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Você sabe
s
o que
q é e o que faz
f o Clube do
os Treze
e?
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Du
urante os primeiros mesees do ano, peeríodo em qu
ue as
neegociações e contrataçõees no mundo do futebol estavam
e
a
tod
do vapor, mu
uito se falou do Clube do
os 13. Polêm
micas
en
nvolvendo oss maiores tim
mes de futebo
ol do país, to
omaram
conta do unive
erso desportivo. Mas voccê, sabe o qu
ue é e o que
fazz o Clube doss 13? O Portal 123achei conversou com o Dr.
Do
omingos Sávvio, advogado
o especialistaa em direito esportivo e
ap
presentador do
d programaa Direito Dessportivo em Debate,
D
da
TV
V Justiça, para responder essa e outraas questões.

O Clube doss 13 foi criad
do em 1987 para
p
defendeer os direitoss políticos e as
a negociaçõ
ões comerciaais dos
maiores tim
mes de futebo
ol do país. Su
ua principal função,
f
é negociar com emissoras
e
dee rádio e tele
evisão, os
direitos de transmissão
t
das partidass do Campeo
onato Brasile
eiro, e tambéém intermed
diar negociaçções com a
Confederaçção Brasileiraa de Futebol,, sobre a disp
puta dos cam
mpeonatos nacionais.
A negociaçãão para o direitos de tran
nsmissão dass partidas de
e futebol, se dá como em
m qualquer ou
utra
negociação,, de acordo com
c
o Dr. Do
omingos “A negociação
n
se
s dá como outra
o
qualquer, as partess
conversam,, ou seja, as empresas
e
dee televisão e o Clube dos 13, buscand
do‐se um con
nsenso onde todos
saiam satisffeitos”, afirm
ma o advogad
do. Em feverreiro deste an
no, o Corinth
hians, saiu do
o Clube dos 13,
causando muita
m
polêmica “Pelo quee sei, o Corinthians saiu da
d entidade pois
p achou q
que sozinho ganharia
g
mais”, referre‐se o Dr. Domingos sob
bre a negociaação entre o time alvineggro e a assocciação.
Levanta‐se ainda, a possibilidade dee que com a saída do Corrinthians, o Clube
C
dos 13
3 ficasse enfrraquecido
“Sem dúvida, pois é o detentor da segunda maio
or torcida do
o país, estimaada em 30 m
milhões de to
orcedores”
reforça Dom
mingos, ressaaltando ainda, o fato de que agora, o próprio tim
me pode nego
ociar sozinho
o ou até em
grupo, já qu
ue outros tim
mes também deixaram o Clube dos 13
3. Após todaa polêmica, u
um personaggem fica na
dúvida se vaai poder con
ntinuar a acompanhar o time
t
do coração pelo rád
dio e TV, o to
orcedor “ Parra o
torcedor a meu
m ver não
o muda em nada, pois elee assistirá os jogos de suaa equipe na eemissora que detiver os
direitos de transmissão
t
. Já os clubess a meu ver, estão buscando o melho
or caminho p
para auferire
em receitas
melhores”, finaliza.

