tratar de 

assuntos muito diversos, os quais nem sempre possibilitam a identificação de 

capacidades administrativas ou fiscais. Por isso, esta seção explora especificamente 

a existência, nos municípios mineiros, de legislação relativa ao Sistema Municipal de 

Esportes e ao Fundo Municipal de Esportes, uma vez que esses dois elementos 

apresentam relação mais direta com as capacidades municipais, sendo uma forma de 

reforçar a autonomia local, conforme abordado por Falleti (2006).

Assim, o Gráfico 16 apresenta o percentual de municípios que instituíram, 

por meio de lei, o Sistema Municipal de Esportes. Em geral, os sistemas de políticas 

públicas são criados para a coordenação das ações direcionadas a determinado setor, 

apontando quais são os órgãos envolvidos, suas responsabilidades e os objetivos 

almejados pela Administração Pública. Em vista disso, a existência de tal sistema 

representa um aspecto das capacidades administrativas do município, sob o ponto de 

vista organizacional.
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Gráfico 16: Existência de Sistema Municipal de Esportes nos municípios mineiros de acordo 
com a habilitação no ICMS Esportivo e faixa populacional em 2016

Fonte: Dados Básicos: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016;
MINAS GERAIS, 2016.
Elaboração Própria.

Notas: H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;
N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo

Observa-se que a maioria dos municípios mineiros não possuía Sistema 

Municipal de Esportes em 2016, sendo que somente 19,6% dos habilitados no ICMS 

Esportivo e 11,7% dos não habilitados haviam instituído o sistema no ano analisado. 

No entanto, ressalta-se que, entre as localidades participantes do mecanismo, o 

percentual verificado cresceu de acordo com as faixas de população, o que não 

ocorreu entre as demais municipalidades. Logo, a presença do sistema não é uma 

característica comum entre os habilitados, porém estes apresentaram maior tendência 

de ter lhe instituído em comparação aos não habilitados, a qual se torna mais 

significativa para os locais com populações mais elevadas.

Enquanto isso, o Gráfico 17 expõe o percentual de municípios mineiros que 

criaram, também por meio de lei, o Fundo Municipal de Esportes. Considerando que 

tal fundo corresponde a reservas financeiras cujo uso está vinculado ao setor 

esportivo, esse elemento demonstra diretamente uma dimensão da capacidade fiscal 

municipal.
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Gráfico 17: Existência de Fundo Municipal de Esportes nos municípios mineiros de acordo 
com habilitação no ICMS Esportivo e faixa de população em 2016

Fonte: Dados Básicos: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016;
MINAS GERAIS, 2016.
Elaboração Própria.

Notas: H: municípios habilitados no ICMS Esportivo;
N/H: municípios não habilitados no ICMS Esportivo

Tal qual o Sistema Municipal de Esportes, a maioria dos municípios 

mineiros não detinha Fundo Municipal de Esportes no ano de 2016. Porém, o conjunto 

de municípios habilitados no ICMS Esportivo apresentou um resultado notavelmente 

melhor nesse quesito em relação ao anterior, de 33,8%, enquanto os não habilitados 

obtiveram um percentual de 11,9%, muito próximo ao do indicador anterior. Ainda em 

paralelo com o demonstrado pelo Gráfico 17, novamente verifica-se que o percentual 

tende a crescer de acordo com a faixa populacional, sendo que, dentre os 

participantes do mecanismo, este foi de 23,9% para os municípios com até 5.000 

habitantes, crescendo progressivamente até o máximo de 100% para as localidades 

com mais de 500.000 habitantes. Além disso o resultado dos habilitados foi melhor 

que o dos não habilitados em quase todos os casos, com exceção da faixa 

populacional 5 (50.001 a 100.000 habitantes), sendo que a diferença entre os dois 

grupos cresceu continuamente.

Em vista disso, no que diz respeito ao perfil dos municípios habilitados no 

ICMS Esportivo, conclui-se o mesmo sobre a existência de Sistema Municipal de 

Esportes e Fundo Municipal de Esportes. Nenhum dos dois elementos foi prevalente 

entre os participantes do mecanismo, porém estas localidades apresentaram maior
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tendência de possuir sistema e fundo voltado para esportes quando comparadas com 

as que não participaram. No entanto, os aspectos apontados são características que 

possuem mais relação com o porte dos municípios do que com a habilitação no ICMS 

Esportivo.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo geral identificar o perfil dos municípios 

mineiros participantes do ICMS Esportivo e explicar como esse perfil influencia a 

adesão municipal à política. Dessa forma, foram utilizadas fontes bibliográficas e 

documentais e executou-se uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo que 

cumpriu o objetivo proposto.

Nesse sentido, partiu-se da averiguação das características do modelo de 

Estado no qual o mecanismo está inserido, isto é, da apresentação de questões 

relevantes sobre descentralização e federalismo. Com isso, foi possível destacar 

como esses dois elementos afetam o desenvolvimento de políticas públicas, ao que 

se concluiu que os aspectos mais relevantes, para os fins desta pesquisa, são as 

capacidades fiscais e administrativas dos entes subnacionais, que refletem o grau de 

autonomia dos municípios dentro da Federação (ARRETCHE, 1999, 2004).

Em seguida, foi apresentada a evolução do esporte como política social no 

Brasil e em Minas Gerais. Por meio disso, foi possível observar como a perspectiva 

do poder público sobre a prática esportiva se modificou, sendo primeiramente 

identificada como um instrumento de disseminação da ideologia eugênica e higienista, 

com alto grau de elitismo, passando por processos lentos de democratização que 

culminaram no estabelecimento do esporte como direito social, na Constituição de 

1988. Estas mudanças, apesar de influenciada pelos interesses de mercado, 

alteraram o caráter das políticas esportivas, que passaram a atender setores maiores 

e mais diversos da população, se tornando um instrumento de promoção de cidadania, 

e não de uma ideologia.

Assim, o ICMS Esportivo de Minas Gerais foi localizado dentro das polícias 

esportivas desenvolvidas nas últimas décadas, sendo um mecanismo estadual de 

indução de programas e projetos esportivos nos municípios. Isto posto, procedeu-se 

uma investigação da origem do critério "Esportes”, que surgiu no bojo de inovações 

quanto à repartição dos recursos da cota-parte municipal do ICMS Esportivo, por meio 

da Lei do ICMS Solidário, em 2009. Esta estabeleceu critérios de caráter redistributivo 

dentro da divisão do ICMS, sendo determinado que 0,1% dos recursos transferidos 

aos municípios estariam vinculados à comprovação da promoção de políticas 

esportivas pelas próprias municipalidades. Nesse aspecto, destacam-se o caráter
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opcional da participação no mecanismo assim como o baixo quantitativo de recursos 

a ele vinculados.

Então, foram analisadas as normas que regulamentam tal mecanismo, 

apresentando suas definições formais quanto aos seus procedimentos de cadastro e 

a metodologia de cálculo utilizada para determinar o montante destinado a cada 

localidade habilitada. Além disso, foram identificadas mudanças nos requisitos para 

participação no ICMS Esportivo, com destaque para a ocorrida a partir do ano base 

de 2012, que tornou o procedimento de cadastro mais complexo.

Observados todos esses aspectos, foi possível estabelecer os alicerces 

para a investigação do perfil dos municípios habilitados no mecanismo, utilizando 

como base a comparação com os municípios não habilitados. Nesse sentido, a 

primeira análise efetuada foi sobre a evolução da operação do ICMS Esportivo quanto 

aos valores transferidos e ao engajamento dos municípios. Com isso, ficou evidente 

que os recursos destinados ao mecanismo são relativamente baixos e que a sua 

distribuição entre os municípios habilitados ocorre de maneira muito desigual. 

Também foi identificada uma redução na participação a partir de 2014, o que foi 

atribuído ao baixo valor destinado ao mecanismo, assim como à complexificação dos 

requisitos para a finalização do cadastro.

Quanto a investigação do perfil dos habilitados no ICMS Esportivo entre os 

anos de 2009 a 2016, observou-se que os municípios habilitados no mecanismo 

tenderam a possuir menores capacidades administrativas no que diz respeito à 

disponibilidade de recursos humanos. Porém, essas localidades tenderam a 

apresentar melhores condições de infraestrutura e maior disponibilidade de locais 

para a realização das atividades esportivas. Quanto ao aspecto fiscal, foi possível 

observar que os municípios habilitados tendem a se caracterizar pela maior fragilidade 

financeira, detendo menores capacidades fiscais no geral. Ademais, não foram 

observadas mudanças no perfil dos municípios participantes a partir de 2014, ano em 

que o número de habilitação passou a decrescer, sendo que as alterações verificadas 

nos indicadores ocorreram tanto para os participantes quanto para os não 

participantes.

Já no que diz respeito à averiguação do perfil dos participantes do ICMS 

Esportivo voltada somente para o ano de 2016, identificou-se que os municípios 

habilitados tenderam a apresentar pequenas vantagens em relação aos não 

habilitados quanto ao nível hierárquico do órgão gestor e ao grau de escolaridade do
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gestor da área esportiva, porém, ambas as características possuem maior relação 

com o porte do município do que com a habilitação no mecanismo. No mesmo sentido, 

a averiguação da presença de sistema e fundo municipal de esportes demonstrou 

maior existência destes nas localidades habilitadas, mas novamente foi observado 

que tais aspectos não contém forte relação com a habilitação no ICMS Esportivo, 

sendo também relacionadas de forma mais direta com o quantitativo de habitantes.

Diante dessas constatações, é preciso apontar que a ausência de análises 

por faixas populacionais para todos os indicadores explorados como fator limitante 

para o presente estudo, uma vez que essa escolha metodológica reuniu municípios 

com alto grau de distinção em apenas dois grupos -  habilitados e não habilitados.

Considerando, então, as limitações apontadas e os resultados obtidos sob 

a luz da descentralização de políticas públicas e do federalismo, é possível denotar 

que os municípios que participam do ICMS Esportivo buscam a obtenção dos 

recursos, mesmo que escassos. Sob esse aspecto, o custo administrativo de 

realização do cadastro das atividades esportivas para fins de pontuação no critério 

"Esportes” é baixo em relação aos valores recebidos, logo, a adesão ao mecanismo é 

atrativa. Nesse âmbito, vale ressaltar que a menor capacidade administrativa -  em 

termos de disponibilidade de recursos humanos -  dos participantes do mecanismo 

não se mostrou como fator impeditivo da realização do cadastro no ICMS Esportivo.

No entanto, não é possível afirmar que o ICMS Esportivo promoveu, de 

fato, a descentralização da política esportiva. Ao invés disso, entende-se que o valor 

reduzido destinado ao mecanismo não compensa os custos fiscais e administrativos 

decorrentes da possível ampliação de políticas esportivas existentes ou da criação de 

novas iniciativas no setor desportivo. Nessa linha, a verificação de melhores 

condições de infraestrutura dentre os habilitados no mecanismo indica que eles 

tendem a realizar mais projetos e programas voltados para o esporte, no entanto não 

é possível afirmar que estes sejam promovidos para fins de pontuação no ICMS 

Esportivo.

Assim, a participação no mecanismo seria uma questão de conveniência, 

pois a operação do ICMS Esportivo requer somente o cadastro das atividades 

esportivas realizadas, sem exigir que estas sejam ampliadas (em quantidade e/ou 

escopo) em relações aos anos anteriores, ou seja, sem que sejam dispendidos mais 

recursos. Logo, os municípios com maior fragilidade financeira e que já realizam
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atividades esportivas podem cadastrá-las no mecanismo em vias de obter receitas 

alternativas.

Isto posto, é possível inferir que a ampliação dos recursos destinados ao 

ICMS Esportivo promoveria a maior adesão ao mecanismo. Nesse sentido, a elevação 

dos valores transferidos tenderia a aumentar o interesse dos municípios sobre o 

mecanismo, os quais passariam a destinar mais esforços no setor esportivo com o 

objetivo de pontuar no mecanismo. No mesmo sentido, o critério "Esportes” somente 

virá a ser capaz de obter sucesso como indutor de políticas públicas se os repasses 

realizados forem suficientes para cobrir ao menos parte dos valores exigidos para a 

promoção de programas e projetos esportivos.

Além disso, é essencial ressaltar que o objetivo primordial da presente 

pesquisa não é realizar uma avaliação de resultados do ICMS Esportivo, mas sim 

demonstrar como o perfil dos municípios participantes explica sua participação nesse 

mecanismo, tendo como principal base as teorias acerca do federalismo. Dessa 

forma, os apontamentos sobre possíveis modificações no ICMS Esportivo visam 

aumentar os níveis de adesão municipal, que por sua vez pode vir a produzir efeitos 

positivos sobre a descentralização das políticas esportivas.

Por fim, os resultados identificados podem ser complementados por meio, 

sobretudo, do desenvolvimento de pesquisas que considerem o porte populacional 

dos municípios, como já apontado. Nesse sentido, a análise do perfil das localidades 

que apresentaram os melhores e os piores desempenhos a cada ano também pode 

oferecer uma perspectiva mais assertiva sobre a questão, uma vez que a presente 

pesquisa buscou traçar as características gerais dos habilitados no ICMS Esportivo 

em comparação com os não habilitados, desconsiderando as variações presentes 

dentro do grupo dos habilitados.
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