
Modelos de documentos: Votos Concorrentes e Divergentes 
 

Quando um juiz concorda com a decisão final da Corte, mas discorda da 

fundamentação utilizada para chegar à decisão, ele pode redigir um Voto 

Concorrente, explicando quais eram, na sua opinião, as melhores 

fundamentações. 

Por outro lado, quando o juiz não acredita que a decisão da Corte foi certa, 

discordando da parte dispositiva da Sentença, ele pode redigir um Voto 

Divergente, explicando qual seria, para ele, a melhor decisão. 

Abaixo temos exemplos de redação dos dois votos, seguindo a temática do 

caso Argentina x Brasil, acerca do melhor futebol. 

 

OPINIÃO CONCORRENTE DOS JUÍZES MARTA V. DA SILVA E RENÉ 
HIGUITA 
Nós votamos a favor do Julgamento. Todavia, gostaríamos de registrar nosso 

desacordo com o trecho da fundamentação da Corte que postula pela 

desconsideração do futebol-arte na caracterização do melhor futebol entre as 

duas nações em conflito. 

1. O futebol-arte é a expressão máxima do futebol. Seria impossível pensar 

em um jogo de futebol sem as acrobacias, dribles e maneios que constroem 

a imagem de ídolos como Michel Platini, Ronaldo Gaúcho e outros grandes 

do futebol mundial. A razão da popularidade desse esporte sustenta-se não 

só na habilidade dos times em fazer gols, mas na beleza de um jogo 

aguerrido e plástico. É, também, no talento inato de seus jogadores que 

Brasil e Argentina construíram as reputações que se confrontaram na Corte. 

2. A impossibilidade de aferição das habilidades de cada país não condiz 

completamente com a realidade. Seria possível, sim, através de estudos 

estatísticos detalhados ou da opinião de uma comissão de peritos notáveis, 

determinar qual seria o estado com maiores habilidades no trato com a bola. 

3. Por fim, divergimos ainda quanto à desconsideração do histórico de cada 

país na construção de um futebol mais estético. Não consideramos coerente 

com o objetivo da Corte desconsiderar a contribuição de cada nação à 

criação de novas jogadas e novos estilos de jogo. 

Por essas razões, divergimos da fundamentação da Corte. 



Juíza ad hoc Marta Vieira da SILVA 

Juiz René HIGUITA 

 
OPINIÃO DISSIDENTE DO JUIZ DIEGO A. MARADONA 
 A meu grande pesar, não posso compartilhar da posição da maioria dos 

membros da Corte expressa nesse julgado e me vejo obrigado a redigir uma 

opinião dissidente para que se faça conhecer os fatos e os motivos que 

explicam as conclusões diferentes a que cheguei. 

1. O esporte brasileiro possui um imenso número de qualidades, 

reconhecidas universalmente. Todavia, a utilização de critérios dúbios de 

avaliação e uma interpretação rígida do conceito de melhor futebol levaram a 

Corte a, de modo equivocado, dar ganho de causa ao Brasil perante a 

Argentina. 

2. Divirjo, primeiramente, da impossibilidade absoluta de considerar o 

ludopédio argentino o melhor do planeta. Caso, por seus méritos e históricos, 

a Corte considerasse que o desporto platino havia se destacado 

notoriamente dos demais, poderia, ainda que a título precário, conferir-lhe tal 

distinção. 

3. Divirjo, ainda, dos critérios de ponderação utilizados pela Corte. Nada leva 

a crer que o título mundial tenha importância tão preponderante sobre as 

competições regionais. Tais razões baseiam-se em cálculos por demais 

arbitrários para solidamente embasar um julgamento. 

4. A exclusão dos resultados dos clubes de cada nação prejudica, também, a 

firmeza do resultado final. A superioridade dos times austrais sobre os times 

tropicais ficou já amplamente demonstrada em torneios regionais (são 21 

títulos de Libertadores, número bem superior ao brasileiro). A 

desconsideração dos times de base e dos Jogos Olímpicos também 

influencia, de maneira inequânime, o resultado final do Tribunal, já que a 

Argentina é maior vencedora de títulos sub-20 (6 no total), de Jogos Pan-

Americanos (6 medalhas de ouro) e possui duas medalhas olímpicas. 

5. Por fim, a utilização do Ranking da FIFA, existente apenas desde 1993, 

desconsidera o passado histórico do esporte platino e não deveria ser 

tomado como indício por essa Alta instância judicial. O Ranking ainda não 

está consolidado como mecanismo de avaliação do desempenho das 



seleções nacionais, possuindo diversas limitações reconhecidas pela própria 

FIFA. É temerário que se utilize sua avaliação como argumentação nesse 

órgão de justiça, ao menos nesse momento inicial, sendo mais prudente uma 

avaliação por um comitê de expertos devidamente qualificados. 

Por esses fundamentos, sou obrigado a divergir da decisão da Corte. 

Juiz ad hoc Diego A. Maradona 

	


