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RESUMO

As decisões tomadas pelos julgadores da Justiça Desportiva não se distanciam de como os
magistrados vinculados aos tribunais que compõe o poder judiciário decidem e, por isso,
dependendo da espécie de infração e do caso concreto que está sendo julgado, o auditor
poderá trilhar caminhos diferentes para proferir sua decisão. A justiça está na moralidade
daqueles que julgam, decidindo conforme sua consciência. Outros elementos que não
relacionados ao fato e a subsunção deste ao tipo disciplinar influenciam a opinião do julgador,
fazendo com que o modelo atual da Justiça Desportiva dependa da sensibilidade do julgador.
Os julgamentos na Justiça Desportiva têm sofrido grande influência dos princípios do Direito
Desportivo, o que coloca em risco o sistema jurídico desportivo, em razão da possibilidade de
ocorrerem arbitrariedades sob o manto de suposta discricionariedade daquele que irá entregar
a prestação jurisdicional desportiva. A ótica moralizante do julgador é o ponto de partida das
decisões e, muitas vezes, não são respeitados os limites impostos pela interpretação da
legislação disciplinar, o que deveria ocorrer, mesmo que se utilize dos princípios do direito
desportivo ou de outros critérios hermenêuticos. O objetivo deste trabalho, portanto, é
apresentar como funciona a sistemática de julgamentos nos tribunais desportivos, esperando,
igualmente, influenciar a reflexão sobre o tema.
Palavras-chave: Justiça Desportiva; julgamentos; casos práticos; interpretação conforme a
lei; hermenêutica; interpretação por princípios; discricionariedade.
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ABSTRACT

Decisions taken by the judges of Sports Justice not move away how the magistrates linked to
the courts that make up the judiciary decide and therefore, depending on the type of violation
and the case being tried, the auditor may different paths to render its decision. Justice is the
morality of those who judge and decide according to their conscience. Other elements not
related to the fact and the subsumption of this disciplinary type influence the opinion of the
judge, making the current model of Sports Justice depends on the sensitivity of the judge. The
judgments in the Sports Justice have suffered great influence of the principles of sports law,
which puts at risk the sports legal system, because of the possibility of occurrence of
arbitrariness under the alleged discretion mantle that it will deliver the sporty adjudication.
The moralizing perspective of the judge is the starting point of decisions and often the limits
imposed by the interpretation of disciplinary rules are not respected, which should occur even
if you use the principles of sports law or other hermeneutic criteria. This study, therefore, is to
present how the system of judgments in sports courts, hoping also to influence the debate on
the subject.
Key words: Sports Justice; judgments; practical cases; interpretation according to law;
hermeneutics; interpretation of principles; discretion.
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