
CONSULTORIA JURÍDICA PARA 
FEDERAÇÕES ESPORTIVAS



MISSÃO

• Otimizar e viabilizar projetos que visam o

desenvolvimento das modalidades esportivas,

sobretudo apoio aos atletas e competições para

melhor performance com os recursos

ofertados.



VALORES

Prestação do serviço de forma clara, honesta e

transparente, respeitando regras de compliance e

apontando ao cliente todas as possibilidades de

cenários para tomada da decisão mais ética e

eficaz.



JUSTIÇA DESPORTIVA

• Atuação nos tribunais de Justiça Desportiva,

fiscalizando sua condução e operação com

relatórios das sessões.

• Curso aos funcionários da Federação sobre a

aplicação do Código Brasileiro de Justiça

Desportiva.



Gestão Patrimonial

• Análise do patrimônio da Federação e de medidas

preventivas a serem tomadas para sua

preservação

• Atuação em ações judiciais que tem como objeto

a defesa do patrimônio.



CONTRATOS

• Análise e formatação de contratos de parceria e

patrocínio

• Contratos de licenciamento de competições e direitos de

transmissão.

• Contratos com prestadores de serviço e empresas

terceirizadas

• Contratos de seguro-acidente para atletas e

documentação de competições



RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES, 

CLUBES E ATLETAS

• Viabilização de convênios com Ministérios do

Esporte, COB e confederações.

• Comunicação direta com o departamento

jurídico da Confederação.

• Intermediação e cursos de capacitação para os

clubes, atletas e gestores esportivos para

captação de recursos de patrocínio, bolsas, e

leis de incentivo.



PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

• Organizar planejamento tributário visando a elucidação

dos tributos devidos para cumprimento das obrigações

tributárias e construção de estratégias para redução

desse passivo.



GESTÃO TRABALHISTA

• Auditoria dos contratos dos empregados e sua

adequação a legislação trabalhista vigente.

• Oportunizar novas possibilidades de contratação e

operação para melhor produtividade e redução da

despesa com recursos humanos e insumos.



INSTITUCIONAL

• Apoio na formatação do estatuto social

• Apoio na formatação de regulamento de 

competições

• Instituição de regras de compliance



Quem somos?

• João Filipe de Sá- Pós-graduado em Direito Desportivo e

Gestão do Esporte, atuação como auditor em Tribunais

de justiça desportiva, autor de artigos e livros com a

temática jusdesportiva, fundador do Núcleo de Direito

Desportivo da UFBA, membro do Instituto de Direito

Desportivo da Bahia, experiência na assessoria de

atletas, clubes e empresas do ramo esportivo.

• Karina Reis- Pós-graduanda no LL.M. de Direito

Corporativo do IBMEC, experiência na assessoria e

consultoria de empresas.



Contato

• Site-> www.reisdesa.adv.br

• E-mail: joaofilipe@reisdesa.adv.br

• Blog: olegaldofutebol.com

• Celular: (71) 99126-9711

http://www.reisdesa.adv.br/
mailto:joaofilipe@reisdesa.adv.br

