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O movimento desportivo, na condição de grande fenômeno do século, 
tem mobilizado milhões de pessoas em todo o território brasileiro, interferindo 
significativamente nos costumes do nosso povo e no modo de agir das diversas 
camadas sociais da população. Dessa forma, a complexidade do desporto 
implica a necessidade de um ordenamento jurídico que regulamente e 
discipline suas relações com a sociedade, no que se refere à definição, 
objetivos, direitos e deveres, manifestações, prioridades, organização, 
funcionamento e demais aspectos sujeitos a normas específicas. Todavia, a 
normatização juríco-desportiva pode produzir efeitos positivos ou 
conseqüências nefastas, dependendo da hermenêutica e do interesse que lhe 
são dispensados. A história jus desportiva do Brasil demonstra interferências 
nem sempre benéficas, seja de organismos estatais, seja de organizações não 
governamentais, contrariando os princípios legais, morais e éticos do desporto 
nacional.  
 Ao abordar a evolução da legislação desportiva brasileira, convém 
recordar a falta de uma maior normatização, a qual implicava uma desordem 
desportiva nacional que duraria até o governo do presidente Getúlio Vargas.  
 Somente no período do Estado Novo, influenciado pelo regime político 
totalitário de então, o governo viria regulamentar o esporte em geral, através do 
Decreto-lei nº 3.1999/41, que estabelecia as bases da organização dos 
desportos em todo o país, deixando clara a ação tutelar do governo.  
 A legislação desportiva ficou marcada no governo militar, pela Lei nº 
6.251/75, que estabelecia uma política e um plano nacional de educação física 
e desportos; destinava recursos para o desporto; dispunha sobre o voto unitário 
para as federações e confederações desportivas e criava um sistema 
desportivo nacional classificado em desporto comunitário, desporto estudantil, 
desporto militar e desporto classista. A referida norma tinha como objetivos, o 
aprimoramento da aptidão física da população; a elevação do nível do desporto 
em todas as áreas; a implantação e intensificação da prática do desporto de 
massa; a elevação do nível técnico-desportivo das representações nacionais; e 
a difusão dos desportos como forma de utilização do tempo de lazer.  



 A redemocratização do país, iniciada no governo Figueiredo, foi 
consolidada com a assunção do poder pela sociedade civil organizada. De 
início, o governo Sarney destacou-se pela promulgação da Constituição 
Brasileira de 1988, em vigor, a qual dispõe no seu artigo 24, sobre a 
competência da União, dos Estados e do Distrito Federal, de legislar  
concorrentemente sobre Educação, Cultura, Ensino e Desporto, 
estabelecendo, no seu artigo 217, como dever do Estado e direito de cada um, 
o fomento de práticas desportivas.  
 A Lei nº 8.672/93 (Lei Zico) rompeu de vez com o paradigma 
centralizador do Estado e atribuiu um novo conceito ao desporto, resgatando 
as suas manifestações de educação, participação e rendimento.  Tal norma 
deu origem à Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), que institui normas gerais sobre 
desporto e dá outras providências, a qual, dentre outros dispositivos legais, 
pode-se destacar a reafirmação do conceito de desporto em todas as suas 
manifestações; a manutenção dos princípios fundamentais; a previsão de 
elaboração de uma política e de um plano nacional de desporto; a instituição de 
um sistema brasileiro e de um sistema nacional de desporto; a definição de 
entidades de administração e de prática do desporto; a origem e a destinação 
de recursos para o desporto; e a regulamentação da Justiça Desportiva 
Brasileira. Destaque especial merece o tratamento dispensado à prática 
desportiva profissional, porquanto põe fim ao “passe” do jogador de futebol, 
considerado até então instrumento conservador e intocável nas suas relações 
trabalhistas.  

A Lei Pelé viria ser alterada pela Lei nº 9.981/2000 (Lei Maguito Vilela), 
que extingue a prática desportiva semiprofissional; faculta aos clubes 
transformarem-se em empresas comerciais; estende o contrato do atleta 
profissional, de dois para cinco anos; e ressuscita o Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva. 
 Não considerado bastante, foi a Lei Pelé novamente alterada pela Lei n° 
10.264/2001 (Lei Piva), que tratou de valorizar o desporto olímpico e o 
paraolímpico, destinando aos respectivos comitês, dois por cento da 
arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais, na razão 
de 85% e 15% respectivamente. 
 A Lei n° 10.672/2003, promulgada no governo Lula, também alterou a 
Lei Pelé, contribuindo para a transparência da gestão profissional, na medida 
em que dispõe sobre penalidades para os dirigentes que apresentarem 
irregularidades nas suas administrações.  
 Por seu turno, a Lei n° 10.671/2003 dispõe sobre o Estatuto de Defesa 
do Torcedor, outorgando-lhe direitos inerentes ao consumidor, enquanto atribui 
responsabilidades próprias de fornecedor, às entidades responsáveis por 
competições. 
 Há de se considerar como outras importantes contribuições do atual 
governo, a Lei n° 10.981/2004, que institui a bolsa atleta, valorizando o talento 
desportivo na perspectiva de melhores resultados das representações 
nacionais, bem como a Lei nº 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), que 
permite pessoas físicas e jurídicas abater no respectivo imposto de renda, 
parte das doações destinadas ao desenvolvimento de projetos desportivos.  

Finalmente, convém registrar a Resolução nº 01/2003-CNE, que aprovou 
o Código Brasileiro de Justiça Desportiva-CBJD, aperfeiçoando e unificando os 
revogados Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportivas-CBJDD, e 



Código Brasileiro Disciplinar de Futebol-CBDF. Todavia, o referido código foi 
modificado recentemente através da Resolução nº 29-CNE, de 10 de dezembro 
de 2009.     
 Vale à pena ressaltar a expectativa que vive o Brasil, por conta da 
tramitação no Congresso Nacional, do PL n° 4.874/2001, que institui o Estatuto 
do Desporto, visando unificar os vários dispositivos legais que dispõem sobre a 
matéria, corrigindo a fragmentação existente na legislação desportiva atual. 
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