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1. Introdução 

 

Às 16h00 do dia 05 de setembro de 2021, dava-se início a uma partida muito 

aguardada entre as duas maiores seleções do futebol sul-americano. Brasil e Argentina se 

enfrentariam na Neo Química Arena, na Zona Leste de São Paulo, pelas Eliminatórias da 

Copa do Mundo FIFA de 2022, com expectativas de que os anfitriões finalmente fossem 

garantir sua revanche pela derrota perante a Albiceleste na final da Copa América de 

2021, disputada dois meses mais cedo. 

No entanto, nem mesmo o melhor estatístico do mundo poderia prever o resultado 

desse jogo. 



Após meros cinco minutos de bola rolando, servidores da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) entraram no estádio e interromperam a partida. Isso porque, 

de acordo com os funcionários da autarquia, havia quatro atletas argentinos cujo 

embarque no Brasil não fora autorizado — pois não tinham cumprido a quarentena 

legalmente exigida para tanto, à luz do contexto pandêmico atual — e era necessário 

retirá-los não apenas do campo, mas do país; isto é, precisavam ser deportados. 

Houve, no gramado, uma grande comoção entre os agentes, as comissões técnicas 

e os jogadores, após a qual se decidiu que a partida seria cancelada e todos abandonaram 

o campo. Diversos veículos de comunicação, inclusive internacionais, ocuparam-se de 

transmitir notícias sobre a controvérsia que, para melhor ou para pior, tomara o lugar do 

espetáculo futebolístico. 

Diante disso, surgiram vários questionamentos a respeito do que ocorrera em 

Itaquera. A quem a razão assiste? Por quê? Quais serão as consequências? 

Pois bem. Assim como em todos os conflitos humanos, a resposta para essa 

controvérsia deve ser encontrada no Direito. E, tendo em vista que se trata de uma relação 

entre indivíduos e entidades de mais de uma nacionalidade, o ramo específico a ser 

perscrutado é o do Direito Internacional Privado. Mais especificamente, entende este 

autor que a chave para a resolução jurídica da celeuma apresentada acima perpassa pela 

análise do instituto dos elementos de conexão, os quais têm o condão de definir as normas 

aplicáveis ao caso concreto. Mais sobre isso adiante. 

 

 

2. Breve conceituação dos elementos de conexão 

 

Antes de mais nada, quadra conceituar o instituto de direito internacional dos 

elementos de conexão. Para tanto, imprescindível é a lição de Florisbal de Souza 

Del’Olmo (2011, p. 46), para quem o “elemento de conexão pode ser entendido como a 

parte da norma de Direito Internacional Privado que torna possível a determinação do 

direito aplicável, seja o nacional (do julgador), seja o estrangeiro”. 



Nesse diapasão, destaca-se que esses elementos podem ser, principalmente, certas 

características relativas aos envolvidos, tais como o seu domicílio ou sua nacionalidade. 

Porém, a doutrina também reconhece a existência de outros fatores que podem vir a ser 

considerados como elementos de conexão, tais como a autonomia da vontade, a situação 

da coisa em litígio, o local da constituição das obrigações e o local da execução do 

negócio jurídico (Edgar Carlos de Amorim, 2009). 

O domicílio pode ser elemento de conexão porque, nos termos do artigo 70 do 

Código Civil brasileiro, consiste no local em que a pessoa natural se estabelece com 

ânimo definitivo. É o que ocorre nos casos de casamento internacional ou sucessão 

internacional, a título de exemplo. 

Outrossim, a nacionalidade — nome dado ao vínculo jurídico que um indivíduo 

possui para com um Estado-nação — também possui o status de elemento de conexão. 

Evidentemente, a regra é que uma pessoa brasileira deve obedecer às leis brasileiras 

(embora isso não se aplique ao caso da suspensão da partida, conforme se verá adiante). 

Contudo, embora esses dois sejam os principais elementos de conexão, eles não 

são os únicos; inclusive, nenhum deles sequer pode ser utilizado no caso concreto em 

análise. Repise-se que podem existir diversas outras características que venham a ser 

consideradas elementos de conexão. 

A que mais se adequa à situação narrada na Introdução, na visão deste autor, é a 

territorialidade onde a contenda ocorreu, à vista de que existem normas específicas 

disciplinando a situação. A República Federativa do Brasil é a entidade que possui o 

controle sobre o território onde os fatos se deram, do que decorre que o embarque nestas 

terras deve ser por ela autorizado. Portanto, não obstante se tratar de controvérsia 

envolvendo três nações (Brasil, Argentina e Reino-Unido), é a lei brasileira que deve ser 

aplicada. 

 

 



3. Análise do caso concreto: da irretocabilidade da 

conduta da Anvisa 

 

Ante a constatação de que se deve aplicar a lei brasileira, faz-se necessário 

proceder à indicação de qual norma em particular deve ser obedecida. Conforme 

elucidado pela Anvisa em comunicado disponível no site oficial da instituição1, os quatro 

jogadores problemáticos foram acusados de inobservar o que dispunha o § 5º art. 7º da 

Portaria Interministerial n.º 655, de 23 de junho de 2021, o qual determina que: 

 

Fica suspensa, em caráter temporário, a autorização de embarque para a República 

Federativa do Brasil de viajante estrangeiro, procedente ou com passagem pelo Reino 

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, pela República da África do Sul e pela 

República da Índia nos últimos quatorze dias (BRASIL, 2021, s/p). 

 

No afã de contextualizar, registre-se que a raison d’être desse ato normativo 

consistia no fato de que, em meados de 2021, identificaram-se novas variantes do 

coronavírus (causador da pandemia de COVID-19) nas nações do Reino Unido, da África 

do Sul e da Índia. Cuidava-se da chamada “variante delta”, potencialmente perigosíssima 

para a população brasileira, independentemente do progresso da vacinação por aqui, o 

que motivou a adoção de medidas restritivas em relação à livre circulação de pessoas 

entre o Brasil e os países supramencionados. 

Os futebolistas argentinos procurados pela Anvisa eram Cristian Romero, 

Giovanni Lo Celso, Emiliano Martínez e Emiliano Buendia. É fato notório que eles 

participam da aclamada Premier League (principal liga de futebol da Inglaterra): os dois 

primeiros possuem contrato com o Tottenham Hotspur Football Club, e os dois últimos 

defendem as cores do Aston Villa Football Club. 

Após a realização de uma consulta ao site da SkySports2, constata-se facilmente 

que Cristian Romero e Giovanni Lo Celso estavam presentes no banco de reservas quando 

 
1 Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/esclarecimento-

suspensao-do-jogo-brasil-x-argentina. Acesso em 10/09/2021. 
2 Disponível em: https://www.skysports.com/football/tottenham-hotspur-vs-watford/teams/446315. 

Acesso em 10/09/2021. 



os Spurs venceram o Watford em casa por um a zero no dia 29 de agosto de 2021. Do 

mesmo modo, Emiliano Martínez e Emiliano Buendia foram titulares no confronto contra 

o Brentford, que terminou com o placar de um a um, e que se passou um dia antes3. Assim 

sendo, é faticamente impossível que esses jogadores tenham cumprido a quarentena de 

14 (quatorze) dias exigida pela Portaria n.º 655, pois estiveram no Reino Unido nos dias 

29 e 28 de agosto respectivamente e viajaram para o Brasil para disputar a partida no dia 

05 de setembro, uma semana depois. 

Em razão disso, a Anvisa viu-se diante de uma flagrante violação às normas de 

saúde que ela mesma foi responsável por recomendar. Na verdade, muito mais do que 

isso: a mera presença dos atletas supracitados representava um risco à nossa população, 

já tão acossada pela doença respiratória que as autoridades de saúde nacionais há tanto 

tempo buscam combater, e que já ceifou centenas de milhares de vidas brasileiras. 

Mormente quando há notícias de certos jogadores da própria Premier League terem 

desfalcado seus clubes ainda nesta temporada em decorrência de terem contraído a 

COVID-19, tais como Christian Pulišić, do Chelsea, e Ben White, recentemente 

contratado pelo Arsenal4. 

Ademais, note-se que há previsão legal, no ordenamento jurídico brasileiro, para 

o impedimento do embarque ou permanência de estrangeiro que desobedece às normas 

sanitárias para seu ingresso ou fixação; é exatamente isso que preceitua o art. 11 da Lei 

Federal n.º 6.437 de 1977. Portanto, não há que se falar em ilegalidade por parte da 

conduta da Anvisa. 

 

 

4. Considerações Finais 

 

Não se sabe quais vão ser as repercussões do acontecimento no âmbito desportivo, 

pois a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) — no momento da escrita 

 
3 Disponível em: https://www.skysports.com/football/aston-villa-vs-brentford/teams/446308. Acesso em 

10/09/2021. 
4 Disponível em: https://www.hindustantimes.com/sports/football/premier-league-s-covid-19-cases-rise-

to-16-in-latest-round-of-tests-101629730785605.html. Acesso em 10/09/2021. 



deste trabalho — ainda está decidindo um procedimento disciplinar a respeito dos fatos 

até aqui narrados. É possível que o time argentino sofra uma derrota por W.O. (walkover), 

por não ter sido capaz de jogar a partida. Porém, também pode acontecer um W.O. duplo, 

visto que foi o estado brasileiro que impediu a partida de ocorrer. Ainda assim, a tendência 

é que a partida seja reagendada para outra data. 

Dito isso, as conclusões atinadas pelo presente trabalho levam a crer que, no 

universo jurídico, razão assiste à Anvisa. Entre os elementos de conexão discutidos, 

nenhum se mostra tão cabido quanto o território onde ocorridos os fatos, de sorte que não 

parece fazer sentido aplicar outra lei senão a brasileira. Além disso, as violações às 

normas de direito brasileiro aplicáveis ao caso foram igualmente evidenciadas. 

Destarte, defende-se que a atitude tomada pela Anvisa, conquanto enérgica e 

disruptiva, agiu para assegurar o cumprimento à lei brasileira. 
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