
ASSESSORIA JURÍDICA 
PARA ENTIDADES DE 

PRÁTICA DESPORTIVA



Quem somos?

Temos experiência na assessoria

de jovens atletas de diferentes

modalidades esportivas

Consultoria para empresas do 

ramo esportivo que fazem

agenciamento de atletas

Consultoria para clubes de 

futebol e equipes de outras

modalidades.

Atuação como auditor em

tribunais desportivos



Currículo

• Cofundador do Reis de Sá Advocacia,
formou-se em direito pela Universidade
Federal da Bahia, especialista em
Direito Desportivo com intensa
atuação na área, assessorando atletas,
clubes e empresas do ramo esportivo,
atual membro do INSTITUTO DE
DIREITO DESPORTIVO DA
BAHIA, fundador e coordenador do
Núcleo de Direito Desportivo da
Faculdade de Direito da UFBA, possui
experiência na Justiça desportiva como
auditor do TJD, publica artigos em
revistas e livros especializados.



IMPORTÂNCIA DA 
ASSESSORIA

• O esporte de alto
rendimento se tornou um
verdadeiro mercado. O
volume de operações
financeiras e complexidade
legislativa tornaram clubes
verdadeiras empresas.
Diante desse cenário, fica
evidente a necessidade de
consultoria e assessoria
jurídica para
enquadramentos legais das
operações administrativas,
prevenção e resolução de
conflitos e relacionamento
com as intituições que
compõem o Sistema
espotivo.



Modelo de organização

• Análise do modelo jurídico
mais adequado ao perfil do
clube

• Formatação da
documentação necessária
para funcionamento e
operação do clube-
Estatutos, atas, contrato
social.

• Construção e operação do
departamento jurídico-
organograma, regras de
governança, métodos de
trabalho, metas, missão



COMPLIANCE E 
GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

1

Instituição 

de plano de 

compliance

2

Adoção de 

controle de 

qualidade e 

avaliação 

externa

3

Contratação 

de auditoria 

contábil



Planejamento e Gestão 
tributária

• Enquadramento 

tributário 

adequado

• Orientação quanto 

ao recolhimento de 

tributos

• Defesas em 

autuações do fisco

• Aplicação de 

planejamento 

tributário para 

redução da carga 

tributária



Gestão Trabalhista

• Formatação e negociação 

de contratos de especiais 

de trabalhos com atletas

• Formatação e negociação 

de contrato de trabalho 

com profissionais da 

comissão técnica

• Defesa em reclamações 

trabalhistas

• Atuação na CNRD/CBF



Contratos diversos

• Formatação e negociação 

de contratos com 

patrocinadores 

• Licenciamento de imagem de 

atletas

• Negociação de contratos 

de transmissão de partidas

• Licenciamento de produtos 

• Parceria com escolinhas e 

outros clubes



Justiça Desportiva

Palestras para 

conscientização de atletas e 

comissão técnica sobre as 

regras do CBJD

Atuação nos tribunais de 

Justiça Desportiva e entidades 

internacionais

Palestras para qualificação 

do setor de registro de 

atletas



Gestão patrimonial

• Análise da situação patrimonial

• Atuação em ações possessórias 

• Arrendamentos, locações e parcerias 

• Acompanhamento de Licenciamento e 

alvará de utilização de estádios e arenas 

esportivas.

• Consultoria para licenciamento de 

“naming rights”

• Assessoria para projeto de captação 

por Lei de incentivo ao Esporte 

• Apresentação de mecanismo de 

solidariedade e formação e certificação 

como clube-formador.



OBRIGADO!

• João Filipe de Sá

• joaofilipe@reisdesa.adv.br

• www.reisdesa.adv.br

• (71)991269711

mailto:joaofilipe@reisdesa.adv.br

