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Conheci Álvaro Melo Filho quando ambos ainda 

freqüentávamos os bancos da escola primária, daí iniciando-se uma 

amizade que só tem se consolidado com o passar do tempo. Na Faculdade 

de Direito da Universidade Federal do Ceará, fomos contemporâneos, e o 

fato de ele ter sido um pouco mais moderno do que eu não foi motivo a 

impedir que tivéssemos uma convivência estreita durante os inesquecíveis 

anos do curso jurídico. 

A par disso, o esporte igualmente desde cedo nos aproximou, 

já que integrávamos a mesma equipe de basquetebol desde a categoria 

infantil até os campeonatos universitários, inclusive de seleções. 

A atuação e o desempenho, tanto do atleta, quanto do 

estudante, já anunciavam que a sua vida profissional e acadêmica haveria 

de ser mesmo exitosa, pois a aplicação e o talento percebidos desde então 

sempre foram as principais marcas de sua individualidade. 

Na Faculdade, foi aluno destacado em muitas disciplinas, 

sendo o Direito Tributário uma das suas prediletas, tanto que Sanção 

Premial foi o tema de sua dissertação, transformada em seu primeiro 

livro, ao concluir o Curso de Mestrado, pela PUC/ RJ, em 1975. 

Desde logo pareceu-me natural que o gosto pela pesquisa e 

pelo estudo, revelado por Álvaro Melo Filho, o encaminhasse ao ensino, 

como de fato aconteceu, com o seu bem vindo ingresso ao corpo de 

professores da Faculdade de Direito da Universidade do Ceará, a que eu já 

integrava, tendo conquistado a Livre-Docência e ocupado a Diretoria 
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daquela secular Instituição, cujas funções foram exercidas com 

operosidade e brilhantismo. 

Direito Educacional, então ramo emergente, foi também suma 

de suas preocupações, do que resultou a sua obra Metodologia do Ensino 

Jurídico, e a sua capacidade criativa estendeu-se para o campo dos 

registros públicos, sobre o qual elaborou o Direito Registral Imobiliário. 

Hoje, com este, são trinta e seis os livros jurídicos, publicados 

por editoras nacionais, brotados da inteligência fulgurante de Álvaro Melo 

Filho, dezessete dos quais no campo do Direito Desportivo, onde ele tem 

ultimamente concentrado as suas principais idéias e o seu pendor criativo. 

Este Direito Desportivo: novos rumos e rupturas, portanto, dá 

seqüência à sua já reconhecida e internacionalmente consagrada 

trajetória de estudioso e divulgador da matéria jurídica afeita a esse 

relevante e denso ramo da Ciência do Direito, compondo a regulação de 

atividades permanentes e crescentes, encontráveis, desde a Antiguidade, 

entre todos os povos e civilizações. 

Como bem demonstra o ilustre autor, as crises que afetam as 

sociedades, sejam econômicas ou políticas, têm o seu reflexo necessário 

nas atividades desportivas, sendo certo que a necessidade de seu 

disciplinamento sempre foi presente, embora seja variável a intensidade 

do seu reconhecimento. Entre nós, a Carta Magna de 1988 lhe dedicou o 

art. 217, que giza, como sua principal denotação institucional, a qualidade 

autonômica das entidades desportivas, o que não poderá ser violentado 

por norma de hierarquia inferior. 

Outro ponto de relevo, fixado na Constituição Federal 

relativamente ao assunto (art. 217, § 1º), é o que reconhece a 

precedência dos julgamentos das instâncias da Justiça Desportiva para 

admitir-se, na Justiça Comum, os dissídios pertinentes à disciplina e às 

competições do desporto, valendo anotar que, por se tratar de norma 
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magna expressa, está afastada a alegação de que importaria em óbice ao 

acesso à Justiça. 

Como todos sabemos, existem várias competições desportivas 

internacionais com regras, objetivos e práticas do máximo relevo, 

importando a realização dos seus eventos em meios que aproximam a 

amizade entre os povos, formando não apenas desportistas mas 

sobretudo pessoas aptas ao convívio saudável e produtivo, como 

preconizava João Lyra Filho. 

Nem precisaria ressaltar os imensos valores éticos, humanos e 

estratégicos que estão de envolta nessas atividades, que são 

desempenhadas, igualmente, com a finalidade de fortalecer o Estado 

Democrático de Direito, como preconiza o art. 1º da Lei n. 9.615/98, que 

entre nós disciplina a prática do desporto e traz convenientes e oportunas 

regras para o organizar e fomentar o seu incremento. 

Realizadas em modalidades diversas, tanto no nível 

profissional, como no amadorístico, as atividades desportivas 

movimentam vastos contingentes da população e eletrizam os espíritos 

nas competições domésticas e internacionais, ao ponto de se impor a 

regulação dos direitos do torcedor, visto na sua dignidade de pessoa, de 

cidadão e de consumidor, consoante se estabeleceu no Estatuto de Defesa 

do Torcedor, aprovado pela Lei n. 10.671/03. 

Todos esses assuntos e os seus inevitáveis e amplos 

desdobramentos são considerados neste livro, de forma competente, 

erudita e didática, pelo Professor Álvaro Melo Filho, que é uma referência 

obrigatória nos estudos desta matéria que ele cultiva há cerca da vinte 

anos, desde o seu pioneiro Direito Desportivo, publicado pelo IOCE, em 

Fortaleza, em 1983. 

De lá para cá, o Professor Álvaro Melo Filho tem divulgado 

textos importantes sobre a matéria, inclusive influindo na definição 
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constitucional do assunto, na Carta Magna de 1988, sempre com elevados 

objetivos didáticos, culturais e desportivos, que realiza com inegável 

plenitude. 

Junte-se a tudo isso a sua imensa experiência adquirida como 

Advogado, Professor, como membro da FIFA desde 1990 até hoje e como 

Consultor credenciado pela ONU para a área do Direito Desportivo. 

Por tudo isso é que me apraz apresentar, com recomendação, 

este novo trabalho do Professor Álvaro Melo Filho, onde ele, mais uma 

vez, realiza aqueles mencionados propósitos, contribuindo de modo 

significativo para aprimorar e consolidar o estudo do direito desportivo no 

Brasil, identificando os paradoxos e dissensões do vigorante regime 

jurídico-desportivo, e apontando caminhos condutores do desporto 

brasileiro a um novo modelo que atenda aos reais anseios nacionais. 
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