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PREFÁCIO

Com raro prazer pude ler, em primeira mão, os artigos que
compõem esta obra.
A escolha do nome foi a mais apropriada: direito desportivo
exclusivo. Ou seja, privado, privilegiado, único.
Afinal, é obra que reúne articulistas do mais alto gabarito, que
enfrentam temas sensíveis e importantes no desporto, ou seja, no
esporte federado, de competição ou rendimento.
O livro inicia com texto sobre a análise comparativa das regras
brasileiras e portuguesas do concurso de pessoas (Comparticipação) e
corrupção no desporto, incluindo a teoria do fato.Teoria essa extremamente apropriada para aplicação em um tipo direcionado ao resultado, ex-vi da manipulação de resultados e ainda mais quando regras
da FIFA não esclarecem a distinção entre coautoria e participação.
Tema também de suma importância, de natureza crítica e
reflexiva, diz respeito à necessidade de evolução do calendário do
futebol profissional praticado no Brasil. E a questão tem antecedentes não apenas de natureza técnica e atendimento de interesses
que escapam ao desporto, mas também na dimensão territorial do
Brasil; na falta de alternativas de deslocamento entre as cidades; na
falta de mobilidade urbana das grandes cidades onde os espetáculos
acontecem; na violência; na inadequação dos estádios de futebol
como atrativo que possam superar a comodidade da assistência pela
televisão; no número de participantes nas variadas séries; no conflito
entre calendários de competições que se superpõem. E mais uma
vez é feita análise comparativa entre o Brasil e países europeus, com
os quais devemos apreender.
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Igualmente sob o aspecto comparativo, desta feita com a Argentina, são analisadas em outro texto as contingências fiscais nas
transferências de atletas de futebol profissional para o exterior.
O valor de transferência de um atleta brasileiro para o exterior não
está sujeito à tributação por ter natureza indenizatória de uma agremiação para outra, ou seja, atua como multa contratual. Não obstante, os
clubes entendem que são isentos desse tributo, por serem associações
civis sem fins lucrativos. É preciso definir, não pelo caminho mais fácil
e sim de forma juridicamente sustentável a natureza da parcela diante
do ordenamento jurídico, que é sistêmico, porque o risco é a dupla
tributação, tanto no país de onde o atleta é egresso, como no país de
recepção. O artigo que aborda o assunto é primoroso.
Direito de Arena e o princípio da vedação do retrocesso social,
inserto no Pacto de San José da Costa Rica é outro tema desafiado. A
Lei Pelé reduziu o valor para o anteriormente a ela ajustado pelo Clube
dos Treze e tratou a parcela como de natureza civil. Mas se esqueceu de
combinar com essa redução e essa natureza com a Convenção Americana de Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil como norma supralegal,
e com o legislador tributário. É assunto tratado em artigo específico.
A ordem desportiva também não ficou de fora. O instituto da
desclassificação é bem abordado no contexto das regras desportivas
e da Justiça Desportiva.
Quanto à Justiça Desportiva, no tocante ao seu papel e funcionamento prático, também é abordada em outro texto.
E vão se seguindo artigos os mais variados sobre os temas que
afligem a comunidade desportiva: o regime centralizado de execução no âmbito do direito desportivo - o ato trabalhista, previsto no
PROFUT e que até mesmo para outras entidades que sofrem pluralidade de execuções simultâneas vêm sendo aproveitado como instrumento
de satisfação de dívidas, sem inviabilização econômica do devedor e com
proveito igualitário para todos os credores; o modelo de governança
no futebol; a desconstituição da personalidade jurídica das entidades
esportivas; o PROFUT e sua aplicabilidade atual; a arbitrabilidade de
conflitos individuais laborais desportivos pós-reforma trabalhista; a eficácia da câmara nacional de resolução de disputa e a justiça do trabalho;
o gerenciamento de carreiras desportivas e o regulamento nacional de
intermediários; a questão dos atletas transexuais; o desempenho econômico-financeiro da confederação brasileira de futebol comparado com
as principais entidades de prática desportiva; a câmara de resolução de
12

litígios em esporte eletrônico; a pseudo banalização dos danos morais
à luz do Estatuto do Torcedor; considerações a respeito da classificação
esportiva no paradesporto; o panorama do futebol americano no Brasil;
o passaporte biológico – instrumento para o controle contra o doping;
a adequação do mercado nacional ao fim dos direitos econômicos de
terceiros; a questão do patrocínio no esporte.
Enfim, percebe-se pelos temas que compõem esta obra tão
atual, abordando questões que fogem do lugar comum, tratadas por
especialistas, que é desafiadora e contributiva.Traz para a comunidade
desportiva reflexões sobre assuntos que precisavam ser enfrentados.
E o foram, com galhardia.
Alexandre Agra Belmonte
Doutor em Direito,Vice-presidente da Academia Nacional de Direito
Desportivo (ANDD),Vice-presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT), Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
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APRESENTAÇÃO

Quem diria que aquele menino negro, franzino, virado em
barriga e joelho, vindo de família pobre de Porto Alegre, com pai
metalúrgico e mãe faxineira de hospital, tendo jogado 28 anos voleibol
profissionalmente, sendo 10 anos pela Seleção Brasileira de Voleibol,
teria hoje a honra e a grata incumbência de fazer a apresentação
deste livro maravilhoso e muito bem elaborado de direito desportivo.
É muito difícil expressar em palavras tudo o que encontraremos
nas páginas seguintes deste livro, pois, a cada página lida é um aprendizado novo que adquirimos.
Temos inúmeros artigos com vários assuntos, sendo ao todo 26
obras primas muito bem escritas por pessoas com notável experiência
que habitam o mundo Jus Desportivo no seu dia a dia, e que tem
enriquecido cada vez mais o meio do desporto com suas colocações, sempre muito pertinentes. Cito como exemplo alguns ícones
do Direito Desportivo, tais como: Mauricio de Figueiredo Corrêa
da Veiga, Domingos Sávio Zainaghi, Gustavo Lopes, Rafael Cobra,
Márcio Cruz, Caroline Nogueira e Flávia Zanini.
Só para termos uma ideia do que vem pela frente, os autores Gustavo Lopes e Carlos Ramalho em seu artigo nos trazem um assunto
que, se não é o mais polêmico e controverso dos últimos tempos, está
com certeza entre os mais discutidos nos congressos e fóruns esportivos
pelo mundo afora. Eles falam com muita maestria e propriedade sobre
a inclusão de atletas transexuais em modalidades do gênero feminino,
e um dos principais exemplos citados é o da atleta de voleibol Tiffany,
que atualmente joga a principal competição nacional de voleibol do
país, a Superliga. A questão principal que temos como pano de fundo
é onde fica a garantia de igualdade de condições entre as partes neste
15

caso, já que a atleta era do gênero masculino, tendo seu total desenvolvimento físico e ósseo até seus 29 anos, atuando efetivamente na
Superliga masculina de voleibol, e assim com esta introdução de um
assunto tão polêmico, já podemos ter um gostinho do que vem por aí.
Outro assunto bastante interessante que é abordado neste livro
pelo ilustríssimo Mauricio Correa da Veiga, é o concurso de pessoas
(comparticipação) e corrupção no desporto, sendo analisado casos
do Brasil e Portugal.
São cada vez mais recorrentes os casos de corrupção no esporte,
e nos dias de hoje não se fala somente em corrupção no futebol mas
tambem em várias outras modalidades.
A manipulação de resultados desportivos é uma prática que infelizmente tem sido disseminada em todo o mundo, e existe uma corrente
doutrinária no Brasil que enfrenta a necessidade de atribuir responsabilidade disciplinar as entidades desportivas nestes casos de corrupção.
Não poderia de forma alguma deixar de mencionar outro assunto de
relevante interesse e importância no cenário desportivo que é o doping,
mas neste artigo a Dra. Flávia Zanini e o Dr.Wanderson Martins Rocha
nos trazem um instrumento relativamente novo chamado passaporte
biológico, que propõe uma chance do atleta ser analisado não apenas
por um exame, mas por seu histórico. O grande diferencial acaba por ser
também um grande problema, uma vez que, para que haja comparativo,
o atleta deve ter no mínimo um exame anterior. O passaporte não busca
substâncias no sangue, mas sim alterações laboratoriais.
Como eu disse, este livro está rico em aprendizado e conhecimento e tenho certeza que todos irão aprender e aproveitar muito
seus ensinamentos.
Gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao meu amigo e
mestre Gustavo Lopes, através do Carlos Ramalho, para fazer a apresentação deste maravilhoso livro. Estão todos os envolvidos de parabéns
pelo esforço e dedicação para realizar esta importante obra para o
Direito Desportivo e espero que este livro sirva de norteador e uma
importante ferramenta para aqueles que atuam na área desportiva.
Gilmar Nascimento Teixeira
Bacharel em Direito, Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa
Catarina no futebol, Pós graduando em Gestão do Esporte e Direito Desportivo
pela FBT/INEJE,Vice Presidente da Comissão de Atletas de Voleibol de Quadra
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calendário do futebol profissional praticado no Brasil
Henrique Soares Pinto

Contingências fiscais nas transferências de
atletas de futebol profissional para o exterior:
sistema de referência brasileiro e argentino

VOL. 2

Felipe Ferreira Silva & Cristian Billardi

Direito de arena e o princípio da vedação do retrocesso social
Domingos Sávio Zainaghi

Do instituto da desclassificação na justiça desportiva e os
limites de sua aplicação “de ofício” pelos órgãos judicantes
João Guilherme Guimarães Gonçalves

O regime centralizado de execução no âmbito
do direito desportivo: o ato trabalhista
Alexandre Dias Bortolato, José Eduardo
Coutinho Filho & Rodrigo Tittoto Acra

Breves reflexões sobre o modelo de governança no futebol
André Galdeano Simões

Direito de imagem e os prejuízos para os atletas
Liselaine Marques de Castro Rosa

A desconstituição da personalidade
jurídica das entidades esportivas

coordenação científica:

Higor Marcelo Maffei Bellini

Profut e sua aplicabilidade atualmente

GUSTAVO LOPES PIRES DE SOUZA
DESIRÉE EMMANUELLE GOMES DOS SANTOS

Ricardo Conti & Rafael Benedittini

Justiça desportiva na prática: breves apontamentos
Alessandro Kioshi Kishino

Arbitrabilidade de conflitos individuais laborais
desportivos pós-reforma trabalhista

organização:

FELIPE FALCONE PERRUCI
CARLOS SANTIAGO DA SILVA RAMALHO

Fábio Menezes de Sá Filho

A eficácia da câmara nacional de resolução
de disputas e a justiça do trabalho
Jefferson Hélio da Costa Carvalho

Gerenciamento de carreiras desportivas e o
regulamento nacional de intermediários
Rafael Cobra de Toledo Piza

