
 

 

CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO GRUPO DE TRABALHO: “IBDD Reforma do CBJD” 

 

Membro participante: 

− Alexandre Dimitri Moreira de Medeiros (IBDD associado) 

 

CONTRIBUIÇÕES FORMULADAS 

1º TÓPICO/QUESTÃO 
1ª CONTRIBUIÇÃO (Do benefício ao acesso da Justiça Desportiva sem pagamento de custas: art. 

138) 

Quais são os desafios/problemas 

regulatórios relacionados ao tema? 

1. Garantir a postulação e a defesa de direitos desportivos sem requisito de comprovação de 

pagamento das custas por sujeito sem condições financeiras para suportá-las. 

2. Garantir o acesso à justiça desportiva e à assistência judiciária desportiva, com a possibilidade 

da concessão da gratuidade ao sujeito desportivo que se autodeclarar carente. 

Existem sugestões para endereçamento do 

problema? 

1. Alteração dos artigos que exigem a comprovação das custas pagas para admissão ou 

prosseguimento do feito. 

2. Utilizar o modelo do TJAD, Resolução nº 62, de 30 de junho de 2020, para a declaração de 

pobreza. 

Quais são as oportunidades relacionadas ao 

tema? 

1. Garantir mais reconhecimento e efetividade aos direitos dos sujeitos desportivos. E a 

possibilidade de excluir óbice intransponível ao acesso à justiça para aqueles sujeitos 

desportivos carentes de recursos financeiros. 

Quais são as experiências internacionais 

sobre o tema? 
1. FIFA Disciplinary Code, Title III, 41, Representation and assistance, e 42, Legal Aid. 
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2. FIFA Disciplinary Code, Title III, 42, item 2, exige que o requerente do benefício da justiça 

gratuita justifique suas razões de incapacidade financeira e apresente documento 

comprobatório das suas alegações. 

Quais são os critérios que deveriam ser 

considerados na definição de sujeito 

desportivo carente na forma da lei? 

1. O que está previsto nos arts. 98 a 102 do CPC, e nos arts. 5º, caput, 8º, 9º, 10, 13 e parte do art. 

14 da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que são a base normativa infraconstitucional do 

benefício da justiça gratuita. 

Quais são os impactos para a administração 

e organização da Justiça Desportiva se 

fosse vinculado um advogado para todo 

processo em tramitação? 

1. Considerando que não são expressivos os números de procedimentos especiais em comparação 

ao quantitativo de processos disciplinares, avalia-se impacto financeiro baixo na administração 

da Justiça Desportiva. 

1ª SUGESTÃO DE NORMATIVO, SE HOUVER 

Art. 138. O recurso voluntário será protocolado perante o órgão judicante que expediu a decisão recorrida, incumbindo ao recorrente: [...] Inciso III 

– juntar, no momento do protocolo, a prova do pagamento dos emolumentos devidos, sob pena de deserção, [exceto se a parte recorrente seja 

beneficiária da justiça desportiva gratuita]. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2º TÓPICO/QUESTÃO 2ª CONTRIBUIÇÃO (Medidas disciplinares: arts. 258 e 258-D) 

Quais são os desafios/problemas 

regulatórios relacionados ao tema? 

3. Incentivar mais respeito aos membros da equipe de arbitragem e desestimular reclamações 

ofensivas contra suas decisões por parte dos atletas, titulares ou suplentes, treinador, médico e 

demais membros da comissão técnica, bem como as demais pessoas naturais submetidas ao 

CBJD. 
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Existem sugestões para endereçamento do 

problema? 

1. Garantir que o sujeito desportivo expulso pelo tipo disciplinar previsto no art. 258 do CBJD não 

tenha acesso a entrevista jornalística ao final da partida e nenhuma atividade midiática enquanto 

estiver dentro dos limites da praça desportiva. E mais, no caso do sujeito desportivo não for 

atleta, titular ou suplente, que seja proibida a sua presença nas proximidades do campo do jogo, 

no vestiário, túnel ou área técnica, garantindo que esteja impedido de fazer contato de qualquer 

natureza com quem esteja envolvido com a partida. 

Quais são as oportunidades relacionadas ao 

tema? 

1. Incentivar a educação dos sujeitos desportivos perante a arbitragem sob abordagem inovadora 

que envolve a sua exposição na mídia e capacidade de influenciar aqueles que estão envolvidos 

com a partida, além de ser uma possibilidade para promover o espírito esportivo e respeito aos 

torcedores. 

Quais são as experiências internacionais 

sobre o tema? 

3. FIFA Disciplinary Code, Title I, 8, 1 Responsibility; Title II, 12, 1, G, I, J, K, Misconduct of 

players and official; Title IV, 62, Expulsion and match suspension. 

2ª SUGESTÃO DE NORMATIVO, SE HOUVER 

Art. 258. (...) 

PENA: suspensão de uma duas a seis quinze partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou 

membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de quinze cento e oitenta a cento e oitenta trezentos e sessenta dias, se praticada por qualquer 

outra pessoa natural submetida a este Código. 

§ 1º (...) 

§ 2º (...) 

Inciso I (...) 

Inciso II (...) 

 

Inciso III – fingir, apoiar, encenar situação fantasiosa capaz de influenciar o julgamento dos árbitros em contrário às regras do jogo ou da 

competição. 
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Inciso IV – intimidar, ameaçar os árbitros ou delegado da partida ou representantes das entidades de administração ou prática desportiva. 

 

Inciso V – agredir qualquer um dos árbitros ou delegado da partida ou representantes das entidades de administração ou prática desportiva. 

 

§ 3º. É facultado ao órgão judicante agravar a pena de suspensão com a proibição de participar de qualquer evento jornalístico, publicitário 

ou divulgação informativa antes do início e após o encerramento das partidas, provas ou equivalentes, enquanto estiver nos limites da praça 

desportiva, se a infração não for de pequena gravidade. 

 

§ 4º. As condutas, exemplificadas ou não, neste artigo englobam as violações praticadas ou tentadas no meio digital ou eletrônico, por exemplo 

via redes sociais. 

 

(...) 

Art. 258-D. As penalidades de suspensão decorrentes das infrações previstas neste Capítulo poderão deverão ser cumuladas com a aplicação de 

multa de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a entidade de prática desportiva a que estiver vinculado o infrator, 

observados os elementos de dosimetria da pena e, em especial, o previsto no art. 182-A, sendo dever da Procuradoria incluir todas as partes no 

polo passivo do processo disciplinar, sob pena de responsabilidade pessoal do Procurador-Geral. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3º TÓPICO/QUESTÃO 3ª CONTRIBUIÇÃO (Das disposições gerais: arts. 282 e 283) 

Quais são os desafios/problemas 

regulatórios relacionados ao tema? 

1. Esclarecer a aplicação das normas processuais civis no processo desportivo em casos omissos 

ou lacunas do CBJD. 

Existem sugestões para endereçamento do 

problema? 
1. Garantir que os novos arts. 1º, 7º, 8º, 80, 81 do CPC influenciem o processo desportivo. 

Quais são as oportunidades relacionadas ao 

tema? 

1. Incentivar a segurança jurídica da normatização e regulamentação do processo desportivo. 

2. Ampliar as possibilidades de aplicação de sanções processuais para além daquela prevista no § 

6º, art. 152-A do CBJD. 
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3ª SUGESTÃO DE NORMATIVO, SE HOUVER 

Art. 282. A interpretação das normas deste Código far-se-á com observância das regras gerais de hermenêutica, visando à defesa da disciplina, da 

moralidade [e da integridade] do desporto e do espírito desportivo [, assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de 

direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao auditor 

zelar pelo efetivo contraditório]. 

 

Art. 283. Os casos omissos e as lacunas deste Código serão resolvidos com a adoção dos princípios gerais de direito, dos princípio que regem este 

Código[, das normas processuais civis,] e das normas internacionais aceitas em cada modalidade, [cabendo ao auditor, na aplicação deste Código, 

atender aos fins sociais, e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, sendo proibido,] 

vedadas, na definição e qualificação de infrações, [decidir] as decisões por analogia [ou] e a [aplicar] aplicação subsidiária da legislação não 

desportiva [, subsidiariamente]. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4º TÓPICO/QUESTÃO 4ª CONTRIBUIÇÃO (Das espécies de penalidades: arts. 170) 

Quais são os desafios/problemas 

regulatórios relacionados ao tema? 

1. Possibilitar que nos casos graves de violação ao art. 243-G, § 3º, do CBJD, seja possível aplicar 

a exclusão do infrator de campeonatos ou torneios futuros pelo prazo previsto no art. 50, § 5º, 

da Lei nº 9.615/98, de até 30 anos. 

Existem sugestões para endereçamento do 

problema? 

1. Esclarecer que a exclusão de campeonato ou torneio se refere àquele no qual foi cometida a 

infração e aos futuros que vierem a ser organizados pela entidade de administração da 

modalidade. 

Quais são as oportunidades relacionadas ao 

tema? 

1. Assegurar que assediadores sexuais ou racistas não possam voltar ao ambiente desportivo após 

o prazo de suspensão previsto no art. 243-G do CBJD, colocando em risco, novamente, a 

integridade no esporte. 
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4ª SUGESTÃO DE NORMATIVO, SE HOUVER 

Art. 170. Às infrações disciplinares previstas neste Código correspondem as seguintes penas: [...]. 

[§ 6º. A pena de exclusão de campeonato ou torneio poderá ser aplicada para além do campeonato ou torneio em que se infringiu o artigo 

243-G do CBJD, pelo prazo de até 30 (trinta) anos, em respeito à integridade no esporte e ao artigo 50, § 5º, da Lei 9.615, de 24 de março de 

1988.] 


