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Novas oportunidades levam à formação de escritórios e profissionais especializados 
 
Chegou a vez dos advogados tomarem conta do campo. Eles formam o mais novo grupo a ganhar 
força no time de profissionais que atuam na gestão esportiva. Não que os especialistas em leis 
estivessem fora do mundo do desporto, eles já estão lá há muito tempo. Nomes como o de Valed 
Perry, Heraldo Panhoca, Carlos Miguel Aidar e de outros sempre estiverem diretamente 
relacionados à atuação nessa frente.  
 
A diferença agora é que as demandas e oportunidades surgem em maior número, estimulando 
toda uma nova geração de especialistas a se dedicar à matéria. Nessa esteira, estão se 
consolidando no mercado escritórios especializados e outros com divisões voltadas exclusivamente 
para atender clientes com interesses no mundo dos desportos. 
 
Os catalisadores desse processo são a Lei Pelé (e as tentativas posteriores de aperfeiçoamento 
dela), a Lei de Responsabilidade do Futebol e também o Estatuto do Torcedor. Juntos, esses 
códigos legais estão mudando o perfil dos negócios dessa área e gerando oportunidades de 
trabalho para quem se voltou para o direito esportivo. 
 
"As mudanças na legislação despo rtiva colocaram os profissionais do direito no centro decisório do 
esporte no Brasil, já que grandes dúvidas começaram a surgir nos dirigentes esportivos", explica 
Amir Somoggi, consultor e professor de gestão do esporte da Unip e da Itcom Business School.  "A 
necessidade de adequar-se à nova realidade passa obrigatoriamente pelo auxílio desses 
profissionais". 
 
Exigências nas interpretações das leis, necessidades de produzir contratos de atletas mais 
consistentes e adequação das estruturas de clubes e empresas às mudanças na legislação fazem 
parte do dia-a-dia desses escritórios. 
 
E, não se pode esquecer, ainda surgem demandas imprevistas, como a morte acidental de um 
jogador em campo e o respectivo processo judicial que se segue ao fato. Luiz Roberto Martins 
Castro, sócio do escritório Gamboa, Martins Castro, recentemente, se viu às voltas com essa 
situação. Ele foi responsável pela defesa do São Caetano, clube que teve que ir à Justiça para se 
explicar no episódio envolvendo a morte em campo, por mal súbito, do jogador de futebol 
Serginho. 
 
O caso teve amplo destaque na mídia e, como muitos outros no mundo dos desportos, envolveu 
esporte, legislação e pontos precisos (como o risco de perda patrocínios), dentro de um 
campeonato acirrado. Demandas assim fazem parte da vida de Castro. O advogado é um exemplo 
de quem apostou todas as fichas nesse segmento. Quando ainda era aluno da faculdade de direito 
da USP, teve contato com essa área e nunca mais desistiu dela. No início, praticamente não havia 
cursos de especialização e depois de formado, em 1996, ele passou a atuar em um escritório 
focado em direito imobiliário. 
 
Mas ele não perdeu de vista o interesse em se consolidar na área de legislação do esporte. Tanto 
que, em 1999, trabalhando no escritório Tozzini Freire Advogados, Castro viu surgir a chance de 
ouro.  
 
Nessa época, esse escritório concentrou contas de alguns dos importantes investidores que 
chegaram ao país naquela ocasião, entre eles o fundo argentino Excel e o americano Hicks Muse 
Tate & Furst (HMTF). Entusiasmado, aproveitou a fase e se inscreveu no mestrado em direito 
desportivo organizado pela Universidade de Lérida e pelo Institut Nacional d´Educació Física de 
Catalunya (INEF), da Espanha. "A cada dois meses, ia para lá e ficava uma semana participando 
de um módulo do curso", relembra. 
 



Ao todo, foram oito módulos obrigatórios mais um facultativo que envolveu palestras na Suíça 
sobre a legislação esportiva nas sedes da Fifa e do COI. Foi após a conclusão do mestrado que 
Castro resolveu buscar sócios para a abertura do escritório atual.  
 
"Foi uma decisão ousada, saí do trabalho anterior sem nenhum cliente, somente com a 
experiência que eu havia adquirido", lembra. Em 2001, junto com outros colegas, Castro também 
assumiu outro desafio, ao participar da criação de uma entidade que representasse as pessoas 
interessadas na legislação esportiva. 
 
Surgiu daí o Instituto Brasileiro do Direito Esportivo (IBDD), do qual hoje ele é o presidente. 
Atualmente, o instituto tem 231 sócios individuais e 40 empresariais. A entidade atua na 
promoção do papel do especialista em direito esportivo, dando suporte aos associados e também 
às demandas legais existentes.  
 
Outro dos associados da entidade é Fábio Laudísio Correa, sócio da Vis-Sports. Formado pela 
Unip, em 1999, também foi ao exterior buscar uma formação mais ampla para atuar na área de 
gestão esportiva. Contudo, diferente de Castro, ele optou por um curso mais geral em que o 
direito desportivo foi uma das cadeiras ministradas. 
 
A escolha recaiu sobre o mestrado em administração, direito e ciências sociais do esporte, pós-
graduação oferecida pela Fifa, a partir do Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES). Na 
volta ao Brasil, o advogado criou a Vis-Sports, uma empresa de marketing e administração 
esportiva. Na bagagem, ele trouxe a sociedade com dois colegas da turma de estudos, um com 
base na Itália e outro na Turquia.  
 
"Além de ter contato direto com o mercado europeu, por meio desses parceiros, tenho uma maior 
facilidade de compreender a legislação e os trâmites de negócio desses países", explica. 
 
A OAB também está fortalecendo a sua atuação na esfera do direito esportivo. A advogada 
Luciana Maria Monteiro de Lima Estudino, sócia do escritório Botallo, Balieiro Lima Advogados 
Associados, faz parte da comissão de legislação e direito desportivo dessa entidade. Ela também é 
um bom exemplo da nova geração de profissionais que já conseguiu especializar-se nessa área 
em cursos oferecidos no Brasil.  
 
"Desde criança gosto da área esportiva e queria me especializar no assunto, mas os cursos desta 
área só existiam no exterior", comenta. 
 
Em 2003, ela viu surgir uma oportunidade para estudar no país, com a com a criação grupo do 
IBDD, que passou a oferecer uma pós-graduação na Faculdade de São Bernardo do Campo (ver 
matéria abaixo). Luciana foi da primeira turma de alunos do curso. Agora, faz parte da equipe que 
coordena os trabalhos da segunda turma, que começa este mês. 

 
 
Leia Mais 
 
Cresce o número de cursos para formar especialistas 
De São Paulo  
 
No que depender das escolas, está decretado o fim do amadorismo na gestão do esporte 
brasileiro. A cada ano cresce o número de cursos oferecidos aos profissionais que querem se 
qualificar nessa área. 
 
E oportunidades existem para todos os tipos de atuação, desde os mais comuns na área de gestão 
e marketing até outras mais recentes em direito esportivo. A grande novidade é que a oferta, até 
então concentrada em pós-graduação, começa a chegar também na graduação com a criação da 
Escola Superior do Esporte. 
 



Recém-criada, essa escola é fruto da parceria da Universidade São Marcos, localizada em São 
Paulo, com a empresa de consultoria do ex-secretário executivo do Ministério dos Esportes do 
governo FHC, José Luiz Portella.  
 
A entidade pretende ser uma das pioneiras na formação voltada exclusivamente aos estudos 
ligados ao esporte com a integração de diferentes cursos de graduação, extensão e pós-
graduação. "É um mercado que está subdimensionado atualmente e, por isso, estamos apostando 
no aumento da demanda por formação profissional", explica. 
 
Em fevereiro começou o seu primeiro curso de graduação, o de gestão do esporte. Esse curso terá 
disciplinas na área de legislação, mas a grande novidade é que a Escola Superior do Esporte já 
estuda também a abertura de uma especialização em legislação no segundo semestre deste ano. 
Enquanto esse novo empreendimento não oferece formação esportiva para os advogados, uma 
das poucas opções existentes é o curso da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 
 
No começo de março, a instituição dá início às aulas da segunda turma. Luiz Roberto Martins 
Castro, que é da coordenação do curso, destaca que nessa especialização os alunos estudam 
disciplinas como tributação, direito internacional e trabalhista e outras, mais voltadas para a 
realidade do desporto. "Estamos impressionados com o aumento do interesse por essa formação", 
comenta. O curso, com seis módulos, tem duração de dois anos. 
 
No Rio de Janeiro, a Univercidade oferece o curso de pós-graduação em direito esportivo. A nova 
turma inicia suas aulas este mês e a coordenação dos trabalhos fica a cargo da Escola de Ciências 
Jurídicas. No site do IBDD, ainda há a divulgação de outros cursos, como legislação desportiva 
brasileira e justiça desportiva, que acontece a partir de abril, em Curitiba, no Centro Universitário 
Positivo.  
 
O site da entidade também destaca cursos no exterior, com realização prevista para este 
semestre. Também estão acontecendo até o fim do mês as inscrições para o mestrado 
internacional da Fifa, organizado pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte, localizado na 
Suíça. 
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