
 

 

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

 

Membro participante: 

− Alexandre Dimitri Moreira de Medeiros (IBDD filiado) 

 

CONTRIBUIÇÕES FORMULADAS 

1º TÓPICO/QUESTÃO 1ª CONTRIBUIÇÃO (Dos Defensores: arts.29 a 32) 

Quais são os desafios/problemas 

regulatórios relacionados ao tema? 

1. Garantir a postulação e a defesa de direitos desportivos por advogados credenciados, 

previamente, pelo STJD ou TJD. 

Existem sugestões para endereçamento do 

problema? 

1. Alteração do “podendo” para “devendo” no art. 30 do CBJD, e inclusão da consequência 

jurídica de que se a EAD ou EPD forem omissas nesses credenciamentos serão utilizados os 

advogados credenciados, pro bono, via convênio com estabelecimentos de ensino ou não, pelo 

STJD ou TJD. 

2. Exclusão do termo “que assim o requeira expressamente” do art. 31 do CBJD. 

Quais são as oportunidades relacionadas ao 

tema? 

1. Torna-se mais especializada e efetiva a postulação e a defesa dos direitos desportivos nas 

sessões orais de julgamento. Redução do número de julgamentos sem a presença das partes e 

de advogados. 

Quais são as experiências internacionais 

sobre o tema? 

1. FIFA Disciplinary Code, Title III, 41, Representation and assistance, e 42, Legal Aid. 

https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-disciplinary-code-2019-

edition.pdf?cloudid=eukqwuptuclcddzqjdlu 

https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-disciplinary-code-2019-edition.pdf?cloudid=eukqwuptuclcddzqjdlu
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-disciplinary-code-2019-edition.pdf?cloudid=eukqwuptuclcddzqjdlu
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Quais são os critérios que deveriam ser 

considerados na definição da lista de 

defensores dos Tribunais? 

1. Os mesmos usados na elegibilidade para a função de auditor, cfr. art. 4º-A do CBJD. 

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 serão advogados listados pelo critério pro bono, avalia-se impacto 

financeiro baixo na administração da Justiça Desportiva. 

1ª SUGESTÃO DE NORMATIVO, SE HOUVER 

Art. 30. A representação de que trata o art. 29 caput habilita o defensor a intervir no processo, até o final e em qualquer grau de jurisdição, podendo 

as entidades de administração do desporto e de prática desportiva credenciar defensores para atuar em seu favor, de seus dirigentes, atletas e outras 

pessoas que lhes forem subordinadas, salvo quando colidentes os interesses. 

Art. 30-A.  A representação de que trata o art. 29 caput habilita o defensor a intervir no processo, até o final e em qualquer grau de jurisdição, 

devendo as entidades de administração do desporto e de prática desportiva credenciar defensores para atuar em seu favor, de seus dirigentes, 

atletas e outras pessoas que lhes forem subordinadas, salvo quando colidentes os interesses, sob pena de serem nomeados os defensores 

dativos credenciados pelas Presidências do STJD ou dos TJD. 

Art. 31. O STJD e o TJD, por meio das suas Presidências, deverão nomear defensores dativos para exercer a defesa técnica de qualquer pessoa natural 

ou jurídica que assim o requeira expressamente, bem como de qualquer atleta menor de dezoito anos de idade, independentemente de requerimento. 

Art. 31. O STJD e o TJD, por meio das suas Presidências, deverão nomear defensores dativos para exercer a defesa técnica de qualquer 

pessoa natural ou jurídica, bem como de qualquer atleta menor de dezoito anos de idade, independentemente de requerimento. 

 


