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PREFÁCIO

Fiquei honrado com o convite para prefaciar esta coletânea de 
artigos que tratam de temas ligados ao Direito Desportivo.

Esta é, sem dúvida, uma das mais promissoras áreas do Direito, 
que tem encontrado, entre nós, impressionante desenvolvimento.

De um de seus grandes estudiosos, Álvaro Melo Filho, até os 
novos juristas que ao Direito Desportivo se dedicam, há, sem dúvida, 
muitos interessantíssimos trabalhos, a tratar de temas dos mais dife-
rentes matizes do desporto.

Este livro retrata com absoluta fidelidade esse relevante momento 
pelo qual passa o Direito Desportivo no Brasil. Nele publicam seus 
trabalhos alguns desses novos estudiosos da matéria, a que fiz breve 
referência linhas acima. E todos o fazem com profundidade!

O primeiro dos textos, de autoria de Martinho Neves Miranda, 
trata daquilo que o autor denomina de “Ilegalidades ´consentidas` 
no desporto”. Tendo como ponto de partida a limitação de acesso 
ao aparelho judiciário estatal, o autor percorre questões como, por 
exemplo, as relativas ao doping e situações em que a punição se dá 
arbitrariamente, o assédio moral no exercício de atividade esportiva 
e a necessária equação que se deva respeitar entre esportes violentos 
e dignidade da pessoa humana.

Alexandre Marques Borba trata da questão gravíssima e que, 
infelizmente, ainda ocorre entre nós: o racismo. Seu artigo tem por 
título “Análise do ato discriminatório em função da raça (racismo) 
no âmbito desportivo”.

Bárbara Silveira, de sua vez, trata, no âmbito trabalhista, da Câ-
mara Nacional de Resolução de Disputas e de sua competência para 
resolver conflitos jusdesportivos. Já Rafael Terreiro Fachada e Mohara 
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Coimbra do Nascimento de Sá Pereira tratam dos mecanismos vol-
tados ao cumprimento de decisões tomadas no âmbito da CNRD, e 
sua relação com o Poder Judiciário, concluindo pela possibilidade de 
manejo de ferramentas de coerção estatais para que se dê seu efetivo 
cumprimento.

Caroline Nogueira trata da autonomia e do transnacionalis-
mo do TAS – Tribunal Arbitral do Esporte, a partir de exaustiva 
análise que faz da Lex Sportiva, “de base contratual”, que existe 
para que os temas ligados “ao desporto sejam normatizados 
de forma global, garantindo que todos os seus atores estejam 
sujeitos às mesmas regras e princípios, independente de espaço 
geográfico”.

Analisar criticamente a composição dos tribunais desporti-
vos, pugnando por sua profissionalização, é o que Julia Galhego 
Meirelles e Rafael Stipkovic Araújo Paulo se propõem a fazer 
em seu texto, e o fazem com maestria.

Bruna Luíza de Oliveira e Davidson Malacco Ferreira têm, 
como proposta de seu texto, o repensar das formas de solução 
de conflitos, especialmente os de natureza trabalhista, no direito 
desportivo brasileiro. No item 7.4 de seu trabalho, os autores 
tratam da mediação como mecanismo adequado ao alcance de 
soluções, à luz do que dispõem tanto a Lei de Mediação quanto 
o Novo Código de Processo Civil.

A formação do atleta, especificamente no futebol, é o tema a 
que se dedicam Bichara Abidão Neto e Victor Eleuterio. Em sua 
conclusão, asseveram os autores que essa é a “pedra fundamental 
do sucesso do futebol brasileiro”.

Carlos Santiago da Silva Ramalho trata do projeto da Nova 
Lei Geral do esporte brasileiro, notadamente no que diz respeito 
à formação de atletas de alta performance por clubes nacionais 
(de futebol), traçando comparativo com os clubes europeus, 
especificamente no que diz respeito à idade para o início da 
atividade esportiva.

As questões geopolíticas e econômicas que têm sido destaque 
no mundo contemporâneo são objeto de análise por Affonso 
Samuel Sala e Fábio Luiz Barduil Pedroso. Tratam os autores 
dos reflexos do chamado “Brexit” no campeonato inglês de fu-
tebol. Destaco, do texto, o seguinte trecho: “... o Brexit afetará a 
Grã-Bretanha política e economicamente”, mas também haverá 
efeitos no plano das carreiras de jogadores de futebol, pois “...
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possui a liga de futebol mais bem sucedida do mundo em termos 
de negócios”, mas muitos “atletas que disputam a Premier League 
passariam a ser vistos como atletas extra-comunitários, fato este 
que dificultaria a sua vinda aos clubes ingleses e, principalmente, 
a concessão de visto de trabalho”.

Para orgulho deste prefaciador, Pedro Arruda Alvim Wambier 
trata da regulamentação do intermediário de futebol, da extinção 
do agente FIFA ao Regulamento Nacional de Intermediários. 
Destaca o autor que a atividade dos intermediários de futebol 
passa por importante transformação, exigindo não apenas o cum-
primento do que prevê o Regulamento, mas interferindo em 
todos os campos da vida do atleta: “Exemplos disso são o auxílio 
na realização de um financiamento para compra de apartamento, 
o aconselhamento na escolha do regime de bens caso o atleta 
queira contrair matrimônio, a promoção e o zelo pela imagem 
do atleta, além, obviamente, da elaboração e a execução de um 
planejamento para sua carreira – uma vez que vemos diversos 
atletas de alta qualidade que, por falta de assessoria, acabam pla-
nejando mal os próximos passos de sua carreira, de forma a se 
perderem no meio do caminho”.

Rafael Cobra de Toledo Piza trata do plano dos direitos 
econômicos do atleta, especificamente em relação à proibição do 
chamado TPO – Third Party Ownership, isto é, da “participação 
de terceiros em valores devidos pela cessão onerosa do vínculo 
desportivo de atletas de futebol”. Sua análise aprofunda o tema 
de modo claro e objetivo, concluindo pelos maus resultados do 
banimento do TPO.

As novas regras do futebol feminino são objeto da preocupa-
ção e dos estudos de André Galdeano Simões, Armineyde Abtibol 
Coelho e Thiago Gorni Moreira, que destacam a extraordinária 
força dessa modalidade de desporto no plano da inclusão social. 
Camila Pisani trata do auxílio das Forças Armadas brasileiras na 
captação e no treinamento de atletas de destacada performance.  
A autora sublinha elementos históricos relevantes, concluindo, 
assim como no trabalho anterior, relativo ao futebol feminino, 
pela extrema relevância da participação das Forças Armadas no 
necessário desenvolvimento de maiores hipóteses de inclusão 
social por meio do desporto.
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A grave e recorrente questão do endividamento dos clubes 
de futebol é objeto de reflexões por Vinícius Leonardo Loureiro 
Morrone, notadamente no que diz respeito aos impactos disso 
advindos no próprio desempenho das agremiações.

De sua parte, Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga ana-
lisa a hipótese de sucessão de contratos de trabalho desportivo 
celebrados com o mesmo empregador, para concluir que se trata 
de ajustes contratuais autônomos, que não geram unicidade con-
tratual. O “Caso Pato”, assim como ficou conhecida a discussão 
tributária em torno do recebimento de haveres relativos ao 
direito de imagem de determinado atleta por pessoa jurídica, é 
objeto dos estudos de Juliano Affonso Milani, que conclui por 
sua legalidade. Claudio de Andrade e Leonardo de Araújo Rogel 
discorrem sobre o direito das entidades de prática desportiva 
de negociarem diretamente com as redes sociais, os direitos de 
transmissão de eventos esportivos. A análise dos autores parte 
da constatação do verdadeiro fenômeno de mídia em que se 
converteram as redes sociais.

Já João Filipe Balduino de Sá trata dos direitos de imagens 
dos atletas nos games esportivos. Observa questões em torno de 
empresas que se dedicam a explorar a reprodução do esporte 
no meio virtual, dando como um dos exemplos, o Fifa Soccer, 
da empresa americana EA Sports, por muitos de nós conhecido.

Ainda sobre o mundo virtual, Daniela Carvalho Vendramini 
aborda as perspectivas em torno do esporte eletrônico (e-sport), 
a partir do estudo a respeito de como essa prática se desenvolveu 
ao longo do tempo e da necessidade de se pensar em um sistema 
regulatório capaz de dar conta desses novos desafios.

Fábio Menezes de Sá Filho faz análise acerca da possibilidade 
de enquadramento da prática do pôquer enquanto esporte da 
mente e conclui que se trata de esporte de habilidade e não de 
jogo de azar, mas chama a atenção para a necessidade de medi-
das de cautela quanto ao surgimento dos chamados “jogadores 
patológicos”.

Filipe Alves Rodrigues trata do problema da manipulação 
dos resultados e de sua relação com as apostas esportivas, espe-
cialmente aquelas realizadas online. Destacam que essa prática 
afeta a surpresa e a imprevisibilidade, que são dois componentes 
basilares do esporte, razão pela qual o aprofundamento da discus-
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são dessas questões, a autorregulação e a adoção de mecanismos 
tecnológicos para controle e prevenção por parte das entidades 
de administração do desporto é urgente e a todos interessa.

Considerando a atual realidade no meio desportivo, marcada 
pela velocidade com que são impostas mudanças na administra-
ção de alto rendimento, a exemplo do futebol, Henrique Soares 
Pinto se dedica ao estudo dos novos desafios em torno da gestão, 
governança, riscos e conformidade (GRC) no esporte.

Flavia Zanini e Christiane D’Elia dedicam-se ao Direito de 
Arena, tratando, muito especialmente, da disciplina legal, da atuação 
dos Sindicatos e da redução legal do percentual promovida pela 
Lei 12.395/2011, que deu nova redação ao art. 42 da Lei Pelé.
Lucas Thadeu de Aguiar Ottoni e Felipe Oliveira Mourão,  em seu 
trabalho intitulado “A excepcionalidade do tipo ‘agressão física’ 
previsto no art. 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desporti-
va nas modalidades desportivas de contato físico”, trazem à tona 
um assunto interessantíssimo, que é tratamento legal que deve ser 
dado a ações de jogadores que causem lesões em seus adversários.

Já Márcio Cruz discorre sobre a eficiência financeira e 
esportiva dos clubes de futebol da Inglaterra, elegendo como 
objeto de seu estudo a temporada 2015/2016. Um tema da mais 
absoluta relevância, que envolve questões de inclusão social e 
concretização de direitos e garantias fundamentais, é o tratado 
por Thaís Liege Barbosa, que se dedicou à análise da utilização 
da lei de cotas para contratação de paratletas.

Felipe Falcone Perruci, por sua vez, aborda a ascensão do 
esporte profissional ao patamar de negócio e a regulação despor-
tiva referente ao Clube-Empresa. Trata, ainda, das perspectivas 
em relação às mudanças que virão a partir dos projetos de lei 
que estão em trâmite no Congresso Nacional. 

Gustavo Lopes Pires de Souza examina os direitos do torce-
dor no futebol brasileiro, nomeadamente a proibição de uso de 
vestimentas e bandeiras representativas de torcidas organizadas 
nos estádios.

Por fim, Desirée Emmanuelle Gomes dos Santos discorre 
a respeito de um assunto muito atual e que interessa a todos os 
profissionais do ramo desportivo, que são os procedimentos e 
punições administrativas e criminais para os atletas que praticam 
o doping.
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Todos os textos que compõem esta obra decorreram de 
aprofundada pesquisa e, certamente, serão extraordinariamente 
úteis para todos aqueles que se dedicam ao estudo dessa espe-
cialidade tão atual, que é o Direito Desportivo.

Agradeço, mais uma vez, aos coordenadores científicos desta 
obra, Gustavo Lopes Pires de Souza e Desirée Emmanuelle Go-
mes dos Santos, assim como aos organizadores, Felipe Falcone e 
Filipe Alves Rodrigues, pelo honroso convite que me foi dirigido. 
Assevero que muito aprendi com a leitura dos artigos.

Por fim, não posso deixar de registrar minha alegria em 
prefaciar obra coletiva para a qual meu filho Pedro contribui 
com artigo fruto de algumas de suas reflexões.

Curitiba, outubro de 2017.

Luiz Rodrigues Wambier
Advogado, Doutor em Direito, Professor no Programa de 

Mestrado do IDP – Instituto Brasiliense de Direito Público
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DIREITO DESPORTIVO EXCLUSIVO: 
O NASCIMENTO

Nunca antes na história houve tantas mudanças na rotina da 
humanidade como nos últimos 20 anos. Essas mudanças se deram, 
sobretudo, graças à internet que propicia um meio de comunicação 
ágil, dinâmico e eficaz.

Graças à internet, os jornais e revistas escritas, as rádios, as TV’s 
tiveram que se reinventar. Os telefones, então, praticamente não são 
usados mais para falar.

O “whatsapp” veio com a força toda e se tornou uma febre: 
grupos de trabalho, de amigos, de escola, de faculdade, muitos deles 
proibidos para menores de 18 anos.

E este livro nasceu de um Grupo de “whatsapp” que dá nome a 
esta obra: Direito desportivo exclusivo: Perspectivas Contemporâneas.

Ora, depois de vários grupos com postagens de política, religião, re-
solve-se criar um grupo exclusivo para o Direito Desportivo, daí, o nome.

Criado por Gustavo Souza que divide sua moderação com De-
sirée Emmanuelle, o grupo rapidamente atingiu a marca limite de 
256 participantes e sempre há mais pedidos para o ingresso em um 
universo tão restrito. Invariavelmente os moderadores promovem um 
censo para a retirada daqueles que não interagem, de modo a oxigenar 
e trazer novos debates (acalorados ou não) para o grupo, e também 
dali surgem reuniões que buscam, entre os membros, a solução para 
os muitos problemas que o Desporto se esbarra atualmente. 

Justamente dessa interação e dos debates trazidos, nasceu o livro, 
tendo em vista que a capacitação dos participantes e a qualidade dos 
temas debatidos não poderiam se restringir a um grupo de “whatsapp”.

Ideia lançada, muitos membros aderiram, escreveram e agora, 
graças ao excelente trabalho dos nossos autores, de nossos organiza-
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dores e da confiança do Plácido nosso grupo – Direito Desportivo 
Exclusivo - virou um livro.

Sem arriscar citar os mais de 30 autores, vale a pena destacar a 
heterogeneidade de idades, origens, temas e ramos de atuação que 
abrilhantaram muito a obra.

Como cerejas do bolo: prefácio do Professor Luiz Wambier; a 
contracapa da amiga e Diretora da Rádio Itatiaia (a maior de Minas, 
quiçá, do país) Úrsula Nogueira; apresentação do jornalista e advogado 
Chico Maia; e posfácio do Ministro Caputo Bastos.

Então, diretamente do “whatsapp” para a prateleira de vocês se-
gue o “Direito Desportivo Exclusivo: Perspectivas Contemporâneas”.

Boa leitura!!!
Desirée Emmanuelle G. dos Santos

Gustavo Lopes Pires de Souza



21

APRESENTAÇÃO
UM TRATADO PARA O FUTURO  

DO ESPORTE

Uma honra ter sido convidado para a apresentação deste tra-
balho, um “livro” sobre Direito Desportivo, segundo o Dr. Gustavo 
Lopes Pires de Souza. Mas quando me debrucei na leitura, constatei 
que estava diante de um verdadeiro tratado, que se aprofunda na 
ciência e na prática do esporte e tudo o que o envolve. Gustavo e 
Desirée Emmanuelle Gomes dos Santos, os idealizadores, monta-
ram uma seleção de brilhantes especialistas em assuntos que estão 
em discussão no dia a dia da grande mídia. Da formação de atletas 
ao marketing, inclusive na comparação do que se faz aqui com as 
principais ligas do mundo.  A situação dos paratletas e o investimen-
to das Forças Armadas, visando a preparação da tropa e a inserção 
social por meio do esporte.

Em princípio você poderá pensar que está diante de uma obra 
puramente científica, teórica. Mas desde o início da leitura, certamen-
te se lembrará de casos práticos que estão diariamente na imprensa, 
seja esportiva, política, social ou criminal. Em que pese não ser este 
o objetivo dos autores, a manipulação da justiça, desportiva especial-
mente, através dos presidentes de federações, confederações e clubes, 
é desvendada aqui em vários artigos. Não por meio de denúncias, mas 
através da explicação didática do “modus operandi” dessas instituições.

Por exemplo, ao ler o artigo “Limitação do Acesso ao Judiciário”, 
logo no primeiro capítulo, me lembrei da forma como o América 
foi excluído pela CBF, de todas as competições oficiais promovidas 
por ela, em 1993. Numa canetada a entidade resolveu que nenhum 
clube das maiores torcidas seria rebaixado, tirando o Coelho da Série 
A. Na época, até o Desembargador e ex-presidente do Fluminense, 
Francisco Horta, disse que o clube mineiro estava sendo um herói 
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solitário na defesa dos seus direitos, enquanto os coirmãos, de todo 
o país, ficavam de “cócoras”, se acovardando diante do poder ma-
nipulador de Ricardo Teixeira e cia. Foram três anos de banimento, 
até que em 1996 a ação na justiça comum foi retirada e o América 
voltou a disputar, a Série B.

O racismo no desporto é abordado no segundo capítulo. Não 
é preciso forçar a memória para lembrar que em agosto de 2014 
o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil pelo STJD, por causa de 
gritos e gestos de sua torcida, chamando o goleiro Aranha, do Santos 
na época, de “Macaco”. Dois anos depois, jogando pela Ponte Preta, 
o mesmo Aranha se irritou com um repórter que o perguntou so-
bre o seu excesso de peso. Respondeu que “que tem jornalista que 
gosta de homem, de ver jogador sarado...”, numa atitude considerada 
homofóbica, porém sem punição ao jogador.

O capítulo 6 fala da necessidade da profissionalização nos 
tribunais desportivos, o que nos remete a tantas histórias absurdas 
de passionalismo, em que o coração do auditor ou procurador de 
tribunais fala mais alto, para punir ou absolver alguém. Em 2012, 
o auditor-relator do STJD, Jonas Lopes de Carvalho Neto, postou 
no twitter uma foto-montagem do Capitão Nascimento, do filme 
Tropa de Elite, segurando Ronaldinho Gaúcho pelo pescoço, e a 
frase: “Tira essa farda porque você é moleke” (sic). Flamenguista 
declarado, o integrante da suprema corte do futebol brasileiro se 
vingava virtualmente do jogador, que acabara de deixar o clube 
carioca de forma conturbada. Meses depois este mesmo auditor, 
iria à forra de forma mais objetiva, ao pedir e conseguir a sus-
pensão de Ronaldinho de importante jogo do Atlético contra o 
Internacional.

Em poucos momentos da história do Brasil a credibilidade dos 
três poderes da república foi tão questionada como agora. No esporte, 
mais ainda, já que o grande “legado” que ficou da Copa do Mundo 
de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 foi a apuração de corrupção 
desenfreada, com as prisões do ex-presidente da CBF,  José Maria 
Marin, do até então presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos 
Arthur Nuzman, e o confinamento voluntário em solo brasileiro de 
dirigentes de alta patente, como Marco Polo Del Nero e Ricardo 
Teixeira, para não correrem o mesmo risco de Marin, caso pisem 
em território estrangeiro. Em meio a um escândalo e outro, morreu 
João Havelange, tido mundialmente como o “pai da mercantilização” 
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planetária do futebol, com todo o esquema que cercava o processo 
e suas consequências, positivas e negativas.

Este livro é uma boa referência para discussões em alto nível 
sobre o futuro do esporte brasileiro, principalmente o futebol, dentro 
e fora dos gramados, pistas, quadras, piscinas, tatames ...

Chico Maia – Francisco Maia Barbosa Duarte 
Graduado em Direito pelo UNIFEMM/Sete Lagoas.

Comunicação Social – Jornalismo/Uni-BH.
Cobriu as Copas do Mundo do México’86, Itália’90, 

EUA’94, França’98, Coreia/Japão’2002, Alemanha’2006, África 
do Sul’ 2010 e Brasil’ 2014.

Cobriu as Olimpíadas de Atlanta’96, Sydney’2000, Ate-
nas’2004, Pequim’2008, Londres’2012 e Rio’2016.
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1AS ILEGALIDADES  
“CONSENTIDAS” NO DESPORTO

Martinho Neves Miranda1

1.1. INTRODUÇÃO

O desporto, ao longo dos anos, vem se transformando numa ilha. 
Uma ilha que se isola de um continente de acontecimentos violen-
tos, desumanos e de tantas outras enfermidades sociais que assolam 
o nosso noticiário cotidiano.

Uma ilha em que se respiram ares da boa aventurança: seus 
praticantes são quase super-homens; seus valores corporificam os 
esplendores da solidariedade, do fair-play e do ideal de vitórias. Senti-
mentos de união nacional afloram durante competições internacionais: 
hinos são cantados a plenos pulmões e bandeiras são orgulhosamente 
agitadas em nome da pátria.

Mas o desporto organizado isolou-se também da realidade so-
cial sob outro aspecto: apartou-se consideravelmente do continente 
jurídico do Estado.

1 Advogado e Procurador de carreira do Município do Rio de Janeiro; É Advogado 
do São Paulo Futebol Clube, da Associação Brasileira dos Treinadores de Fute-
bol e Consultor jurídico da Confederação Brasileira de Voleibol, dentre outras 
entidades; Mestre em Novos Direitos pela UNESA; Coordenador Acadêmico 
da Universidade Mackenzie/RJ; Professor de Direito Civil da FEMAR e de 
Direito Desportivo da FACHA/RJ; Autor do livro “O Direito no Desporto”; 
Membro da Comissão de Estudos Jurídicos do Ministério do Esporte; Foi Pro-
curador do BNDES e Advogado do Clube de Regatas Vasco da Gama e Clube 
de Regatas do Flamengo, dentre outros; Integrou a Comissão julgadora da Lei 
de Incentivo do Ministério do Esporte. Coordenou a Candidatura do Rio aos 
Jogos Panamericanos de 2007, e atuou na realização dos Jogos Mundiais Militares 
de 2011 e na candidatura do Rio aos Jogos Olímpicos de 2016. É professor 
visitante da Universitè de Lille da França.
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Capitaneado por federações desportivas como a FIFA e o Comitê 
Olímpico Internacional, ele teve sua regulação nascida no período 
liberal, alheio às ingerências dos Estados.

A pouca importância inicial do esporte fez com que o Estado se 
preocupasse com outros temas mais importantes à época. Assim, esse 
espaço vazio de poder acabou sendo preenchido pelas organizações 
desportivas, levando até que se dissesse que o direito penal deveria 
deter-se diante dos muros de uma arena desportiva [1].

Talvez essa breve contextualização histórica e ideológica sirva 
para entendermos (sem, contudo, deixarmos de condenar) certas si-
tuações de clara violação aos direitos fundamentais do homem dentro 
do universo desportivo que, estranhamente, passam despercebidas por 
muitos juristas de hoje.

Ocorre que esse isolamento do desporto do cenário jurídico é 
também movido pela precária regulação e fiscalização empreendida 
pelo Estado.

Vale ressaltar também que o Estado, não raro, se aproxima do 
esporte com objetivos nitidamente políticos, regulando temas em 
relação aos quais não deveria se imiscuir.

Os jogos olímpicos de 1936, com a busca de Hitler pela supre-
macia da raça ariana, o recíproco boicote dos Estados Unidos e União 
Soviética nas edições de 1980 e 1984 dos jogos olímpicos, a interven-
ção autoritária do governo argentino na Copa do Mundo de futebol 
de 1978, a atuação arbitrária do nosso extinto Conselho Nacional 
dos Desportos – CND – demonstra que, também, o Estado, ao se 
aproximar do fenômeno desportivo, nem sempre agiu corretamente.

A seguir, apresentaremos algumas situações que se passam no 
mundo desportivo as quais potencializam ou mesmo materializam 
lesões a diversos princípios que fundamentam o Estado Democrático 
de Direito e que servem de alerta às ilegalidades que são cometidas 
no diaadia.

1.2. LIMITAÇÃO DO ACESSO AO JUDICIÁRIO 

A limitação de acesso ao Judiciário começa pela cláusula de 
estilo encontrada nos estatutos das entidades desportivas dirigentes 
que veda aos seus filiados o recurso ao Judiciário – não apenas em 
assuntos desportivos, mas em todos os demais, frise-se bem -, o que 
vem sendo acatado por todos sem maiores queixumes, pois cada 
modalidade desenvolve-se austeramente sob regime de monopólio, 
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liderado mundialmente por uma federação internacional, evocando 
para si o poder de ditar regras sobre todos os assuntos.

Mesmo tendo a nossa Constituição permitido o acesso ao Ju-
diciário, após o esgotamento das instâncias da Justiça desportiva, são 
raríssimos aqueles que nele ingressam, pois temem sofrer retaliações 
advindas das organizações desportivas internacionais.

Por outro lado, mesmo quando aceito ou imposto às partes o 
Juízo arbitral, há dificuldades geradas aos atletas e clubes menos favo-
recidos, uma vez que os órgãos máximos de resolução das disputas se 
situam no exterior, demandando das partes o desembolso de vultosos 
recursos desestimulando a busca pela justiça.

1.3. PUNIÇÕES ARBITRÁRIAS POR DOPING

Certas condenações disciplinares violam rudimentares garantias 
processuais, como nas punições por doping em que atletas são severa-
mente punidos simplesmente pela detecção, em seus organismos, de 
substâncias que são proibidas no esporte.

Não há uma preocupação em se averiguar se a substância foi 
capaz de alterar o rendimento ou em identificar-se a real culpa do 
atleta, em detrimento aos princípios do contraditório e da ampla 
defesa, devidamente assegurados pela Constituição.

Parte-se, portanto, de um pressuposto que viola o básico principio 
de direito que é o da presunção de inocência, para, pelo contrário, 
presumir a culpa do atleta.

Tal proceder traduz-se em genuína responsabilização objetiva, 
maculando na prática o sagrado direito da ampla defesa, já que este 
reside precisamente na prerrogativa do acusado provar a sua inocência.

Algo está errado na forma pela qual estão sendo julgadas estas 
questões, vez que essas decisões não resistiriam à seguinte pergunta, 
sobre a qual se deve meditar: se para condenar o atleta por doping, 
basta constatar no seu organismo a presença de alguma substância 
listada pela WADA, para que serve instaurar um processo no tribunal, 
apresentar defesa, serem produzidas provas e proferir-se uma sentença?

1.4. ASSÉDIO MORAL NA ATIVIDADE DESPORTIVA

A industrialização e o capitalismo trouxeram consigo o desem-
prego e a competitividadeconstituindo-se como ambiente propício a 
disseminar o assédio moral no trabalho, cuja conceituação tradicional 



DIREITO DESPORTIVO EXCLUSIVO
p e r s p e c t i v a s  c o n t e m p o r â n e a s 

As ilegalidades “consentidas” no desporto

Martinho Neves Miranda 

Análise do ato discriminatório em função  
da raça (racismo) no âmbito desportivo

Alexandre Marques Borba

Câmara Nacional de Resolução de Disputas  
– CNRD e a justiça do trabalho

Barbara Moraes de Sousa da Silveira

O cumprimento de decisões na Câmara  
Nacional de Resoluções de Disputas

Rafael Terreiro Fachada & Mohara Coimbra do Nascimento de Sá Pereira

O tribunal arbitral do esporte como organismo  
da lex sportiva: autonomia e transnacionalismo

Caroline Nogueira

Justiça desportiva: análise crítica sobre a necessidade  
de profissionalização nos tribunais desportivos

Julia Galhego Meirelles & Rafael Stipkovic Araújo Paulo

(Re)pensando as formas de solução de  
conflitos no direito desportivo brasileiro

Bruna Luíza de Oliveira & Davidson Malacco Ferreira

A formação de atletas no futebol brasileiro 

Bichara Abidão Neto & Victor Eleutério

Projeto de nova lei geral do esporte brasileiro: breve análise 
acerca da formação de atletas de alto rendimento por 

clubes de futebol e as controvérsias sobre a idade inicial 
quando comparado com times europeus

Carlos Santiago da Silva Ramalho

O Brexit e os seus reflexos no campeonato inglês de futebol 

Affonso Samuel Sala & Fábio Luiz Barduil Pedroso

A regulamentação do intermediário de  
futebol: desde a extinção do agente FIFA até o  

regulamento nacional de intermediários

Pedro Arruda Alvim Wanbier

Direitos econômicos e a proibição do TPO – Third Party Ownership

Rafael Cobra de Toledo Piza

Novas regras do futebol feminino

André Galdeano Simões, Armineyde Abtibol Coelho & Thiago Gorni Moreira

Desporto frente às forças armadas brasileiras

Camila Pisani

O endividamento crescente dos clubes de futebol brasileiros

Vinícius Leonardo Loureiro Morrone

Sucessivos contratos de trabalho desportivo celebrados 
com o mesmo empregador não geram unicidade contratual

Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga

O entendimento da Receita Federal acerca do direito de 
imagem recebido por intermédio da pessoa jurídica: uma 
análise do caso Alexandre Pato

Juliano Affonso Milani

Um novo olhar aos negócios no esporte: o direito das 
entidades de prática desportiva de negociar com as redes 
sociais a transmissão do evento esportivo

Claudio de Andrade & Leonardo de Araújo Rogel

Os direitos de imagem dos atletas nos games esportivos

João Filipe Balduino de Sá

E-sports: novas perspectivas

Daniela Carvalho Vendramini

Pôquer: esporte da mente para o azar dos outros

Fábio Menezes de Sá Filho

Manipulação de resultados: a maior ameaça  
aos esportes das próximas décadas

Filipe Alves Rodrigues

(G)GRC – Gestão, Governança, Riscos  
e Conformidade – no esporte

Henrique Soares Pinto

A evolução do direito de arena

Flávia Zanini & Christiane D´Elia

A excepcionalidade do tipo “agressão física” previsto  
no art. 254-A do Código Brasileiro de Justiça  
Desportiva nas modalidades desportivas

Lucas Thadeu de Aguiar Ottoni & Felipe Oliveira Mourão

A eficiência financeira e esportiva dos  
clubes de futebol da Inglaterra

Márcio Cruz

A utilização da lei de cotas para contratação de paratletas

Thaís Liege Barbosa

E o clube empresa?

Felipe Falcone Perruci

O futebol brasileiro e os direitos do torcedor: a proibição de 
uso de vestimentas e bandeiras representativas de torcidas 
organizadas nos estádios de futebol

Gustavo Lopes Pires de Souza

Doping: procedimentos e punições  
administrativas e criminais

Desirée Emmanuelle Gomes dos Santos

editora

ISBN 978-85-8425-771-3

“Até onde alguém pode fazer críticas a outrem no esporte? Será que teremos que nos expressar de maneira mais restrita no 
esporte do que em qualquer outro segmento social? Como saber se um atleta ou dirigente pode ser punido desportivamente pelo 
que diz? Essas são algumas perguntas que são respondidas através de uma abordagem jurídica.
A obra também trata sobre o racismo no esporte. Com uma visão técnica, o tema é abordado no que tange ao conceito do ato 
discriminatório e como a Justiça Desportiva pode atuar nestes casos. É sabido e notório que a cada dia que se passa, as ocor-
rências envolvendo racismo estão mais frequentes na prática do esporte, mas pouco se discute sobre a questão legal do tema. 
Como, por exemplo, no que diz respeito à produção probatória do ato, tendo em vista que, na maioria das vezes, a única prova 
acusatória é a palavra da vítima dos insultos raciais. Como tratar esse entrave? Essa é uma resposta que você encontra neste livro.
Não se trata apenas de um compilado de artigos. A obra nos leva a perceber o quão necessário e importante são os laços entre o 
esporte e o ordenamento jurídico. A sociedade precisa evoluir e tomar conhecimento de que, assim como em qualquer outro ramo 
do Direito, o Direito Desportivo também tem assuntos polêmicos e consequências jurídicas que precisam ser debatidas e estudadas.”

URSULA NOGUEIRA 
Diretora de Esportes da Rádio Itatiaia

“Esta é, sem dúvida, uma das mais promissoras áreas do Direito, que tem encontrado, entre nós, impressionante desenvolvimento. 
De um de seus grandes estudiosos, Álvaro Melo Filho, até os novos juristas que ao Direito Desportivo se dedicam, há, sem dúvida, 
muitos interessantíssimos trabalhos, a tratar de temas dos mais diferentes matizes do desporto. Este livro retrata com absoluta 
fidelidade esse relevante momento pelo qual passa o Direito Desportivo no Brasil. Nele publicam seus trabalhos alguns desses 
novos estudiosos da matéria, a que fiz breve referência linhas acima. E todos o fazem com profundidade!”

LUIZ RODRIGUES WAMBIER 
Advogado, Professor no Programa de Mestrado do IDP - Instituto Brasiliense de Direito Público

“Sem sombra de dúvidas, trata-se de obra de enorme relevância e que engradecerá o cenário acadêmico do Direito Desportivo, 
seara do Direito ainda insipiente, com pouca produção doutrinária, mas com grande potencial de crescimento.”

GUILHERM E AUGUSTO CAPUTO BASTOS 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho – TST e Presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo – ANDD

“Em princípio você poderá pensar que está diante de uma obra puramente científica, teórica. Mas desde o início da leitura, certa-
mente se lembrará de casos práticos que estão diariamente na imprensa, seja esportiva, política, social ou criminal. Em que pese 
não ser este o objetivo dos autores, a manipulação da justiça, desportiva especialmente, através dos presidentes de federações, 
confederações e clubes, é desvendada aqui em vários artigos. Não por meio de denúncias, mas através da explicação didática 
do “modus operandi” dessas instituições.”

CHICO MAIA - FRANCISCO MAIA BARBOSA DUARTE
Graduado em Direito pelo UNIFEMM/Sete Lagoas. Comunicação Social – Jornalismo/Uni-BH
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