
 

 

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 (Do benefício ao acesso da Justiça Desportiva sem pagamento de custas: arts. 

80, 84, § 2º, inc. IV, 90, 99) 

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. 80. Nos procedimentos especiais, o pedido inicial deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado do comprovante do pagamento do preparo, 

quando incidente, no valor e forma estabelecidos pelo regimento de emolumentos a ser editado pelo STJD de cada modalidade, sob pena de 

indeferimento. 

Art. 80-A. O sujeito desportivo, brasileiro ou estrangeiro, nos procedimentos especiais, com insuficiência de recursos para pagamento do 

preparo, custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça desportiva, na forma da lei ou de 

resolução do Tribunal. 

Art. 84. (...) 

§ 2º. A petição inicial será liminarmente indeferida pelo Presidente do Tribunal competente quando: (...) 

Inciso IV – não comprovado o pagamento dos emolumentos [, caso a parte não seja beneficiária da justiça desportiva gratuita]. 

Art. 90. A petição inicial, dirigida ao Presidente do Tribunal (STJD ou TJD), acompanhada do comprovante do pagamento dos emolumentos [, 

caso a parte não seja beneficiária da justiça desportiva gratuita], será apresentada em duas vias, devendo os documentos que instruírem a 

primeira via serem reproduzidos na outra. 



                                                    3 

Art. 99. A pessoa natural que houver sofrido eliminação poderá pedir reabilitação ao órgão judicante que lhe impôs a pena definitiva, se decorridos 

mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão, instruindo o pedido com a documentação que julgar conveniente e, obrigatoriamente, com a 

prova do pagamento dos emolumentos [, caso a parte não seja beneficiária da justiça desportiva gratuita], com a prova do exercício de 

profissão ou de atividade escolar e com a declaração de, no mínimo, três pessoas vinculadas ao desporto, de notória idoneidade, que atestem 

plenamente as condições de reabilitação. 

 


