
Em nome da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, tenho a honra de, em 
minha gestão, lançar esta obra que tanto nos orgulha e que homenageia o 
Professor Doutor Angelo Vargas através de capítulos escritos por seus leito-
res, estudiosos e alunos. 

Tenho o privilégio de fazer parte do Grupo de Estudos de Direito Desportivo 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Faculdade Nacional de Direito, da 
qual o homenageado é Coordenador, além de o haver sucedido da presidên-
cia da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. 

Angelo Vargas é um Mestre por excelência, generoso, com conhecimento 
vasto e que nos engrandece a cada aula, cada conversa, cada palestra. 

Possui uma forma única de lecionar sobre o Direito Desportivo em consonân-
cia com o estudo da Educação Física e da importância da qualificação dos 
profissionais em ambas as áreas. Sua didática, que sempre nos surpreende, 
não só em sala de aula, o acompanha e se destaca como nas artes marciais. 

Quando nos deparamos em salas de aula e bibliotecas com a vasta produ-
ção acadêmica-bibliográfica (afinal são mais de 50 livros escritos), jamais 
imaginamos que foram escritos por um autor que permite que todos dele se 
aproximem e ouçam sua trajetória, aliás, que se renova e revigora a cada dia. 

Professor Angelo Vargas é alguém que faz de si um exemplo, mostrando que 
é possível ser destaque e bom em tudo o que faz.

Particularmente, só tenho a agradecer, assim como todos os que participam 
desta obra pela oportunidade de conviver e fazer parte do seleto ciclo desse 
Mestre, por sinal o significado de tal palavra é pessoa dotada de excepcio-
nal saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. Indivíduo que 
ensina, ou seja, que tão bem descreve Angelo Vargas.

Flávia de Almeida de Oliveira Zanini

Presidente da SBDD – Gestão 2021-2023
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H o m e n a g e m / a g r a d e c i m e n t o  a o  P ro f . 
D r.  A n g e l o  Va rg a s  p e l a  d e d i c a ç ã o , 

e s t u d o  e  a t u a ç ã o  n a  á re a  
d o  D i re i t o  D e s p o r t i v o

Jorge  S te inh i l be r 1

Em razão das duas formações: Direito e Educação Física,  
Dr. Angelo Vargas promoveu interação entre os dois segmentos profis-
sionais. Trouxe para a área do Direito a relevância do olhar pedagógico 
e para a área dos profissionais de Educação Física a importância do 
conhecimento do Direito.

A criação do Grupo de Estudo e Direito Desportivo da Faculda-
de Nacional de Direito da UFRJ é uma das muitas iniciativas e em-
preendedorismo do Dr. Angelo. O legado desse grupo, liderado pelo 
Dr. Vargas, é incomensurável demonstrado e comprovado através dos 
inúmeros trabalhos publicados e congressos realizados.

As reflexões, análises e aprofundamentos entre os Operadores 
do Direito e os Profissionais de Educação Física possibilitou salto de 
qualidade para o Direito Desportivo.

Agradecer ao Dr. Angelo as várias obras publicadas, por ser um 
incansável escritor e instigador filosófico das diversas questões da área, 
quebrando, inclusive, alguns paradigmas.

Agradecer pelo seu dinamismo e coragem na defesa dos prin-
cípios éticos.

Agradecer por imprimir a defesa dos direitos sociais.
Cumprimentar, parabenizar e agradecer a Deus pela existência do 

Dr. Angelo Vargas, sua competência e sua energia para superar desafios, 
demonstrado ao longo de sua trajetória profissional, social e familiar. 

Agradecer por tudo que construiu e pela nossa amizade.

1 Conselheiro Honorífico do CONFEF





Homenagem ao Prof.  Dr.  Angelo Vargas

F lav io  A lmendra 2 

Falar do Mestre Angelo Vargas sem parecer bajulação ou pieguice 
é uma tarefa muito difícil.

Eu tive o privilégio e a honra de ser aluno da sua primeira turma 
na Universidade Estácio de Sá, nos anos noventa do século passado.

Imediatamente identificamos um homem diferenciado, com regras 
rígidas e um código de conduta retilíneo, mas extremamente atencioso 
e com grande empatia por seus alunos, (a grande maioria pelo menos)

Não havia como não admirar uma pessoa que pratica tudo aquilo 
que prega. Que vive uma vida pautada em ética, honra e senso de direito.

Sempre estudando e incentivando aqueles que realmente queriam 
mudar de vida.

Foi grande incentivador e mentor de vários grupos de estudo.
Depois fomos descobrindo que tínhamos mais em comum como o 

amor pelas artes marciais como Karatê, Judô, Capoeira, Jiu-Jitsu, Vale Tudo.
Nos anos 60 o Mestre já entendia da necessidade de se juntar e 

adaptar várias artes para melhorar sua condição técnica e atlética, mos-
trando realmente estar décadas a frente de todos nós.

Por fim o amor pelas leis e suas aplicações principalmente no 
mundo dos esportes.

O mestre me ensinou a ter orgulho da minha profissão, várias vezes 
mostrando a importância de um bom educador físico.

Abriu várias portas para aqueles que tinham vontade de crescer 
na carreira.

Desbravou caminhos até então impensados para professores de 
educação física, mostrando o valor do estudo e do conhecimento.

2 Atleta e Árbitro.



Nunca deixou de viver pelo código de um verdadeiro artista 
marcial. Mestre o Sr. É um Homem incomum. 

Um exemplo,
Uma inspiração, 
Um norte.



H o m e n a g e m  a o  P ro f .  A n g e l o  Va rg a s

Lu í s  E d u a rd o  Gu imarães  Borges  Ba rbosa 3

A história do Direito Desportivo no Brasil e a do professor Angelo 
Luis de Souza Vargas se confundem. Filho da professora e brilhante 
advogada Selma Aragão em 1995 veio a ser convidado à ocupar a vaga 
de professor titular da cadeira de Direito Desportivo na Faculdade 
Nacional de Direito (FND – UFRJ), que anteriormente já havia sido 
ocupado por àquela.

É profissional de Educação Física, Pedagogo, Advogado. Mestre em 
Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1989), Dou-
tor em Ciência da Motricidade pela Universidade Técnica de Lisboa 
(2000) e em Educação Física pela Universidade Gama Filho (2002). É 
Pós Doutor em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais - UBI - 
Portugal (2015) e em Ciências do Desporto pela Faculdade de Ciências 
Sociais - UBI - Portugal (2016).

Advogado formado pela Universidade Candido Mendes, Professor 
titular da UNESA. Diretor do Curso de Direito do UNIGAMA. 
Conselheiro Federal do CONFEF. Membro das Comissões de Direito 
Desportivo da OAB/RJ e OAB/SP. Auditor do Tribunal de Justiça 
Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro (FFERJ).

Em 2002 fundou e até hoje é coordenador do Grupo de Estudos de 
Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito (GEDD-FND/
UFRJ), sua grande paixão!

Autor de mais de 50 (cinquenta) livros sempre buscou o aprimo-
ramento acadêmico, bem como de seus alunos, sempre incentivando a 
pesquisa e a busca pelo conhecimento.

3 Diretor Geral da Associação Brasileira de Direito Desportivo – SBDD. Membro 
do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (GEDD-FND/UFRJ).



Ao longo dos anos sempre esteve à frente dos debates nacionais 
sobre a política desportiva e seus reflexos sobre a sociedade.

Amigo de Manoel Tubino, uma das maiores autoridades em Educa-
ção Física e política esportiva em nosso país, tem nesta sua outra paixão 
e junto com ele é um dos pioneiros na área de políticas públicas de 
Educação Física e Esporte.

Sua paixão pelo esporte, educação física e pelo direito já in-
fluenciou diversas gerações de jovens, que buscam o bem estar social 
e o conhecimento.

Seu objetivo de proporcionar o melhor aprendizado a seus alunos 
visa gerar cidadãos que saibam refletir e dialogar, que saibam respeitar ao 
próximo e possam evoluir para que as desigualdades sejam cada vez menores. 

Impossível aqui mencionar todas as suas realizações, que são de 
amplo reconhecimento público, restando tão somente agradecer! 

Esta obra é uma singela homenagem ao brilhante trabalho realizado 
pelo Professor Angelo Vargas!
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P re f á c i o

A Sociedade Brasileira de Direito Desportivo – SBDD me con-
vidou para prefaciar uma homenagem a meu amigo Professor Doutor 
Angelo Vargas.

Falar do Angelo não é fácil, pois suas virtudes e qualidades de ser 
humano não caberiam em qualquer papel, livro, enciclopédia, docu-
mentários, ou qualquer outra forma de registro.

O trabalho acadêmico do Professor Angelo é notório e sua par-
ticipação no Direito Desportivo é sem dúvida um divisor de águas, 
lidera com certeza um dos principais movimentos acadêmicos do 
Brasil na Escola Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro – UFRJ.

O Professor é precursor no estímulo em Grupos de Estudo em 
Direito Desportivo e seus feitos atravessaram a Baía da Guanabara avan-
çou para todo território nacional e seu reconhecimento é internacional 
desafiando todos os oceanos de nosso Planeta. 

Não tenho qualquer dúvida ao afirmar que esses estudos em sua 
homenagem é justo e merecido e mostrará para a história a importância 
e legado de um homem chamado ANGELO VARGAS.

Muitas vezes como professor me realizo com gestos que para 
muitas pessoas passam desapercebido e que na maioria das vezes são 
intangíveis, até porque são lastreados no carinho dos alunos, como um 
abraço, um sorriso e até mesmo um olhar de admiração e ao escrever 
este prefácio fiquei emocionado e ao mesmo tempo satisfeito, pois, 
tenho certeza de que os capítulos que compõe essa obra representam 
um avanço no Direito Desportivo Brasileiro.

Além da honraria de prefaciar o presente trabalho, percebo a qua-
lidade e carinho e cuidado que os autores tiveram em não desagradar 
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o nosso querido Professor e com a absoluta precisão os textos aqui 
encartados farão diferença no estudo do Esporte e suas relações jurídicas.

Finalizando, agradeço a oportunidade aos autores e coordena-
dores da obra desejando muito sucesso, e aproveito para mandar uma 
mensagem ao amigo e Professor Angelo para que o mesmo receba essa 
homenagem e que ela o estimule a continuar sua jornada acadêmica 
para bem do Brasil e do Mundo!

Professor Doutor Paulo Sérgio Feuz
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A p re s e n t a ç ã o

Gratidão é construir estradas para o OUTRO, este é o lema que 
perpetua a vivência do Prof. Angelo Vargas na nossa casa planetária. 

Toda a sua vida sempre foi sedimentada no humanismo e na 
perspectiva de que o OUTRO é fundamental para as edificações dos 
valores axiológicos. Nas salas de aula, nos treinamentos, nas instruções 
fornecidas, o Prof. Angelo Luis Vargas sempre procurou valorizar o SER 
HUMANO e suas humanidades. 

Estudioso do comportamento humano agregou aos seus talentos 
exercer o mister da Educação dentro de um desafio contínuo, que é 
levar os seus alunos ao conhecimento pleno da atividade física, como 
bem vital e o respeito, a tolerância, a compreensão que devem norte-
ar as relações entre docentes e discentes, com fins à uma construção 
edificante do Saber. 

Ainda menino, ao treinar o esporte do vôlei com o falecido des-
portista, de alcunha Algodão, na década de sessenta, já aí revelava o seu 
caráter, a ética que pontua a sua vida, o caminho que trilharia como 
um futuro profissional da área da saúde, dignificando, como hoje o faz 
a carreira de Professor de Educação Física. 

Praticante de vários esportes, campeão carioca de karatê, lutador 
de artes marciais, em todas as suas atividades procurou e procura exercer 
as atividades e eventos correlatos com fidalguia e uma maneira especial 
de ser. Todos quando falam no Prof. Angelo Luis Vargas, são unânimes 
em afirmar: é um Ser Especial, é um líder. É um exemplo de docente 
e Ser Humano. 

Quer no laboratório acadêmico, na universidade, quer no mun-
do jurídico, na função de advogado, quer nos conselhos profissionais 
em que participa, o caminho que sempre busca é o de “Construir e 
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Não Destruir”, sendo comedido na crítica e generoso no elogio. O 
GEDD – Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Faculdade de 
Direito da UFRJ, é um espelho da concretização de suas realizações 
junto com um grupo de alunos que fazem deste GRUPO, um caminho 
para o engrandecimento do Desporto, com pesquisas e investigações 
que levam à uma publicação a Revista Jusportivus construída por este 
GRUPO e que já atingiu além fronteiras, sendo conhecida e divulgada 
em Portugal e em outras áreas geográficas. 

O Prof. Angelo Vargas, como é conhecido, pratica a amizade como 
fim e não como meio e a ética de seus atos é fator fundamental perante 
o seu próximo, o OUTRO. 

Escritor de nomeada, com mais de cinquenta livros publicados, 
como autor, organizador e coordenador, na área do desporto e alguns 
na área jurídica, faz de suas obras compartilhamentos de conhecimentos 
e oportunidades aos autores novos que buscam investigar as temáticas 
de atividade física e também da orbe jurídica. Sempre pensando no 
OUTRO, procura dar oportunidades a todos que buscam no saber o 
caminho do conhecimento. É Professor de Educação Física, de Direito, 
Mestre em Educação, Orientador Educacional, Doutor em Ciência da 
Motricidade Humana com títulos no Exterior e com Pós-Doutoramen-
to, o que nada destes títulos fazem com que ele deixe de ser simples, 
acessível a todos, externando sempre carinho, gratidão e admiração ao 
seu incansável trabalho no bem rico de atitudes de amor. 

Esta obra que homenageia o Prof. Angelo Luis Vargas, veio con-
solidar o apreço e respeito de todos que com ele convivem e a sua 
trajetória meritória profissional, de cidadão e amor que a família tem 
pelo mesmo, o que nos coloca numa posição de agradecimento por 
fazer a Apresentação da obra e a oportunidade de falar deste SER HU-
MANO ESPECIAL, que é Angelo Luis de Souza Vargas nosso Guru e 
ocupante total de meu coração. 

Selma Aragão
Advogada e Doutora em Direito Público
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Mestre, por sinal o significado de tal palavra é pessoa dotada de excepcio-
nal saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. Indivíduo que 
ensina, ou seja, que tão bem descreve Angelo Vargas.
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