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Reflexão:

“Os bens jurídico-desportivos, como o fair
play, o respeito aos atletas e aos
desportistas em geral devem ser
preservados. É para isso que existe a
Justiça Desportiva, exercendo função
delegada pela Constituição Federal para
processar e julgar as infrações contra a
disciplina e organização desportivas”

Marcílio Krieger



Instituições Desportivas

 A evolução da regulamentação desportiva no 

processo civilizatório:  

 Grécia antiga (religiosidade, preparação militar)

 Roma (diversão profana, estratégia política)

 Idade média (séculos XII a XIV)

 Século XVIII (renascimento, aristocracia, 

universidade)

 Século XIX (associativismo, clubes, federações)

 Século  XX ( federações, profissionalismo, clube-

empresa)  



História do Desporto:

 Jogos de Cavalheiros

 Touradas, corridas de cavalo e regatas

 O Olimpismo

 Mulheres no esporte



Conceito de Desporto

 Herbert: “todo gênero de exercício ou de atividade
física que tem por fim a realização de uma
performance e cuja execução repousa sobre a idéia
de luta contra um elemento definido”;

 UNESCO – Manifesto sobre o desporto – 1968: toda
atividade física com caráter de jogo, que adote
forma de luta consigo mesmo ou com os demais ou
constitua uma confrontação com os elementos
naturais.

 Palomero: “toda atividade física e intelectual,
sistematizada, organizada dirigida à iniciação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento das condições
físicas ou intelectuais de uma pessoa”;



Estado x Desporto

 Ingresso do Estado na regulação

 Estado de bem estar social;

 Imposição de limites ao exercício da liberdade 
de associação;

 Ocupação pelas entidades desportivas do 
espaço de poder deixado pelo Estado;

 Aumento da importância;

 Repercussão política da atividade desportiva;

 Repercussão jurídica além dos limites da ati -
vidade desportiva



Princípios do movimento desportivo organizado

 Uniformização das regras desportivas;

 Representação unitária ou monopólio;

 Filiação obrigatória;

 Fair-play ;

 Par conditio ou igualdade.



Conceito
 “A instituição do desporto não é privativa de um país: impõe a 

criação de um direito universal, que se baseia em princípios, 
meios e fins universais, coordenadas por leis próprias de âmbito 
internacional. Tais característicos conferem ao direito desportivo 
uma importância, que sob certos aspectos, supera o maior 
número dos demais ramos do direito. A hierarquia e a disciplina 
do desporto inspiram normas comuns aos povos, orientadas e 
fiscalizadas por poderes centrais de direção universal. Os 
desportistas se associam dentro do clube; os clubes se reúnem 
em ligas locais, por seu turno reunidas em entidades regionais. As 
entidades regionais se agrupam em federações ou confederações 
nacionais, subordinadas a poderes continentais que se 
concentram na ordem de uma direção única, suprema, universal. 

FILHO, João Lyra. Introdução ao Direito Desportivo. Rio de 
Janeiro: Pongetti, 1952, p. 101.



Interesse social no esporte:

 Celso Bastos

“o interesse da sociedade em torno das 
competições desportivas caracteriza-se 
como autêntico interesse difuso, vez que 
as atividades ali desenvolvidas interessam 
a uma gama indeterminada de pessoas.”



O esporte na atual Carta Magna:

 Art. 217 

É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de 
cada um, observados:

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.

§ 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 
competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 
desportiva, reguladas em lei.

§ 2º - A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados 
da instauração do processo, para proferir decisão final.

§ 3º - O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.



Organização Desportiva Nacional

 Histórico da Legislação desportiva no Brasil

 fase imperial;

 Decreto-lei nº3199 de 14/04/41;

 Lei nº 6251 de 08/10/1975;

 Lei nº 8672 (Lei Zico) de 06/07/1993;

 Lei nº 9615 (Lei Pelé) de 24/03/1998;

 Lei Nº 10.671, (Estatuto do Torcedor) de 15 de maio de 2003.



Organização Desportiva Nacional

 Decreto-lei nº3.199 de 14/04/41:

 Constituiu confederações no ato de sua publicação;

 previu que a criação de novas confederações ou a 
extinção daquelas existentes, dar-se-ia por decreto 
presidencial 

 qualquer entidade desportiva deveria submeter-se a 
autorização estatal para participar de competições 
internacionais.

 “a entidade desportiva exerce uma função de caráter 
patriótico”.  

 Criação do C.N.D.



Organização Desportiva Nacional

• Lei nº 6251 de 08/10/1975;

• Lei nº 8672 (Lei Zico) de 06/07/1993;

• facultou às entidades do ramo a transformação 

em sociedades comerciais (art. 11), disciplinou o 

regime de trabalho dos atletas profissionais (art. 

22 e 23) e dispôs sobre o sistema de 

comercialização das imagens decorrentes do 

espetáculo desportivo.



Organização Desportiva Nacional

 Lei nº 9615 (Lei Pelé) de 24/03/1998:

Extinção do passe, implantação de mecanismos 

de responsabilização de dirigentes, redefinição 

do sistema de cláusula penal dos contratos dos 

atletas profissionais, equiparação das entidades 

desportivas às sociedades comerciais para os 

efeitos tributários, fiscais, previdenciários, 

financeiros, contábeis e administrativos. 



Organização Desportiva Nacional

• Lei Nº 10.671, (Estatuto do Torcedor) de 15 de 

maio de 2003.

 relação entre o torcedor e o organizador 
do evento a uma genuína relação de 
consumo;

 Normas de proteção e defesa do torcedor;



Conceitos Básicos:

 Prática desportiva 

formal 

Profissional

Desporto de Rendimento

Não-profissional



Conceitos Básicos:

 Prática desportiva não-formal

Desporto de                Desporto Educacional

Participação



Estatuto do Torcedor – aspectos históricos relacionados a 

criação do EDT:

 Necessidade de maior regulamentação do desporto,

 Mudança da imagem tradicional do esporte: de atividade de 
lazer para espetáculo com caráter mercantil,

 A hesitação da aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor aos eventos esportivos;

 O artigo 42, § 3o da Lei nº 9.615 (Lei Pelé): O espectador 
pagante, por qualquer meio, de espetáculo ou evento 
desportivo equipara-se, para todos os efeitos legais, ao 
consumidor, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm


EDT

 Art. 1o Este Estatuto estabelece normas de
proteção e defesa do torcedor.

 Art. 1o-A. A prevenção da violência nos esportes
é de responsabilidade do poder público, das
confederações, federações, ligas, clubes,
associações ou entidades esportivas, entidades
recreativas e associações de torcedores, inclusive
de seus respectivos dirigentes, bem como
daqueles que, de qualquer forma, promovem,
organizam, coordenam ou participam dos eventos
esportivos. (Incluído pela Lei nº 12.299, de
2010).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12299.htm


EDT

 Art. 2o Torcedor é toda pessoa que
aprecie, apoie ou se associe a qualquer
entidade de prática desportiva do País e
acompanhe a prática de determinada
modalidade esportiva.

 Parágrafo único. Salvo prova em
contrário, presumem-se a apreciação, o
apoio ou o acompanhamento de que trata
o caput deste artigo.



EDT

 Art. 3o Para todos os efeitos legais,
equiparam-se a fornecedor, nos termos da
Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
a entidade responsável pela organização
da competição, bem como a entidade de
prática desportiva detentora do mando de
jogo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm


EDT

Art. 7o É direito do torcedor a divulgação, durante a
realização da partida, da renda obtida pelo pagamento de
ingressos e do número de espectadores pagantes e não-
pagantes, por intermédio dos serviços de som e imagem
instalados no estádio em que se realiza a partida, pela
entidade responsável pela organização da competição.

 Art. 13. O torcedor tem direito a segurança nos locais onde
são realizados os eventos esportivos antes, durante e após
a realização das partidas.

 Parágrafo único. Será assegurado acessibilidade ao torcedor
portador de deficiência ou com mobilidade reduzida.



EDT

 Art. 14. Sem prejuízo do disposto nos arts. 12 a
14 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
a responsabilidade pela segurança do torcedor
em evento esportivo é da entidade de prática
desportiva detentora do mando de jogo e de seus
dirigentes, que deverão:

 I – solicitar ao Poder Público competente a
presença de agentes públicos de segurança,
devidamente identificados, responsáveis pela
segurança dos torcedores dentro e fora dos
estádios e demais locais de realização de eventos
esportivos;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm


Código Brasileiro de Justiça Desportiva

 Princípios da Justiça Desportiva (art. 2º):

 XVI – tipicidade desportiva;

 XVII – prevalência, continuidade e 
estabilidade das competições (pro 
competitione);

 Espírito esportivo (fair play).



Fundamento Costitucional
 Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-

formais, como direito de cada um, observados:

 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. 

 § 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 

competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 
desportiva, regulada em lei. 

 § 2º - A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, 

contados da instauração do processo, para proferir decisão final. 

 § 3º - O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção 

social. 



CBJD

 Artigo 3º - São órgãos da justiça desportiva, 
autônomos e independentes das entidades de 
administração do desporto, com o custeio de seu 
funcionamento promovido na forma da lei:

I – o STJD, com jurisdição desportiva 
correspondente à abrangência territorial da 
entidade nacional de administração do desporto;

II – os TJD, com jurisdição desportiva 
correspondente à abrangência territorial da 
entidade regional de administração do desporto;



CBJD

 Art. 78-A. Recebida a denúncia, os autos serão conclusos ao 
Presidente do respectivo Tribunal (STJD ou TJD) que, no prazo de 
dois dias a contar de seu recebimento: 

 I — sorteará relator; 

 II — analisará a incidência da suspensão preventiva, caso já não 
tenha sido determinada;

 III — designará dia e hora da sessão de instrução e julgamento;

 IV — determinará o cumprimento dos atos de comunicação 
processual e demais providências cabíveis. Parágrafo único. Sendo 
de competência da Comissão Disciplinar o processamento da 
denúncia, será a ela encaminhada, procedendo o Presidente da 
Comissão Disciplinar na forma dos incisos I, III e IV deste artigo. 
Art. 78-B. O regimento interno dos Tribunais (TJD ou STJD) 
poderá atribuir aos Presidentes de Comissões Disciplinares os 
trâmites pro- cessuais estabelecidos pelos arts. 77, 78 e 78-A. 



CBJD

 Artigo 136 – das decisões dos órgãos judicantes 
caberá recurso nas hipóteses previstas nesse 
código:

 § 1º As decisões do Tribunal Pleno do STJD são 

irrecorríveis, salvo disposição diversa neste 
Código ou na regulamentação internacional 
específica da respectiva modalidade.

 § 2º São igualmente irrecorríveis as decisões dos 

Tribunais de Justiça Desportiva que 
exclusivamente impuserem multa de até R$ 
1.000,00 (mil reais). 



Doping

 CONCEITO

 Doping é o uso de drogas ou de métodos 
específicos que visam aumentar o 
desempenho de um atleta durante uma 
competição.



Doping

 FORMAS DE DOPING:

 Métodos

 Substâncias

 REQUISITOS

 melhora, ainda que potencialmente, o rendimento 
esportivo; 

 representa um risco, ainda que potencial, para a saúde; 

 seu uso é contrário ao espírito esportivo, tal como descrito 
na Introdução do Código Mundial Antidoping, por decisão 
da WADA. 



Doping Sanguineo

 O doping sanguíneo pode ser realizado através da 
infusão de hemácias ou através da administração 
de eritropoietina com o objetivo de estimular 
artificialmente a formação de hemácias. O doping 
sanguíneo pode aumentar a capacidade de um 
atleta para desempenhar exercícios de endurance 
de caráter submáximo e máximo. Além disso, o 
doping sanguíneo pode ajudar a reduzir a 
sensação fisiológica de esforço durante exercícios 
em altas temperaturas e provavelmente em 
grandes altitudes. 



Doping Genético

 Terapia gênica humana consiste em 
introdução de:

 a) genes responsáveis por produtos 
terapêuticos, isto é genes normais, 

 b) células geneticamente modificadas com 
a finalidade de bloquear a atividade de 
genes prejudiciais, ativar mecanismos de 
defesa imunológica, ou ainda produzir 
moléculas de interesse terapêutico 



Estudo de Casos

 Rebecca Gusmão

 Deco

 Os cavalos

 As nadadoras chinesas

 Doping no tiro

 Casa da Nike



Obrigada!

 E-mails podem ser enviados para:

 carolinenogueira@hotmail.com


