
Justiça Desportiva: entre a paixão e a lei 

 
Com o início do Campeonato Goiano de 2016 é dada a largada a uma das maiores 
paixões do brasileiro, o futebol. E nosso Estado possui grandes clubes com também 
grandes torcidas, fazendo a inserção desta competição na agenda nacional do futebol.  
 
É indiscutível que o futebol consegue aglutinar multidões, promovendo a união de 
pessoas de diversos segmentos sociais e culturais, daí, talvez, uma das explicações para 
a notória repercussão que essa modalidade esportiva tem na sociedade. 
 
Como qualquer tema que tenha grandes proporções, a construção do futebol se dá além 
do seu protagonismo, alcançado também os atores coadjuvantes, que carregam boa 
parcela de importância no seu desenvolvimento, dentre eles posso citar dois, sem 
menosprezo dos demais que, por sinal, há vários integrantes de extrema relevância, a 
entidade de administração do desporto, que organiza a competição, e o Tribunal de 
Justiça Desportiva do Futebol de Goiás. 
 
Fiz questão de citar a entidade de administração do desporto, eis que a mesma detém o 
papel da organização administrativa, o qual tem sido feito de forma séria e eficiente, 
mas quero ater doravante sobre a atuação da Justiça Desportiva, que é imprescindível ao 
esporte, pois é fundamentada na Constituição Federal e cada modalidade esportiva deve 
constituir o seu Tribunal de Justiça Desportivo – TJD.  
 
É bom que se diga que os componentes do TJD não recebem proventos ou vantagens 
pecuniárias de qualquer natureza e trabalham em favor desta entidade doando boa parte 
do seu tempo, pelo amor e respeito que todos têm pelo futebol. 
 
O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Goiás, dentre suas principais 
atribuições, tem a incumbência de julgar questões jurídicas e disciplinares relacionadas 
ao campeonato goiano de futebol, seja profissional ou não-profissional, sempre 
respeitando o devido processo legal desportivo, assegurando as partes o amplo direito 
de defesa e do contraditório, bem como de uma forma processual célere que serve de 
exemplo e, talvez no futuro, de modelo para todas as formas de tramites processuais. 
 
A participação do TJD na competição é de extrema relevância, uma vez que ao julgar 
uma infração desportiva e aplicar a consequente sansão disciplinar a um atleta ou 
dirigente, não busca a punição pura e simples e sim o caráter educativo da medida, ou 
seja, espera que a reprimenda aplicada traga ao apenado a conscientização de não mais 
cometer infrações disciplinares, fazendo com que o torcedor, merecidamente, assista um 
verdadeiro e legitimo espetáculo do futebol.  
 
A Justiça Desportiva tem papel de suma importância na construção educativa, buscando 
de modo incessante a paz no futebol, e como componente da atividade esportiva, tem a 
missão de julgar com isenção, equilíbrio, eficiência e justiça as lides desportivas, 
conciliando a paixão e o envolvimento das pessoas pelo esporte com os ditames legais e 
regulamentares, para garantir a prevalência da ordem jurídica e disciplinar nas 
competições, cenário prevalecente no nosso Estado.  
 



Enfim, desejo que este campeonato goiano de futebol que se inicia seja marcado pela 
paz e por mais gols aptos à disputa do próximo prêmio Puskas da FIFA.  
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