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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

AS ÚLTIMAS
NOVIDADES!

Andreia Belchior

Chegados a mais uma edição da nossa Newsport, esta semana vamos
abordar vários temas de relevo no âmbito da nossa realidade
desportiva.

No artigo nacional, vamos debruçar-nos sobre a decisão do Tribunal
Arbitral Desportivo que  julgou o recurso de Palhinha procedente.

A nível internacional, esta semana foi notícia o castigo aplicado ao
treinador alemão Heiko Vogel  que insultou as árbitras auxiliares no
decurso de um jogo. Um dos castigos passou por ser condenado a
treinar uma equipa feminina durante algum tempo e que está a fazer
correr tinta.

Dando seguimento à notícia internacional, o nosso artigo de opinião
irá debruçar-se sobre o polémico caso de Lara Lugli, jogadora italiana
de voleibol e o que lhe aconteceu quando anunciou que ia ser mãe.

Pontapé de saída dado a mais uma Newsport! 

EDITORIAL

BQ Advogadas
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A defesa no futebol enquanto
direito salvaguardado em
audiência prévia

TAD JULGA RECURSO DE
PALHINHA PROCEDENTE

Carina Silva

Caros leitores nesta edição faz-se referência ao
tema da Newsport edição n.º 5 de Fevereiro, a
“saga Palhinha”, “uma novela sem fim à vista” para
fazer um apanhado dos desfechos mais recentes. 

Na edição referida mencionou-se o efeito da
providência cautelar que se traduziu na suspensão
do castigo até se cumprirem as garantias de
defesa do arguido, dando-se a oportunidade do
exercício de direito de defesa ao jogador antes de
se decidir manter o castigo ou não, pelo 5º
amarelo que o próprio árbitro considerou,
posteriormente ao jogo e após uma observação e
revisão mais panorâmica do mesmo, errado.

Mencionou-se ainda, na referida edição, que as
regras desportivas necessitavam de uma revisão e
de uma devida adequação. 

Pois bem, eis que o Tribunal Arbitral do
Desporto decidiu em sede de recurso
interposto pelo jogador do Sporting pela
absolvição do jogador da sanção disciplinar
resultante de decisão do Conselho de
Disciplina da FPF, que sancionava João
Palhinha ao pagamento de 153.00€ e a uma
suspensão de 1 jogo, consequência do cartão
amarelo que recebeu no jogo contra o
Boavista.

Ainda como fruto desta “novela”, mas não só
pois a falta de defesa nos processos sumários
tinha já sido julgada inconstitucional por 2
vezes pelo Tribunal Constitucional, sendo que
só à terceira é que a inconstitucionalidade
teria força obrigatória geral, porém, antes que
tal acontecesse, a FPF por sugestão do CD
decidiu implementar a audiência prévia dos
clubes e agentes desportivos em sede de
processo sumário, salvaguardando defesa
desde que apresentada até às 12:00 do dia
seguinte ao que recebe a notificação, em vigor
desde 15 de Fevereiro. 
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Haverá recurso da decisão do
TAD?

Assim, pode ser dito que do desfecho desta novela
houve uma resposta de adequação de algumas
regras desportivas que ao mesmo tempo supre a
necessidade de recurso ao TAD, pelo menos por
este motivo: A falta de defesa do arguido. E a
anulação do 5º amarelo de Palhinha, por decisão
do TAD.

No entanto, existem ainda opiniões que defendem
que o TAD não deveria ter-se julgado competente
para este caso.

Os motivos apresentados são relativos a natureza 
 do litigio pois a sua natureza apresenta-se como
exclusivamente desportiva mas o TAD decidido em
função do exercício do contraditório,
fundamentação esta apresentada, e por este se 
 julgou competente para decidir. 

Mas no primeiro caso a FPF tem legitimidade para
recorrer desta decisão com base na excepção
dilatória da incompetência do Tribunal Arbitral do
Desporto.

E assim aguardamos por ver o desenvolvimento
desta “novela”, sem perder de vista a possibilidade
de existir um recurso da decisão do Tribunal
Administrativo do Desporto para o Tribunal
Central Administrativo do Sul por incompetência.

Importante será o desenvolvimento desta
polémica não apenas para o jogador e para as
regras do futebol, mas também devido ao tempo
necessário para se decidir, os efeitos dessa
decisão poderão repercutir-se ainda mais tarde. 

Estará João Palhinha a ver o fim desta "novela" ou
o título "uma novela sem fim à vista" ainda será o
mais apropriado?  
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UM CASTIGO POUCO
POLÉMICO
Carla Beselga

Se há coisas que me custam comentar, são
actuações racistas e sexistas. Como já disse e volto
a reiterar em pleno séc. XXI, certos acontecimentos,
por um lado já não deviam de acontecer, nem tão
pouco ser notícia, embora concorde que a
informação é importante, mas vejo com tristeza
certos acontecimentos. 

Tudo se passou na Alemanha no jogo com o
Bergisch Gladabach, em que o treinador jogo
Monchengladbach, Heiko Vogel insultou as árbitras
auxiliares e foi por isso castigado. A história
poderia ficar por aqui, mas se por aqui ficasse não
haveria celeuma, infelizmente existe porque a
Associação de Futebol da Alemanha Ocidental
aplicou uma multa como castigo, dois jogos de
suspensão e ainda a obrigação de dar seis sessões
de treino a uma equipa de futebol feminino.

A falta de tema na questão

E estas 6 sessões, foram tidas como um
comportamento sexista e que inferiorizaria
as mulheres que jogassem futebol.

Ora, sendo mulher e olhando para o
castigo no seu todo, temos poucas palavras
a proferir e nenhum delas se prende com
comportamento sexista e que o castigo só
poderá ser encarado numa vertente, o
treinador agiu mal e por isso foi penalizado
em quê: não treinar a sua equipa, ficando
esta prejudicada pela atitude do seu
Treinador.

E ponto, realmente a maldade está nos
olhos de quem a vê e aqui poderei falar
com leveza de espírito, o castigo aplicado é
apenas notícia porque se quer dar isso
como notícia. 
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A nível jurídico não vejo qualquer questão que viole o Princípio da Igualdade entre homens e
mulheres não seguindo as palavras que Nicole Selmer, proferiu no canal alemão “Mulheres no
Futebol", disponibilizadas pelo jornal “A Bola”: "Isto mostra que em qualquer nível que mulheres
joguem futebol, elas não são colocadas no mesmo patamar dos homens". 

Aliás poderá este treinador, a treiná-las, até ficar mais sensível ao papel da mulher,
compreendendo-as e até respeitando-as, respeito que deverá ser dado a qualquer ser humano
sem ter como critério o seu sexo e impedir que noutros jogos tenha atitudes irreflectidas. De
certo que as jogadoras lhe ensinarão o que lhe faltou na educação.

Um castigo sem o ser



O desporto (não
tão) inclusivo

Soraia Quarenta

Há um ano atrás, Lara Lugli, jogadora de
voleibol em Itália, foi despedida. Na
altura, o caso não levantou qualquer
polémica, não se tendo sequer questionado
os motivos que poderiam ter levado à sua
exclusão da equipa.
Agora, um ano depois, o mundo ficou a
saber porque terá sido dispensada e, ao
contrário do que se possa pensar, não se
deveu a qualquer facto atinente à sua
performance desportiva...

Lara Lugli foi despedida porque teve o
“atrevimento” de querer ser mãe e apenas ter
comunicado tal facto à sua entidade patronal,
após consumação do mesmo, ou seja, quando
se verificou estar efectivamente grávida.

Por tal “desfeita” sofreu um duplo castigo: foi
despedida por violação de boa fé contratual
e, o pior de tudo, acabou por sofrer um
aborto espontâneo um mês depois de ter
visto o seu contrato ser terminado.

Perdeu o emprego, perdeu o filho e nem
sequer viu o salário do último mês em que
trabalhou, pois que o clube considerou que o
facto da atleta ter ocultado o desejo de ser
mãe foi um acto de má fé contratual e que tal
violação ter ditado o fim do contrato também
causou mais prejuízos para o clube, na
medida em que os resultados da equipa
repercutiram a sua saída e o clube também
perdeu patrocinadores.

BQ Advogadas



O caso está agora entregue à justiça
italiana, não parecendo o clube ceder um
milímetro naquilo em que alicerçou a sua
defesa e que acima se expôs. Costuma
dizer-se que o expoente máximo do
desporto e a maravilha que o mesmo
encerra é o facto de ser inclusivo. De toda
e qualquer pessoa poder praticá-lo e,
tendo bom rendimento no mesmo,
exceder-se na sua prática. Nada mais
longe da verdade...

O desporto não é inclusivo e, no caso das
mulheres, é mais flagrante ainda a
exclusão que o mesmo vota a todos
aqueles que não estão dispostos a
sacrificar todos os aspectos da sua vida
pessoal para a sua prática.

Neste campo, as mulheres ainda são as
mais penalizadas e tudo por uma simples
questão biológica, decorrente da natureza
e que, naturalmente e, ao contrário do
que o desporto transparece,
privilegiadamente, apenas às mulheres
assiste: o poder de gerar vida.

Desengane-se o leitor se pensa que este é um
caso único e inédito no panorama desportivo
mundial. Infelizmente, são inúmeros os casos
em que uma mulher, para poder competir (e
atenção, nem sequer se fala unicamente em
termos profissionais, pois que a maioria das
modalidades femininas são amadoras), têm
de ceder naquilo que é mais intrínseco não só
à sua natureza biológica e fisiológica, mas,
igualmente, pessoal e privada.

É raro o contrato que não preveja cláusulas
anti-gravidez, durante parte ou toda a
duração de um contrato. Cláusulas estas que
são abusivas, insultuosas, vexatórias e mesmo
atentatórias daquilo que é um dos direitos
humanos mais fundamentais: o direito a
constituir família.

E não se diga que as atletas em causa sabem
bem ao que vão ou que foram informadas,
não torna tais cláusulas menos ilegais, a
todos os níveis. Primeiro, porque são vários
os atletas masculinos que têm contratos com
cláusulas abusivas ou ilegais e, quando "caem
na esparrela” ninguém os condena pelo
conhecimento/desconhecimento. Pelo
contrário, são automaticamente desculpados
pela sua inexperiência ou pelo motivo mais
corriqueiro que é a ânsia que os atletas têm
em competir, que os faz assinar tudo e
qualquer coisa que lhes seja metida à frente.
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Em segundo lugar, estas cláusulas são tão
atentatórias que, recentemente, a FIFA
sentiu necessidade de regular no sentido
de proteger as atletas femininas nesta
matéria. Pena não ter sido seguido o
exemplo pelas entidades regulatórias de
outras modalidades desportivas.

Em terceiro lugar, absolutamente nenhum
motivo, nenhuma entidade patronal,
nenhum emprego no mundo, pode
determinar regras ou estipulações que
determinem a limitação pessoal de
alguém, ao ponto de mandar no próprio
corpo de um trabalhador, a um nível tão
íntimo como seja não a maternidade em
si, mas o mero desejo de o ser.

Alega o clube que o factor idade da atleta
- 38 anos - levou a crer que a mesma não
teria já tal desejo. Ora, assumindo o
ridículo de tal argumento, sempre se dirá
que qualquer mulher enquanto no seu
período de vida fértil (que, regra geral, irá
até cerca dos seus 50 anos), poderá sentir
o apelo da maternidade mais cedo ou
mais tarde, não sendo a idade
determinante de qualquer vontade ou
ensejo.

Ainda assim, neste caso chegou-se tão longe,
ao ponto de querer a entidade patronal ser
notificada de um eventual desejo que a
jogadora sentisse. Quase como se o clube
quisesse deter um alarme despertador sobre
o relógio biológico da atleta.

Mas, seguindo no raciocínio absurdo, não
podemos deixar de questionar: a jogadora
informava então o clube de que estava a
pensar ser mãe. E então? A partir daí o que
poderia acontecer? O clube teria alguma
legitimidade para a tentar demover do seu
ensejo? Poderia impedir a concretização do
desejo expresso? Passaria a controlar todos
os passos da jogadora para garantir que ela
não levaria avante a sua pretensão? Como se
garantiria que o desfecho que se verificou não
seria exactamente o mesmo que ocorreu? Ou
seja, a jogadora comunicava que estava a
pensar ser mãe e a entidade patronal
terminava o vínculo laboral pois não queria
arriscar ter de assegurar os direitos de
maternidade que eventualmente pudessem
ter lugar. Pior ainda, quem garante que a
intenção, manifestada ou não, viesse
realmente a efetivar-se através de uma
gravidez?
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Ao contrário do que aparentemente possa
parecer, é sim uma violência sobre as
mulheres, querer chegar ao ponto de
pretender controlar os seus pensamentos
e desejos, sob chantagem de não poderem
praticar o desporto que entendem, se não
abdicarem daquilo que é mais intrínseco à
sua natureza.

Até porque, convenhamos, nunca se ouviu
falar de tais cláusulas para atletas
homens, nunca tendo sido exigido a um
atleta masculino que comunicasse à sua
entidade patronal a sua intenção em ser
pai. Muito pelo contrário, geralmente um
atleta do sexo masculino apenas anuncia
que vai ser pai quando já é um facto
consumado e, normalmente, é uma notícia
recebida no seio da organização com
muita alegria.

E não deixando de ser verdade que as
consequências da paternidade são
bastante distintas das da maternidade,
não menos verdade é que não pode existir
discriminação por algo que,
biologicamente, não há como dar a volta.

E se também é verdade que uma maternidade
de uma atleta faz com que a mesma não
possa prestar a sua actividade profissional
durante um determinado período de tempo,
não menos verdade é que o mesmo pode
acontecer a um atleta homem, através de uma
mera lesão (aliás, seria mais honesto tratar
uma gravidez como uma lesão, do que tentar
logo abortar a ideia).

Quando um atleta masculino sofre uma lesão
que dita a sua paragem durante meses,
ninguém o condena, ninguém o julga e ainda
lhe é prestado todo o apoio médico, físico e
psicológico que for preciso para o recuperar,
procurando o clube soluções internas ou
externas com vista à sua substituição, pelo
menos durante o tempo de paragem.

Uma atleta feminina goza das mesmas
prerrogativas, a não ser que esteja grávida. Aí
é excomungada. Se isto não é discriminação,
chantagem, coacção mesmo, para impedir a
autodeterminação de um ser humano, então
não se sabe o que será.
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O mais caricato é que este tipo de cláusula limitativa da personalidade feminina, não
é sequer exclusivo do desporto. De facto, várias são as profissões que incluem nos
seus contratos de trabalho, quando as trabalhadoras são mulheres, cláusulas anti-
gravidez, pelo menos durante um pré-determinado período de tempo, sob o
pretexto de que, nesse período, a entidade empregadora investe na pessoa,
representando uma gravidez um prejuízo que não poderão tolerar (e o mais risível é
que uma das profissões onde isto mais acontece no nosso país, é exactamente na
advocacia, quando as jovens advogadas, sedentas de lutar pelos direitos dos outros,
se esquecem dos seus próprios).

As mulheres, por gostarem da profissão, por necessidade de rendimento ou por
qualquer outro motivo que entendam, acabam por ceder a tais cláusulas, sem, no
entanto, considerar as repercussões num futuro próximo, quando querem ser mães
e se encontram limitadas não por uma questão de fertilidade ou por dificuldades
económicas, mas sim por um pedaço de papel que assinaram.

Que não restem dúvidas que isto não é legalmente admissível, à luz de nenhum
ordenamento jurídico que seja civilizado e, mesmo que tal falhasse, ainda assim não
seria admissível à luz do direito natural.

Numa altura em que se clama por igualdade, tanto que, por vezes, até se perde o
foco e objectividade no que deve ser igualdade, não pugnar nem tolerar este tipo de
intromissão àquilo que é, no sentido mais literal da expressão, uterinamente íntimo,
é algo que todos devemos exigir e respeitar.
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