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RESUMO 

 

A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a 

transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou 

uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso 

de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 

pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 

autoridade sobre outra para fins de exploração.  

O futebol representa muito mais do que os olhos de meros espectadores podem 

enxergar, a esperança e a garantia de uma vida melhor e digna, porém pouco se sabe 

sobre o real trâmite de algumas operações, na maioria das vezes ocultada pelos 

próprios clubes profissionais de futebol e até mesmo pela FIFA.  

Afinal, qual criança nunca sonhou em ser um astro do futebol mundial como o 

Pelé? Ou o Garrincha? Ou, mais recentemente, o Neymar? Porém, que caminho deve 

ser traçado para conseguir chegar a esse objetivo? Todas as transações bilionárias 

são completamente lícitas? Por que o tráfico de pessoas se relaciona com o futebol 

mesmo que esse fato seja pouquíssimo conhecido pela sociedade? 

O foco do presente artigo é justamente trazer à tona o tráfico de pessoas no 

âmbito do futebol, nossos jogadores invisíveis. A busca de um sonho por qualquer 

preço que seja, aumenta a vulnerabilidade e as chances de as vítimas se colocarem 

em situações como o crime de tráfico de pessoas, objeto de estudo do presente.  

 

Palavras-chave: Direito. Direito Internacional. Direitos Humanos. Direito Penal. Tráfico 

de Pessoas. Futebol. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The term "trafficking in persons" means the recruitment, transport, transfer, 

accommodation or accommodation of persons, resorting to the threat or use of force 

or other forms of coercion, kidnapping, fraud, deception, abuse authority or situation 

of vulnerability or the delivery or acceptance of payments or benefits to obtain the 

consent of a person who has authority over another for exploitation purposes. 

The football represents much more than the eyes of mere spectators can see, 

the hope and the guarantee of a better and dignified life, but little is known about the 

actual course of some operations, most often concealed by professional soccer clubs 

themselves. and even by FIFA. 

After all, which child never dreamed of being a world football star like Pelé? Or 

Garrincha? Or, more recently, Neymar? But what path must be traced to achieve this 

goal? Are all billionaire transactions completely lawful? Why does human trafficking 

relate to football even though this fact is scarcely known to society? 

The focus of this article is precisely to bring out the trafficking of people in the 

field of football, our invisible players. The pursuit of a dream at any price increases the 

vulnerability and the chances of victims to put themselves in situations such as the 

crime of trafficking in persons, which is the subject of the present study. 

 

Keywords: Law. International Law. Human rights. Criminal law. Trafficking in persons. 

Soccer. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tráfico de pessoas tornou-se mais conhecido no Brasil após a exibição da 

novela “Salve Jorge” apresentada pela Rede Globo em meados de 2012, a qual 

narrava a história de uma mulher de origem humilde, que morava na periferia com o 

filho pequeno e a mãe.  

A personagem (Morena) e a família passavam por problemas financeiros, 

quando outra personagem, integrante de uma quadrilha que traficava pessoas, lhe faz 

um convite para trabalhar como garçonete, por alguns meses, no exterior. Morena 

então vê a oportunidade perfeita de ter dinheiro rápido para quitar a dívida da família 

e ter melhores condições de vida e decide aceitar o convite da moça. Porém, ao 

chegar na Turquia, ela e algumas jovens são presas e escravizadas. Elas são alojadas 

na parte superior de uma boate na Turquia, na qual eram obrigadas a trabalhar se 

prostituindo a fim de pagar a “dívida” que tinham com a quadrilha por conta de custos 

com a viagem, traslados e outras dívidas de moradia e alimentação.  

Além disso, apanhavam rotineiramente quando não se relacionavam da 

maneira determinada por seus algozes e corriam o risco de sofrer ameaças às suas 

famílias no Brasil, o que colocava as jovens em situação de extrema vulnerabilidade. 

(SALVE JORGE, telenovela brasileira, exibida pela Rede Globo entre 2012-2013). A 

história narrada por aquela novela infelizmente faz parte da realidade de grande parte 

da população não apenas do Brasil, mas de todo o mundo.  

O tráfico humano, contudo, não se resume apenas à exploração de cunho 

sexual, posto que diversas pessoas são traficadas para fins laborais e/ou qualquer 

atividade que tenha o propósito de exploração de outrem, o que é feito mediante 

transporte, exploração ou cassação de direitos deste, não importando se existe ou 

não o consentimento da vítima.  

Lamentavelmente, dentro deste contexto e de um modo geral, o direito 

desportivo ainda é bastante inexplorado no cotidiano social, sobretudo a situação de 

jogadores e jogadoras crianças e adolescentes e em início de carreira. Logo, 



 

 

raramente são vistas manchetes ou notícias que trazem essa área do Direito para o 

aspecto de visibilidade. 

Ainda, segundo compilado elaborado pelo Observatório  do Tráfico de Seres 

Humanos (OTSH), órgão responsável  por supervisionar tal prática ilícita, durante os 

anos de 2015 e 2017, infelizmente, ao menos 15 (quinze) jovens e adolescentes, em 

sua maioria, brasileiros, foram vítimas  de tráfico de seres humanos no mundo do 

futebol, no presente exemplo, rumo a Portugal. Todas as vítimas foram confirmadas, 

portanto a investigação policial de cada caso fora devidamente concluída, mesmo 

que a prática do tráfico de pessoas em um âmbito geral, ainda seja completamente 

esquecida pela mídia e até mesmo pelos próprios clubes de futebol.  

Portanto, o problema de pesquisa do presente trabalho é analisar de modo 

mais específico o tráfico internacional de jovens e crianças no âmbito do futebol 

europeu exclusivamente, tendo o objetivo de tornar visível essa modalidade 

criminosa e alertar autoridades e a sociedade como um todo para os riscos 

decorrentes da situação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes que 

perseguem o sonho de, um dia, ser grandes jogadores(as) de futebol. 

 Para o alcance das principais conclusões, será utilizado o método dedutivo 

sendo a metodologia de análise de fontes primárias e secundárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ASPECTOS GERAIS SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS 

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), por meio do 

Protocolo de Palermo (2003), em seu artigo 3º define o tráfico de pessoas como: 

a) O recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas, por 

meio de ameaça ou uso da força, ou outras formas de coerção, de rapto, de fraude, 

de engano, do abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade, ou de dar ou 

receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento para uma pessoa ter 

controle sobre outra pessoa, com o propósito de exploração. 

 

b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista 
qualquer tipo de exploração descrito na alínea a) do presente Artigo será 
considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios 
referidos na alínea a; 

c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de uma criança para fins de exploração serão considerados 
"tráfico de pessoas" mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos 
da alínea a) do presente Artigo 

d) O termo “criança” significa qualquer pessoa com idade inferior a 18 
(dezoito) anos1; 

O tráfico de pessoas ainda se trata de um ilícito nacional e internacional 

provocado por inúmeras razões, como fatores sociais que colocam certo número de 

pessoas em situações de vulnerabilidade, fazendo com que estas tentem, por instinto, 

apelar para diversos extremos, aceitando quaisquer propostas que possam lhe tirar 

de uma situação considerada por elas degradante.  

Ainda, podem ser motivadas até mesmo, por seus sonhos (como ser modelo, 

jogador de futebol, dentre outros), de forma que acabam envolvidas em situações em 

que lhes são feitas promessas consideradas atrativas, gerando grandes expectativas 

nestas pessoas, que muitas vezes não tem conhecimento do que poderá acontecer 

com suas vidas. Ao aceitarem tais promessas falsas, acabam por comprometer seu 

futuro e até mesmo sua própria liberdade.   

A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a 

transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou 

                                                             
1 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Tráfico de Pessoas. São Paulo, 2019. Disponível em: 
<https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/assuntos-fundiarios-trabalho-escravo-e-trafico-de 
pessoas/trafico-de-pessoas/>. Acesso em: 20 julho. 2019. 
 



 

 

uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso 

de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 

pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 

autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a 

exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o 

trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a 

servidão ou a remoção de órgãos. 

Ainda, segundo estudos da própria ONU, são computadas aproximadamente 

mais de dois milhões de vítimas do tráfico de pessoas a cada ano2. Além disso, essa 

prática movimenta, anualmente, mais de 30 bilhões de dólares em todo mundo, sendo 

que, aproximadamente 85% desse montante é resultante do tráfico humano com fins 

de exploração sexual, consolidando a informação de que esta prática, mesmo que 

ilícita, é considerada “[...] o terceiro negócio ilícito mais rentável do mundo, superado 

apenas pelo tráfico de drogas e contrabando de armas” (BARROS, 2013, p.18). 

Ainda, Jesus (2003, p.7 -8), define que o tráfico se dá em face de uma pessoa 

ou grupo de pessoas, iniciando com o aliciamento e culminando com a exploração da 

vítima por meio, por exemplo, de trabalhos forçados e divergentes das promessas 

feitas, manutenção do trabalho escravo e diversas outras formas de escravidão, em 

razão da venda do ser humano, como objeto, para continuidade destas e outras 

práticas afins. O mesmo ocorre no âmbito esportivo, mais especificamente no mundo 

futebolístico.    

                                                             
2 ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIME. Relatório Global Sobre o                      
Tráfico de Pessoas. Viena, 2018.  
 



 

 

A situação do tráfico humano se assemelha ao pensamento de Foucault ao 

fazer um paralelo ao panóptico3, ao elucidar que 

“[...] a figura da sala central circundada por várias celas ao seu redor, de 
forma que nada escape à visão do vigia, em muito retrata a situação da 
vigilância a que são submetidas as vítimas do tráfico de pessoa”. 

seja por conta da vigilância rígida e contínua dos aliciadores ou até mesmo de 

cúmplices da prática ilícita (DORNELAS, 2011, p. 21).  

1.1 AS VÍTIMAS DO TRÁFICO HUMANO 

Esta prática ilícita é caracterizada a partir do momento em que a vítima é afastada de 

seu ambiente comum de convívio, na maioria das vezes sendo transferida de país, o 

que evidencia ainda mais o tráfico transnacional, o qual tem como público principal 

jovens, crianças e mulheres4.  

Segundo o Relatório Global Sobre o Tráfico de Pessoas, apesar de as mulheres 

representarem a maioria das vítimas do tráfico humano, cada vez mais são detectadas 

meninas, principalmente para exploração sexual e trabalho forçado. 

Simultaneamente, mais da metade das vítimas de tráfico para trabalho forçado são 

homens. 

Desta forma, as vítimas, que na maioria das vezes têm seus documentos de 

identidade, passaporte, dinheiro e outros documentos essenciais retidos pelos 

                                                             
3 Segundo Foucault (2009, p. 190) consiste o panóptico em “[...] uma construção em 

anel; no centro, uma torre: esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face 

interna do anel [...] O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem 

ver sem parar e reconhecer imediatamente”. Segundo o autor, seu efeito mais 

importante é: “induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade 

que assegura o funcionamento automático do poder. Fazer com que a vigilância seja 

permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação [...] enfim, que 

os detentos se encontrem presos numa situação de poder que eles mesmos são 

portadores.  

 

4 ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIME. Relatório Global Sobre o                      
Tráfico de Pessoas. Viena, 2018.  
 



 

 

traficantes e aliciadores, acabam tendo sua mobilidade diretamente reduzida, vez que 

geralmente se encontram em um país estrangeiro o qual desconhecem 

completamente a língua nativa, pelo fato de, na maioria das vezes, as vítimas do 

tráfico serem de origem extremamente humilde, onde muitos não concluíram até 

mesmo o segundo grau do colegial ou também tiveram ensino básico tão precário 

que, de certa forma, os tornam pessoas excepcionalmente ingênuas e inocentes, o 

que constrói a maior característica das vítimas do tráfico humano, a vulnerabilidade. 

 

1.2 DENOMINADOR COMUM: A VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS 

Os aliciadores, tanto homens como mulheres, podem ser tanto do convívio familiar 

do traficado, ou aparecem na vida da vítima repentinamente com incontáveis 

propagandas e promessas que, naquele momento, sempre parecem a solução para 

o que as vítimas estão precisando em suas vidas particularmente, o que varia desde 

ser um(a) modelo internacionalmente conhecido(a) a conquistar um trabalho que 

realize pagamentos em moeda estrangeira e signifique a eventual quitação de dívidas 

e, com isso, a esperança de se ter uma vida melhor, e, ainda, por fim, jovens e 

crianças que possuem o sonho de jogar futebol, preferencialmente no continente 

europeu, objeto do presente trabalho. 

 

1.3 ALICIADORES E A CAPTAÇÃO DE VÍTIMAS 

Conforme anteriormente explanado, os aliciadores podem ser do convívio familiar 

da vítima ou, até mesmo, passam a interagir com estas, buscando ganhar sua 

confiança e até mesmo criar laços também com sua família para que, no momento 

propício, possam agir de acordo com seu principal objetivo e sem levantar quaisquer 

suspeitas.  

Os aliciadores normalmente são pessoas com nível de escolaridade relativamente 

médio-alto e agem como vendedores comuns de estabelecimentos, pois dominam 

táticas de convencimento e sedução para, desta forma, atraírem suas vítimas com 

maior facilidade. Alguns são até mesmo grandes empresários(as), que muitas vezes 

possuem casas de show, falsas agências de modelos, dentre outros, o que pode 

transmitir maior seguranças às vítimas, vez que, em tese, tratam-se de pessoas 



 

 

importantes, confiáveis e estáveis, o que faz com que as vítimas sempre acabem 

sendo seduzidas por perspectivas de futuro na carreira que infrutiferamente não 

obtiveram sucesso, ou até mesmo melhoria na qualidade de vida. (SARAH MARIA 

VELOSO FREIRE, 2017).   

 

1.4 O PERFIL DAS VÍTIMAS DO TRÁFICO NO FUTEBOL  

Que criança não assiste aos jogos de futebol e sonha em ser um Messi, um 

Cristiano Ronaldo, um Neymar, um Ronaldo (Fenômeno), um Ronaldinho (Gaúcho) 

ou um Pelé? Apesar de o Brasil não ser o percursor do futebol, e sim a Inglaterra, 

ainda somos o país que mais se destaca nesse esporte, por conta de diversos 

artilheiros que marcaram a história do futebol.  

Para esses jovens que buscam a todo custo apenas realizar um sonho de 

infância, o futebol europeu em sua visão é justamente o pontapé inicial de suas 

supostas carreiras, por conta do paradigma de que a Europa seria o oposto da 

realidade da maioria dos jovens vítimas do tráfico, pobreza, vulnerabilidade, 

condições socioeconômicas precárias, entre outros fatores.  

Primeiro as promessas de que jovens e crianças serão “o próximo Ronaldinho 

ou o próximo Pelé”, através de contratos em clubes profissionais até mesmo de alguns 

artilheiros mencionados anteriormente. Depois, os jovens vão para um lugar 

desconhecido onde nada conhecem, sobretudo a língua nativa do local e, por fim, vem 

o abandono, a retenção de seus documentos por seus empresários e até mesmo 

pelos próprios clubes profissionais de futebol e, sem ao menos notar, tornam-se 

vítimas do tráfico de pessoas ao invés de realizarem seu sonho de infância, serem 

jogadores profissionais de futebol.  

Desta forma, pode-se notar um padrão nas vítimas desta prática ilícita: jovens 

inocentes, com evasão escolar e baixos salários (se já inseridos no mercado de 

trabalho), condições socioeconômicas desfavoráveis, dentre outros. Contudo, a 

vulnerabilidade das vítimas não se limita apenas aos fatores econômicos, tendo em 

vista que a questão emocional desses jovens sempre serão a porta de entrada dos 

aliciadores, que se aproveitam do psicológico das vítimas para fasciná-los com o 

oferecimento de tudo o que precisam para concretizar seu objetivo.  



 

 

Afinal, o futebol desperta o imaginário de jovens e crianças que, ao ver a 

evolução dos grandes jogadores que, no início, possuíam condições de vida 

semelhantes a eles mesmos, acabam desejando ser como eles/elas, pois o futebol 

não significa apenas um esporte ou uma distração, o futebol representa muito mais 

do que os olhos de meros espectadores podem enxergar, a esperança e a garantia 

de uma vida melhor e digna. 

 



 

 

2. O TRÁFICO HUMANO E O FUTEBOL 

  

Apesar de esta prática ilícita ocorrer há bastante tempo, recentemente o tráfico de 

pessoas no mundo do futebol começou a tomar forma com as Políticas de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas5, tendo em vista que, infelizmente, o tema ainda 

é tratado como se fosse algo relativamente novo, porém é algo que ocorre sob nossos 

olhos há muitos anos.  

A questão sobre o tráfico de pessoas bem como o trabalho análogo à escravidão, 

vem ganhando bastante importância no cenário mundial, vez que se faz necessária a 

medida de ações extremistas com o fim de combater esta prática ilícita com o auxílio 

de toda a sociedade.  

2.1 REALIDADE DO TRÁFICO DE JOVENS NO FUTEBOL  

Existem casos de jovens que se frustram com falsas promessas que lhes são 

apresentadas na tentativa de realizarem o sonho de serem jogadores profissionais de 

futebol, o que, por sua vez, acaba sendo um dos caminhos para o tráfico de pessoas 

e, nesse caso, com foco no mundo futebolístico.  

Os contratos de trabalho inexistentes ou, se reais, completamente descumpridos, 

aos quais os atletas são submetidos, fazem com o que o mundo do futebol se torne 

cada vez mais obscuro, pois não se trata apenas de jovens e crianças, e sim de seres 

humanos. O cenário piora quando as vítimas têm seus documentos (passaportes 

principalmente) retidos pelos próprios empresários de clubes considerados 

profissionais, pois, desta forma, não há como nenhum deles sair do país de forma 

lícita.  

Conforme explanado no capítulo anterior, através de dados do OTSH 

(Observatório do Tráfico de Seres Humanos), constatou-se que a idade das vítimas 

do tráfico de pessoas não passava dos 21 anos e que todas elas de origem exterior à 

Europa, e, na grande maioria, originários do Brasil e da África. 

Além disso, o OTSH pôde constatar que todas as 15 vítimas se encontravam 

irregulares no país (Portugal), e chegaram aos clubes com a promessa de “virem a 

integrar equipes profissionais de futebol, seja a nível nacional ou estrangeiro”6. 

                                                             
5 POLÍTICA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS. Aprovada pelo 
Decreto Federal nº 5.498/2006, modificada pelo Decreto Federal nº 7.901/2013. 
6 RITA PENEDO. Diretora do OTSH – Observatório do Tráfico de Seres Humanos. Portugal, Jan. 
2019 



 

 

 Infelizmente não existem dados comprobatórios sobre o tráfico de pessoas com 

ligação direta ao futebol sobre os anos anteriores a 2015, motivo este pelo qual não 

podemos afirmar completamente se, de fato, houve aumento da visibilidade deste 

assunto. Porém, em 2015, 2016 e 2017, foi confirmado que houve um total de 228 

(duzentas e vinte e oito) vítimas de tráfico de pessoas, para inúmeros fins (exploração 

sexual, trabalho escravo, entre outros). Manuel Albano, relator nacional para o tráfico 

de seres humanos, afirma que  

“Se há mais ou menos [vítimas no futebol do que antes] não sabemos. Mas, 
qualquer situação, mesmo que seja apenas uma, é preocupante: estamos a 
falar de um crime hediondo” 

 

Ainda, o relator destaca a importância que serão tomadas medidas drásticas 

no mundo do futebol, as quais estão inclusas no IV Plano Nacional de Prevenção e 

Combate ao Tráfico de Seres Humanos (2018-2021). Não obstante, foi constatado 

pelo Sindicato dos Jogadores de Portugal afirma que 

“Contextualizando e percebendo o negócio por trás da imigração ilegal 
percebe-se que estes dados não revelam a realidade” [...] nem sempre é fácil 
distinguir o que é imigração ilegal e tráfico de seres humanos, mas a maioria 
dos casos com que se confrontam configura tráfico porque há aproveitamento 
de situação de vulnerabilidade de outros. Mas isso só pode ser confirmador 
através de uma sentença”. 

 

 

2.2  SONHOS INVISÍVEIS: A REALIDADE DOS CASOS DE VÍTIMAS TRAFICADAS 

Devido à alta performance de jogadores brasileiros e africanos e, ainda, sua 

vulnerabilidade e pobreza, estes, infelizmente, tornam-se a maioria dos afetados pelo 

tráfico de pessoas no futebol, atraídos por promessas de desenvolvimento em clubes 

de alto escalão e contratos bilionários, segundo o Parlamento Europeu. 

Thibedi Ramu, natural da África do Sul, um dos casos apresentados no presente 

artigo, chegou à Lisboa, Portugal, aos 23 anos e “carregado de sonhos” a fim de ser 

notado pela sua habilidade no futebol com promessas de jogar na Primeira e Segunda 

Liga. Assim, Ramu foi deixado por um intermediador no Estrela de Portalegre, e, em 

entrevista ao Jornal i, diz: 

“Ficávamos todos num quarto, em beliches, e no Inverno ficava mesmo muito 
frio. À noite não conseguíamos aquecer, alguns ficavam doentes, mas 
mesmo assim tinham de jogar, era um pesadelo (…) Só comíamos duas 
refeições por dia, ao meio-dia e à meia-noite.” 

 

Ainda, no mesmo contexto porém no cenário brasileiro, segundo entrevista do 

Globo Esporte, dois empresários brasileiros suspeitos de organizar viagens ilegais de 



 

 

cerca de vinte jovens jogadores de futebol foram presos em Portugal por tráfico de 

pessoas, anunciou nesta quinta-feira a polícia de fronteiras lusa. Um clube esportivo 

da cidade de Nazaré foi alvo de buscas e seu presidente também foi preso, explicou 

o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em nota. Mais de 15 jovens, todos de 

origem Sul-Americana estavam em condições irregulares no futebol. 

Por fim, nesse contexto do tráfico de pessoas no mundo do futebol, que, por 

consequência,  infelizmente traz mais tristeza do que alegrias, vez que faz com que 

os jogadores sejam vítimas de abandono, fome, falta de lugar para dormir e, 

principalmente, o sonho de brilhar nas quadras que nunca se concretizou, tornando-

se invisíveis dentro e fora das quadras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Como bem detalhado no decorrer do trabalho, é importante que o tráfico de 

pessoas seja visto com olhos audaciosos, independentemente de qualquer vertente 

que ele aplique, seja para fins de exploração sexual, laboral, ou, como o objeto do 

presente, o tráfico de pessoas no âmbito do futebol. 

Além disso, é imprescindível para o combate dessa prática que fere 

completamente a dignidade da pessoa humana, a qual em tese, é resguardada pela 

Constituição Federal, que, por meio de projetos sociais, políticas públicas ou 

quaisquer meios que garantam preventivamente e repressivamente, que a temática 

seja conhecida por grande parte da sociedade e, principalmente, por todo o mundo 

jurídico, em especial os advogados, vez que tem o dever de manter o bom 

funcionamento da justiça e auxiliar na construção e manutenção do Estado 

Democrático de Direito.  
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