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RESUMO 

                                                     

O presente trabalho possui como objetivo principal estabelecer e esclarecer as 

principais particularidades existentes no contrato de trabalho do atleta profissional de 

futebol, relacionando o Direito Desportivo e o Direito do Trabalho. Dessa forma fez-se 

uma análise história mostrando a evolução legislativa desportiva no ordenamento 

jurídico brasileiro e a crescente profissionalização do futebol no país e a consequente 

necessidade de regularização específica quanto ao tema. Assim sendo, foram estudadas 

as particularidades que envolvem o contrato de trabalho do atleta profissional de futebol 

e o diferenciam do contrato normal de trabalho. Por fim, foi feita uma análise a respeito 

da previdência social no que tange ao atleta e na sua vida após o encerramento da sua 

carreira pela aposentadoria.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Desportivo. Direito do Trabalho. Lei 9.615/98. Lei 

6.354/76. Atleta Profissional de Futebol. Consolidação das Leis do Trabalho. Direito 

Previdenciário. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 The main objective of this study was to establish and clarify the main features 

of the work contract of the professional soccer athlete, relating Sports Law and Labor 

Law. In this way a history analysis was made showing the evolution of sport legislation 

in the Brazilian legal system and the growing professionalization of soccer in the 

country and the consequent need for regularization on the subject. Therefore, we studied 

the peculiarities that involve the work contract of the professional soccer player and 

differentiate it from the normal work contract. Finally, an analysis was made regarding 

social security with regard to the athlete and in his life after the end your career for 

retirement. 

 

KEYWORDS: Sports Law. Labor Law. Law 9.615 / 98. Law 6,354 / 76. Professional 

Soccer Player. Consolidation of Labor Laws. Social Security Law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO...................................................................................................8 

1. EVOLUÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO FUTEBOL NO BRASIL.......10 

1.1. Evolução Legislativa Desportiva no Brasil..................................................10 

1.2. Profissionalização e Mercantilização do Futebol no Brasil.........................19 

1.3. Função Social dos Clubes de Futebol no Brasil.........................................21 

2. CONTRATO DE TRABALHO DO ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL 

NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA......................................................................24 

2.1. Contrato de Trabalho do Atleta Profissional de Futebol.............................24 

2.2. Da jornada de trabalho...............................................................................26 

2.3. Da remuneração.........................................................................................30 

2.4. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho do atleta profissional de 

futebol................................................................................................................32 

2.5. Da cessação do contrato............................................................................35 

3. ANÁLISE FÁTICA.........................................................................................39 

3.1. Do Direito Previdenciário do Atleta Profissional de Futebol.......................39 

3.2. O Atleta após encerrar a carreira................................................................41 

CONCLUSÃO....................................................................................................43 

REFERÊNCIAS.................................................................................................44



8 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Até meados do século XX, o desporto em geral era tido como uma simples 

forma de lazer. Com o passar dos anos e com a evidente crescente do esporte, em 

especial o futebol, se fez necessária à criação de normas para tal ramo, visto que já 

havia ultrapassado o caráter puramente recreativo. O futebol, que em seus primeiros 

dias, era um esporte da aristocracia, praticado apenas por brancos, pouco a pouco foi 

ganhando espaço no cenário nacional até atingir proporções gigantescas, passando de 

um simples jogo entre amigos a um sonho compartilhado por milhares de crianças de 

ganharem a vida como jogadores de futebol. 

 Diante do exposto, verifica-se que se tornou indispensável a profissionalização 

desta modalidade esportiva, surgindo assim uma estreita ligação entre o Direito 

Desportivo e o Direito Trabalhista, uma vez que a relação de determinando atleta de 

futebol com sua instituição é uma relação empregado - empregador.   

O objetivo do presente trabalho é fazer uma análise da evolução legislativa, 

tanto no âmbito desportivo quanto no âmbito trabalhista. É fazer um estudo sobre todas 

as peculiaridades que envolvem o contrato de trabalho do atleta em relação a outros 

empregados, como por exemplo, o fato da vida pessoal do jogador ser levada em 

consideração em seu contrato, e lhe ser estipulado alguns limites e algumas obrigações 

de fazer e não fazer fora de seu ambiente de trabalho. 

Ao contrário do que se imagina, o futebol está longe de ser uma profissão 

luxuosa. A hipersuficiência financeira é objeto de pouquíssimos dentro do esporte e a 

deficiência de legislações específicas apenas acarretam no aumento desse problema.  

No Brasil, a maior parte dos jogadores fica desempregada pela metade do ano1, 

visto que suas equipes disputam apenas competições estaduais, as quais ocorrem no 

primeiro trimestre do ano. E o restante do ano o que fazem esses jogadores? 

Outro ponto para discussão é o fato da carreira de jogador ser extremamente 

curta e sujeita a interrupções mais precoces ainda, devido lesões ou sanções 

administrativas. O que a legislação dispõe a respeito destes atletas? Quais são os seus 

direitos? E quanto à aposentadoria, levando em consideração a curta carreira?  

                                                           
1 Disponível em http://epoca.globo.com/vida/esporte/noticia/2016/02/o-calendario-do-futebol-

gera-desemprego-sistemico-diz-ricardo-borges-martins.html. Acesso em 26 de setembro de 
2016. 

http://epoca.globo.com/vida/esporte/noticia/2016/02/o-calendario-do-futebol-gera-desemprego-sistemico-diz-ricardo-borges-martins.html
http://epoca.globo.com/vida/esporte/noticia/2016/02/o-calendario-do-futebol-gera-desemprego-sistemico-diz-ricardo-borges-martins.html
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Lutando por melhores condições de trabalho, surgiu em 2013, o Bom Senso 

Futebol Clube2 o qual teve como objetivo principal cinco pontos básicos a serem 

discutidos com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol): calendário do futebol 

nacional, férias dos atletas, período adequado de pré-temporada, fair-play financeiro 

(trata da questão de dívidas dos clubes para com os atletas) e participação nos conselhos 

técnicos das entidades que regem o futebol.  

Dito isso, é feito um último questionamento: em relação às instituições as quais 

representam, os atletas são seres humanos ou meros objetos os quais geram lucros 

exorbitantes ao clube? Até que ponto um clube tem poder sobre seu atleta e quais as 

consequências jurídicas dessa relação tão particular de trabalho? É o que se passa a 

estudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EVOLUÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO FUTEBOL NO BRASIL 

 

                                                           
2 Mais informações sobre o movimento disponíveis em: http://www.bomsensofc.org.br/. Acesso 
em 19 de julho de 2016. 

http://www.bomsensofc.org.br/
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1.1. Evolução Legislativa do Desporto no Brasil 

                   

              Trazido da Inglaterra em 1894 por Charles Miller3, o futebol é o carro chefe do 

desporto no Brasil. No entanto, até meados da década de 1930, esse esporte era tratado 

de forma amadora no país. Nessa época os jogadores jogavam pelas suas respectivas 

instituições, as representando frente a outras, no entanto não recebiam nenhuma 

contraprestação pecuniária por isso. O que acontecia era que os associados daquela 

determinada instituição arrecadavam uma quantia entre si e a prometiam aos jogadores 

caso estes vencessem o adversário. Daí vem o nome “bicho”, uma vez que os atletas 

pensavam que era eticamente errado receber dinheiro em troca de jogar futebol, por não 

se tratar de uma atividade profissional na época. 

              É em 1941, em meio ao regime de governo de Getúlio Vargas, que surge a 

primeira legislação desportiva de maior relevância no país através do Decreto Lei 3199, 

que em seu artigo 48, estabelecia que os clubes de futebol não pudessem ter como 

finalidade o lucro, uma vez que estes clubes exerciam uma atividade de caráter social e 

patriótico. Naquela época os clubes não podiam visar o lucro como atividade fim, ou 

seja, não poderiam se caracterizar como empresa. Além disso, este Decreto criou o 

Conselho Nacional do Desporto4 (CND), o qual recebeu por força de lei a autonomia 

para legislar e julgar sobre o desporto no Brasil.                      

              No ano de 1976 entrou em vigor a Lei nº 6.3545, também chamada de Lei do 

Passe, a qual estava incumbida de regulamentar as relações de trabalho entre os atletas e 

suas respectivas instituições. Esta lei teve como principal contribuição à instituição do 

passe6 ao atleta, fato que, para a época foi um grande avanço no que diz respeito à 

legislação trabalhista-desportiva, pois recompensava o clube financeiramente pelo 

investimento que fez no atleta quando ainda desconhecido. Avanço pelo menos do 

ponto de vista do empregador, visto que muitos clubes faziam disso uma de suas 

principais fontes de renda.  

              Já para o atleta esse instrumento do passe era uma espécie de 

“aprisionamento”. Um jogador, ao ter seu contrato de trabalho, por tempo determinado, 

                                                           
3 Charles Miller, estudante brasileiro, o qual foi cursar engenharia na Inglaterra; lá conheceu o 
futebol e o trouxe para o Brasil. 
4 Órgão administrativo criado pelo Decreto-Lei 3199/41, voltado para a regulamentação dos 
desportos; última instância no esporte brasileiro; extinto em 1993. 
5 BRASIL. Lei 6.354, de 2 de setembro de 1976. Disponível em: 
 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6354.htm>. Acesso em 28 de setembro de 2016.  
6  É a importância devida de um empregador a outro pela cessão do atleta durante a vigência 
do contrato ou depois de seu término. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6354.htm
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vencido, teoricamente deveria estar livre para contratar com qualquer outra instituição 

que quisesse contar com seus serviços. No entanto, mesmo depois de encerrado seu 

contrato, o jogador permanecia vinculado ao seu antigo clube e só poderia assinar com 

outro caso este se disponibilizasse “comprar” o jogador. Em outras palavras, o clube 

que quisesse assinar com determinado atleta deveria arcar com o valor de seu passe que 

pertencia à sua antiga instituição.  

              O esporte é um elemento fundamental e de extrema importância em uma 

sociedade. Através dele, além do desenvolvimento positivo da sua saúde física e mental, 

o ser humano constrói caráter. Muitas vezes o esporte é um divisor de águas entre uma 

vida desviante e de contravenções causadas pela falta de opção ou pela influência de 

ambientes precários em termos financeiros e afetivos; e uma história de superação onde 

não obstante o fato de ter nascido e crescido em um ambiente propício a corromper-se, 

aquele cidadão optou pelo caminho do esporte. 

              Dessa forma, se mostra de extrema importância o incentivo ao esporte, 

principalmente nas comunidades e periferias, visto que muitas vezes essa vai ser a única 

opção de lazer, quiçá de ganhar a vida de muita gente que ali reside. 

              É dessa forma que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

vem com a missão de fazer o que nenhuma anterior havia feito; que foi tornar o 

desporto algo além de uma palavra perdida7 em meio ao texto Constitucional brasileiro. 

Esta Carta Magna trouxe consigo, em seu artigo 24, IX, a inovação de estender a 

competência de legislar sobre o deporto aos Estados Membros e ao Distrito Federal, não 

obstante a principal inovação ter sido seu artigo 2178:  

                    

Art. 217 - É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e 

não formais, como direito de cada um, observados:  

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, 

quanto a sua organização e funcionamento;  

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 

desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de 

alto rendimento; 

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não 

profissional;  

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 

nacional  

§ 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 

competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 

desportiva, reguladas em lei.  

                                                           
7  A Constituição de 1967 dizia apenas que era de competência privativa da União legislar 
sobre o desporto. 
8 BRASIL. Constituição Federal de 1988. 
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§ 2º - A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, 

contados da instauração do processo, para proferir decisão final. 

§ 3º - O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção 

social. 

 

                   Ao analisar o caput do presente artigo, percebe-se que se tornou dever do 

Estado fomentar9 atividades esportivas tanto formais quanto não formais. No entanto, o 

referido dispositivo não estipula quais seriam os órgãos com a obrigação de fazer nem 

tampouco classifica o que seriam atividades formais e não formais. Por isso, há a 

necessidade de normas infraconstitucionais para dispor sobre estas questões.  

              O inciso I deste artigo atribui às instituições esportivas a autonomia para se 

organizar e promover o esporte a nível nacional, aumentando a eficiência de suas ações 

pelo fato de diminuir a burocracia. Como por exemplo, a Confederação Brasileira de 

Futebol10 (CBF). 

              Em seu segundo inciso, o artigo 217 dispõe sobre a prioridade do incentivo ao 

esporte educacional, o qual seria destinado às escolas e às comunidades que formarão o 

caráter de crianças e adolescentes. No Brasil a rede pública de qualquer setor sofre nas 

mãos da má administração e do descaso, sendo a educação um forte exemplo disso. 

Muitas vezes crianças e adolescentes são desmotivados a frequentarem escolas públicas 

pela falta de infraestrutura e qualidade de ensino. Em decorrência disso, acabam se 

criando nas ruas de suas comunidades em meio à violência e nestes casos o esporte é um 

fator fundamental para a educação desses jovens. Este incentivo ao esporte educacional 

não impede que seja feito também ao de alto rendimento11, no entanto nos vemos em 

uma escala de prioridades. 

              O inciso III do presente artigo versa a respeito da diferenciação do tratamento 

entre o desporto profissional e o não profissional, mas sem os classificar. Já o IV visa 

proteger o desporto de criação nacional, dando assim um caráter de patrimônio cultural 

aos esportes aqui inventados. 

              Por sua vez os § 1º e 2º, dispõem sobre a Justiça Desportiva. Estes parágrafos 

possuem como objetivo principal tornar a Justiça Desportiva mais célere e eficiente, 

                                                           
9 Álvaro Melo Filho esclarece em sua publicação na Revista Âmbito Jurídico, “O Dever do 
Estado de Fomentar Práticas Jurídicas”, que a palavra fomento, dentro da terminologia jurídico-
administrativa, corresponde à ação de estimular, promover ou de proteger uma coisa. Dispo 
10 Entidade máxima do futebol no Brasil e é responsável pela organização das competições de 
nível nacional no país. Mais informações a respeito da Confederação Brasileira de Futebol, 
disponíveis em: 
<http://www.cbf.com.br/>. Acesso em 28 de setembro de 2016. 
11 O esporte de alto rendimento possui a finalidade de se preparar fisicamente e visando 
competições em determinada modalidade esportiva. 

http://www.cbf.com.br/
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tornando obrigatório o esgotamento das vias administrativas em qualquer ação relativa à 

disciplina ou competições desportivas. Assim, evitaria que processos desta competência 

caíssem em instância da lenta e despreparada Justiça Comum, mesmo que por falta de 

conhecimento. Além do curto prazo para sentença dado pelo § 2º do artigo. 

              Por último o § 3º descreve o esporte como direito do cidadão ao lazer. Ao 

contrário do esporte educacional e de alto rendimento (podendo ser profissional ou não), 

temos o esporte como lazer. Este por sua vez é aquele o qual o indivíduo pratica em seu 

tempo livre, como forma de melhorar sua saúde, relaxar ou interagir socialmente. Esta 

prática normalmente é graciosa, mas também pode ser financiada12 pelo praticante.  

 Em 1993 é criada a Lei nº 8.672, também chamada de Lei Zico a qual surgiu em meio 

à década de 90 e os ideais liberais os quais o governo da época tinha adotado como, por 

exemplo, a venda de estatais e abertura do mercado financeiro. Foi nesse contexto que houve a 

diminuição da intervenção estatal e a iniciativa privada ganhou força no âmbito desportivo 

brasileiro, em especial no futebol. Dessa forma esta lei foi fundamental para que se desse início 

a uma nova fase do desporto no Brasil, pois possibilitou aos clubes que se transformassem em 

sociedades com fins lucrativos, o que antes era vedado; facultou aos clubes e aos atletas a 

criação de ligas13; e estabeleceu o direito de arena14.  

              Antes de ser promulgada a lei sofreu importantes alterações, que em sua 

maioria, foram influenciadas pelos clubes e seus dirigentes, como a revogação do artigo 

que dispunha sobre o fim do passe, uma vez que aqueles não queriam perder uma de 

suas principais fontes de receita.  

 No entanto, em 1998 foi promulgada a Lei nº 9.615; lei popularmente 

conhecida como Lei Pelé. A lei revogou a Lei Zico, não obstante ao fato de trazer 

consigo boa parte desta. Para muitos a lei foi um retrocesso normativo na legislação 

desportiva no Brasil, como nos fala Álvaro Melo Filho: 

 

Em 24 de março de 1998 surge a “Lei Pelé” (Lei n° 9.615/98), dotada 

de natureza reativa, pontual e errática, fez a clonagem jurídica de 58% 

da “Lei Zico”, trazendo como inovações algumas “contribuições de 

pioria”: o fim do “passe” dos atletas profissionais e o consequente 

reforço à predatória relação empresário [..]15 

 

                                                           
12 Muitas vezes o praticante do esporte financia sua própria atividade física. Ex.: amigos se 
reúnem para jogar futebol em um fim de semana em um local que necessita de aluguel. 
13 Associação entre Clubes com o objetivo de organizar competições esportivas. 
14  Autorização para se transmitir eventos com os atletas e estes por sua vez têm direito a 20% 
(vinte por cento) do valor arrecado com a imagem. 
15 FILHO, Álvaro Melo. Direito desportivo: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: IOB 

Thomson, 2006, p. 66 
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              Divergências a parte, é inegável que a Lei Pelé trouxe uma mudança de 

extrema importância no futebol brasileiro. Até então as relações jurídicas entre atletas e 

instituições as quais representam eram regidas pela Lei nº 6.354/76, a qual constava a 

positivação do instituto do passe, já pontuado neste presente trabalho, além do fato de 

os atletas profissionais passarem a serem regidos pela CLT (Consolidação das Leis de 

Trabalho). Ou seja, o contrato firmado entre jogador e clube, antes unilateral pela 

detenção do passe do atleta por parte da instituição, agora seria um contrato de trabalho 

bilateral. Por este fato, a lei também foi chamada de Lei do Passe Livre. 

Sancionada a referida lei, os cartolas16 não perderam tempo em se mobilizar para 

tentar impedir a extinção do instituto do passe como mercadoria de compra e venda de 

jogadores. Propuseram alterações no texto original da lei para tentar, de alguma forma, 

manter pelo menos um resquício de vantagem para o clube formador daquele atleta, 

onde este receberia indenizações pagas pelo futuro contratante daquele jogador, que 

seria uma porcentagem do valor de negociação desse novo contrato. Além do fato do 

clube formador possuir o direito de preferência na assinatura do primeiro contrato 

profissional de trabalho daquele atleta possuindo um tempo máximo de 2 (dois) anos. 

              Ao observar a situação do ponto de vista dos clubes e dirigentes, o fim do passe 

foi algo trágico. Na visão deles, o fato de o jogador não mais possuir um vínculo com o 

clube formador que não seja seu contrato de trabalho vigente, viria a ser um paraíso para 

empresários e clubes europeus. Seguindo este raciocínio, os atletas ficariam mais 

suscetíveis ao aliciamento de clubes estrangeiros devido às propostas financeiras muitas 

vezes irrecusáveis, acarretando em desmanche de elencos durante competições.  

              Outro ponto a se observar é o fato de que o Brasil, como país do futebol, 

sempre foi uma fábrica de talentos. No entanto, com a facilidade de transferências17 

advinda do passe livre, muitas vezes jovens promessas saem de seus clubes antes 

mesmo de completarem a maioridade e por preços irrisórios. Para muitos juristas da 

época, isso acarretaria na ruína dos clubes, visto que estes utilizavam o passe como uma 

grande fonte de renda, seja na venda do título de passe para o futuro clube contratante, 

                                                           
16 No início do futebol no Brasil, esse esporte era apenas para membros da alta sociedade; 
estes por sua vez tinham o costume de usar cartolas. O termo utilizado hoje em dia, faz 
referência a esse fato e serve para denominar as pessoas que agem pelo clube fora de campo, 
como os dirigentes dos clubes. 
17 O processo de transferência consiste na ida de um atleta de um clube para outro, podendo 
ser esta onerosa ou graciosa. Aquela quando o clube contratante faz uma proposta durante a 
vigência de contrato do atleta com seu antigo clube, pagando sua multa rescisória; esta quando 
o atleta tem seu contrato expirado e assina com outro livremente.  
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seja com o jogador se destacando dentro de campo e trazendo retorno através do 

marketing com a venda de camisas e estádios lotados, por exemplo. 

              Nesse sentido, Evaristo de Moraes Filho diz: 

 

Em verdade o passe não cerceia, quando regulamenta a liberdade do 

atleta, não chegando nem de longe a poder ser acoimado de 

inconstitucional. Trata-se de instrumento adotado em toda a parte, 

regulado pela legislação internacional como única medida capaz de 

impedir a concorrência desleal e o aliciamento ilícito dos jogadores, 

dentro ou fora do país. Vivendo os clubes de renda auferida pelas 

exibições que dão, muitos dependem do renome e da fama dos seus 

atletas, como atrativos para uma grande plateia. Sem o instituto do 

passe, na ganância de auferir altas rendas nos espetáculos públicos, 

juntamente com o significado econômico e moral das vitórias, e dos 

campeonatos, não haveria mais certeza nem garantia alguma nas 

contratações, de cuja insegurança seriam vítimas e algozes, ao mesmo 

tempo, os atletas e as associações desportivas”18 

 

              No entanto, analisando a extinção do passe dos olhos do atleta, poderíamos 

renomear a Lei Pelé ou Lei do Passe Livre, para “Lei de Alforria”. Isso porque antes da 

extinção do instituto do passe, o jogador ficava vinculado ao seu clube mesmo após o 

término de seu contrato de trabalho. Acabava por ser uma relação autoritária e 

unilateral, já que o atleta não possuía o livre arbítrio para decidir seu futuro, sempre 

dependendo do aval do clube o qual detém seu passe.  

              Com a extinção do passe, o atleta profissional de futebol passa a ter maior 

autonomia sobre sua carreira, podendo decidir livremente sobre seu futuro. O jogador 

pode e deve ter o direito de decidir o que é melhor para si e para sua família. 

Sancionada a Lei Pelé, o atleta ficaria livre para assinar com qualquer clube que 

quisesse desde que houvesse vencido seu antigo contrato de trabalho, ou caso o futuro 

clube queira arcar com o valor da rescisão do contrato vigente.  

              No ano de 1996 ocorreu no clube de futebol Royal Liège, na Bélgica, o 

seguinte caso com o jogador Jean-Marc Bosman. Como ilustra Eduardo Carlezzo: 

 

 O chamado caso Bosman, de grande repercussão na seara futebolística 

europeia, principalmente no que tange aos países comunitários, teve 

como seu protagonista o jogador de futebol Jean-Marc Bosman, de 

nacionalidade belga. Este jogava desde 1988 pelo Royal Club 

Liégeois SA (RCL), clube da primeira divisão daquele país, tendo um 

contrato que se expirava em 30 de junho de 1990 e que lhe garantia 

uma renda mensal de 120.000 BFR19. Em 21 de abril de 1990, o RCL 

propôs ao citado jogador uma renovação contratual por mais uma 

temporada. Todavia, a proposta apresentada reduzia o salário 

                                                           
18 MORAES FILHO, Evaristo de. In SILVEIRA, Mauro Lima. Alguns comentários sobre a Lei 
9.615/98. A lei Pelé. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 51, out. 2001. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2178. Acesso em 27 de setembro de 2016. 
19 Sigla relativa a Francos Belgas, que é a moeda local. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2178
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percebido por Bosman, que agora seria de 30.000 BFR. Não 

concordando com a proposta apresentada pelo clube belga, Bosman 

foi inscrito na lista de transferências, tendo sido fixado o valor de 

11.743.000 BFR como quantia a ser paga pelo clube interessado em 

adquirir o "passe" do jogador.20. 

 

              Quando o contrato de trabalho do atleta terminou, o seu clube propôs uma 

renovação, no entanto reduzindo drasticamente seu salário. Bosman, por óbvio, não 

aceitou a proposta e simultaneamente recebeu proposta de outro clube, o qual ele queria 

aceitar, mas foi impossibilitado pelo fato de seu antigo clube, detentor do seu passe, ter 

recusado a proposta de compra. Indignado, o jogador entrou com uma ação na Justiça 

Comum belga e afirmou que o clube estava bloqueando a livre concorrência e livre 

circulação. Bosman não só ganhou a ação como causou a extinção do passe na Europa. 

Essa sentença teve influência mundial, inclusive na extinção do passe no Brasil dois 

anos depois.  

              Ao analisarmos este caso, percebemos o quão benéfica foi à promulgação da 

Lei Pelé, pois esta lei foi criada visando garantir os direitos trabalhistas aos atletas 

profissionais, principalmente do futebol. Em outras palavras, a Lei nº 9.615/98 foi 

direcionada para o bem estar do atleta, não para a hipersuficiência financeira dos clubes 

e cartolas. Portanto, não há o que se falar em retrocesso normativo.    

              Com o passar dos anos, era indiscutível que a Lei nº 9.615/98 necessitava de 

algumas reformas em seu texto original, porém devido à pressão daqueles que a 

criticavam, acabou sendo uma reforma feita de forma desequilibrada e atabalhoada. 

Sofreu pequenas alterações nos anos 2000 e 2003, mas foi em 2011 que houve a maior 

inovação na legislação desportiva brasileira desde a Lei Pelé, com a promulgação da 

polêmica Lei nº 12.39521.   

              Primeiramente, dentro das alterações significativas feitas por esta lei, há de se 

destacar as positivas. Para começar, a lei finalmente fez a distinção entre o contrato de 

trabalho do atleta profissional e o de um trabalhador comum22. O artigo 27-C, IV da 

referida lei vedou a existência de obrigações consideradas abusivas ou desproporcionais 

que venham a ser pactuadas entre jogadores e seus agentes. No ramo do futebol, esses 

                                                           
20 CARLEZZO, Eduardo. Lei Pelé, caso Bosman e o Mercosul. Disponível em 
http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5475&revista_caderno=19. 
Acesso em 27 de setembro de 2016. 
21 BRASIL. Lei 12.395, de 16 de março de 2011. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12395.htm. Acesso em 28/09/16. 
22  A antiga redação tratava essa relação entre o atleta profissional de futebol e o clube 
como contrato formal de trabalho, já a nova trata como contrato 
especial de trabalho desportivo.  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5475&revista_caderno=19
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5475&revista_caderno=19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12395.htm
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abusos ocorrem o tempo todo, uma vez que o atleta, normalmente de família humilde, 

com pouca ou nenhuma instrução, está apenas deslumbrado por aquele futuro prometido 

que lhe aguarda e apenas assina, muitas vezes sem ler, aquele contrato que lhe é 

apresentado. 

             No artigo 28 da antiga Lei encontra-se mais uma reforma benéfica ao atleta. 

Este artigo dispunha sobre a antiga cláusula penal  que se encontrava presente nos 

contratos entre o jogador e seus clubes. Com a reforma, extinguiu-se a cláusula a qual 

garantia uma indenização aos clubes pela cessão do atleta e a obrigação passou a ser 

bilateral ao invés de unilateral, sendo o valor devido pelo atleta ao clube denominado de 

cláusula indenizatória desportiva e o contrário de cláusula compensatória desportiva.  

 Todavia, nem toda a reforma foi positiva.  Com a nova redação a multa para 

cessação do contrato, que no texto original da Lei nº 9.615/98 possuía um valor 

proporcional ao tempo que restasse para seu término, passou a ter um único valor. Ou 

seja, o clube que quiser adquirir determinado atleta durante a vigência de seu contrato 

com outro clube, terá de arcar com a despesa de sua multa para recisão daquele 

contrato, não importando se faltam quatro anos ou um ano para seu término, o valor será 

o mesmo.  

              Outra importante alteração com a reforma diz respeito às cláusulas 

indenizatória e compensatória. Em sua antiga redação, a lei firmava 100 vezes o valor 

do salário anual do atleta para a cláusula de indenização; para a cláusula de 

compensação, caso o clube mande embora o atleta sem justa causa, ou se torne 

inadimplente com seu salário por 3 (três) ou mais meses, se aplicaria o artigo 479 da 

CLT23.  

              Com a mudança os valores das duas cláusulas passaram a ser livremente 

pactuadas entre atleta e clube, com um teto mínimo e máximo a serem respeitados Isso é 

um perigo enorme, pois a nova redação veda o agenciamento de atletas menores de 18 

(dezoito) anos, no entanto permite que estes atletas firmem seu primeiro contrato de 

trabalho profissional já aos 16 anos. Ora, então qual o sentido dessa vedação por parte 

do legislador? Por que permitir que o jogador assine um contrato que vai definir todo 

seu futuro, sem que esteja assistido por um profissional capacitado e que entenda de 

                                                           
23 Art. 479 – Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, 
despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a 
remuneração a que teria direito até o término do contrato. 
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normas contratuais? Desse jeito, nada impedirá que o clube fixe à indenizatória no 

máximo e a compensatória no mínimo. Nas palavras de Gianfranco Petruzziello: 

 

Isto nada mais é do que o cerceamento de um direito cabível ao atleta, 

imposto pelo legislador e sem objetivo algum, deixando o jovem 

desguarnecido. Quero crer que o legislador não tem conhecimento profundo 

acerca do cotidiano do futebol e desconhece o funcionamento da oferta e 

demanda que envolve este esporte. Tão pouco sabe das dificuldades que um 

pai e seu filho enfrentam ao sentarem em uma mesa com diretor de um clube 

para discutir termos cláusulas de um contrato.24 

              Os atletas carecem de uma legislação que os proteja, não podendo o legislador 

trabalhar para a exceção de 5% de atletas que recebem verdadeiras fortunas pelo seu 

futebol. Portanto, nesse sentido, a Lei nº 12.395/11 foi um retrocesso normativo na 

legislação normativa brasileira. 

 

1.2. Profissionalização e Mercantilização do Futebol no Brasil 

 

             Tendo em vista a evidente evolução do desporto no país, observou-se necessária 

sua profissionalização, deixando para trás o amadorismo o qual predominava sobre o 

ramo. 

             No entanto, tendo em vista que a modalidade futebol pode ser praticada tanto de 

maneira amadora, quanto profissional, não se pode dizer que uma determinada 

modalidade (futebol) é profissional ou não profissional. Logo, para que se consiga 

conceituar o profissionalismo no esporte e entender todo o seu ramo, é fundamental 

analisar a situação dos praticantes e de que forma esta prática é realizada, ou seja, não a 

modalidade a ser disputada em si, mas a observância de todos os fatores envolvidos. 

Assim, no que pertine à questão do profissionalismo, caso o atleta não 

tenha um contrato formal de trabalho e queira ver reconhecido seu 

vínculo de emprego, terá que recorrer à Justiça do Trabalho e 

comprovar os requisitos exigidos pela legislação trabalhista: 

continuidade (trabalho não eventual), onerosidade (recebimento de 

salário), subordinação (submissão às ordens do empregador) e 

pessoalidade25.  

  

 O desporto de rendimento, dentre as manifestações desportivas existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, é o único o qual é possível ser estruturado e 

coordenado tanto de forma profissional, como não profissional.  

                                                           
24 PETRUZZIELLO, Gianfranco. A alteração da Lei Pelé: pouca evolução e muito retrocesso. 
Disponível em  http://www.futebolparanaense.net/A_alteracao_da_Lei_Pele.pdf. Acesso em 28 
de setembro de 2016. 
25 SANTORO, Luiz Felipe Guimarães. O Desporto Profissional no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro. 2011. Revista dos Tribunais. 

http://www.futebolparanaense.net/A_alteracao_da_Lei_Pele.pdf
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 Ao analisar a Lei nº 9.615/98, percebe-se que esta não conceitua o desporto de 

rendimento, mas estabelece que para que seja classificado como tal, deve haver a 

percepção de remuneração pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta 

profissional e a associação esportiva. 

 Nos termos do artigo 43 da Lei Pelé fica vedado à participação de atletas não 

profissionais em competições de futebol profissionais. No entanto, existe a 

possibilidade de um atleta não ser amador, e tampouco profissional: são os chamados 

semi-profissionais. 

 São considerados semi-profissionais aqueles que possuem entre quatorze e 

vinte anos, e, apesar de não possuírem contrato formal de trabalho com nenhum clube, 

não praticam o esporte por puro lazer. É o caso das categorias de base dos clubes de 

futebol. Para estes atletas não há a obrigatoriedade da profissionalização, apesar de ser 

permitida sua participação em competições profissionais a partir dos 16 (dezesseis anos) 

até os 21 (vinte e um), quando a profissionalização se torna obrigatória, com o registro 

do atleta na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), à luz da Lei 9.981/00. 

 

A extensão da profissionalização obrigatória, a partir de 21 anos de idade, 

flexibiliza as entidades de prática desportiva no sentido de manterem os atletas 

como não profissionais por um período mais dilatado, ressaltando ainda que 

poderão jogar entre os profissionais na condição de não profissionais, por 

interpretação analógica da legislação que não prevê qualquer restrição a 

respeito, entretanto, a Confederação Brasileira de Futebol registra contratos 

somente de natureza profissional26. 

  

 Dessa forma, conclui-se ser vantajoso para a instituição esportiva manter o 

atleta o máximo de tempo que for possível como não profissional, a fim de explorar sua 

mão de obra e seu retorno financeiro sem que haja o ônus do contrato formal de 

trabalho. 

  Com a crescente profissionalização do futebol no Brasil, este passou, e passa, 

por um extremo processo de mercantilização. A antiga filosofia patriótica de que a 

prática esportiva nada mais é do que uma ferramenta de inclusão e bem estar social, 

onde o importante é competir e se divertir, vem dando lugar à ideia de que o esporte é 

uma enorme fonte geradora de lucro e que seus atletas são as moedas. 

 Nas palavras de Álvaro Melo Filho:  

 

                                                           
26 SANTOS, Antônio Sérgio Figueiredo. Direito Desportivo e Justiça do Trabalho: Atletas e 
clubes de futebol; direitos e deveres. Estatuto do torcedor. Santos: Edição do Autor, 2003. 
Página 28 
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É de todos conhecida a indústria do espetáculo desportivo que congrega 

publicidade estática27, patrocínio nos uniformes de competição, licenciamento 

de produtos dos clubes, comercialização de marcas desportivas, investimentos 

de empresas em clubes e instalações desportivas, parcerias de clubes com 

empresas, enfim, são estes ingredientes que evidenciam o grau de 

mercantilização que atingiu o desporto, sendo induvidoso que os interesses 

comerciais exercem hoje um papel predominante na esfera desportiva, 

resultando numa complexa rede de negócios.28 

 

 O desporto, e principalmente o Futebol no Brasil, há tempo deixou de ser uma 

reunião de amigos para praticar determinada atividade física e se tornou uma relação de 

extrema competitividade, onde cada atleta e instituição a qual representa almeja ser 

sempre o melhor. 

 Em decorrência disso, começaram a nascer as paixões pelos clubes, na forma 

de torcedores, os quais movimentam um mercado de consumo gigantesco e de 

crescimento incalculável, assim como o interesse em assistir aos jogos. Sucessivamente, 

as redes televisivas, vendo esta grande adesão de fãs ao esporte, e este potencial 

mercado de consumo, passaram a se interessar em televisionar os eventos esportivos, 

comprando os direitos de transmissão. Dessa forma, as empresas passaram a se 

interessar em divulgar sua marca nos eventos, tanto em publicidade estática, quanto em 

patrocínio, financeiramente importantíssimos aos clubes de futebol, os quais, no 

passado, angariavam fundos apenas com bilheteria29 e contribuição de associados. 

 Toda essa movimentação que gira em torno do futebol brasileiro, o 

transformou em um enorme mercado financeiro, onde os clubes perderam sua pioneira 

característica de associação de amigos para prática esportiva e passaram a ser 

verdadeiras empresas. 

  

1.3. Função Social dos Clubes de Futebol no Brasil 

 

 O desenvolvimento do esporte no Brasil, em especial o futebol, podendo ser 

caracterizado como um negócio jurídico empresarial passou a atrair para os clubes 

olhares de grandes investidores, fazendo com que este se desenvolvesse e melhorasse 

sua estrutura ocasionando, consequentemente, o aumento de sua legião de fãs. 

                                                           
27 Placas de publicidade as quais ficam ao redor do campo. 
28 FILHO, Álvaro Melo. Direito desportivo: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: IOB 

Thomson, 2006, 
29 Ingressos vendidos para se assistir a uma partida de futebol. 
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Com o profissionalismo e o cada vez mais evidente caráter empresarial da 

atividade esportiva brasileira, o tradicional formato de organização, na forma de 

associação simples, dos clubes de futebol foi sendo deixado de lado, dando lugar a 

organizações semelhantes às verdadeiras sociedades empresárias.  

Nos termos do artigo 53 do Código Civil de 2002, constituem-se as associações 

pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Em outras palavras, 

qualquer que seja seu objeto social, as associações não devem possuir como propósito a 

percepção de lucro.  

Dessa forma, os clubes de futebol de natureza associativa têm como seu objetivo 

principal desenvolver atividades esportivas, seja elas de cunho profissional ou não. 

Contudo, nada impede que esta associação realize negócios que movimentem capital, 

desde que o lucro resultante das respectivas operações seja revertido em prol da própria 

organização.  

Logo, o fato do clube realizar transações envolvendo jogadores, comercializar 

produtos ou cobrar para que as pessoas assistam a seus jogos, não o descaracteriza como 

instituição associativa, desde que o resultado financeiro seja revertido ao objeto social 

da associação, o qual, no caso, é o futebol. 

Após análise dos clubes de futebol profissionais, pode-se concluir que estes não 

são associações como às outras, visto que possuem características singulares, podendo 

assim ser caracterizadas como associações sui generis30. No entanto, esta característica 

não incide sobre o desporto não profissional, uma vez que este não consiste em uma 

atividade com fins lucrativos, e, portanto, não necessita das peculiaridades as quais 

estão sujeitas as associações. 

Por outro lado, os clubes empresa são sociedades empresárias, e, portanto, 

devem ser regidos pelas normas do direito empresarial, uma vez que estes visam à 

percepção de lucros que satisfaçam seus acionistas. 

Nas palavras de Eduardo Carlezzo:  

 

Sociedade Empresária Desportiva é aquela pessoa jurídica de direito privado, 

constituída segundo um dos tipos empresariais previstos na legislação 

societária, destinada a prática de uma ou mais modalidades desportivas e à 

gestão e exploração de bens e direitos, tangíveis e intangíveis, ligados a prática 

desportiva profissional. É uma sociedade que, pela sua natureza, tem por objeto 

a obtenção de lucros e a possibilidade de distribuição dos mesmos aos seus 

sócios ou acionistas. Como pessoa jurídica, para que adquira personalidade, 

                                                           
30 Sui generis significa literalmente “de seu próprio gênero”, ou seja, único em seu gênero.  
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necessita que seus atos constitutivos sejam registrados no Registro Público de 

Empresas Mercantis31.  

 

A função social de qualquer instituição, ainda que do ramo privado, é 

proporcionar algum bem para a sociedade. Ou seja, o empresário que explora 

determinada atividade, mesmo sendo fato certo que seu principal objetivo são as 

diversas possibilidades de tirar proveito próprio, deve também se preocupar em qual 

benefício sua atividade trará para a coletividade.  

Não obstante a função social dos clubes de futebol ser a prática deste esporte, 

uma vez que este por si só, é o benefício trazido à coletividade, pode-se concluir que se 

enquadra apenas às instituições não profissionais, os quais visam exclusivamente a sua 

prática. 

Em relação aos clubes associações que desenvolvem atividade profissional, não 

se pode afirmar que a função social seja apenas a prática do esporte em si, tendo em 

vista sua natureza de associação sui generis, já citada. 

Os clubes de futebol profissionais não foram fundados exclusivamente para a 

prática esportiva, tampouco para a obtenção de lucro como objetivo fim. Nas palavras 

de Álvaro Melo Filho, “a razão de ser do futebol profissional não é o lucro, e sim o 

prazer que proporciona aos seus aficionados32”.  

 Dessa forma, o objetivo de um clube de futebol profissional é manter acesa a 

chama a qual faz os fãs se associarem àquela instituição. Para isso, há o investimento 

cada vez maior no esporte (futebol), pois este é o meio principal de gerar fundos, os 

quais serão revertidos para o desenvolvimento daquele clube, o que proporcionará uma 

adesão cada vez maior de associados.   

Em outras palavras, o futebol é o que mantém o clube futebol. Sua função social 

se baseia em gerar lucros para desenvolver o próprio clube, diferenciando-se de visar o 

lucro como objetivo fim. Desta maneira, se evidencia a natureza sui generis do clube de 

futebol associação. 

 

2. CONTRATO DE TRABALHO DO ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL 

NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

  

                                                           
31 CARLEZZO. Op. cit. p. 78 e 79.   
32 FILHO, Álvaro Melo. Direito desportivo: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: IOB 
Thomson, 2006. P. 47.   
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O Direito do Trabalho foi tratado, especificamente, pela primeira vez na 

Constituição Brasileira de 1934. Dentre todos os direitos e garantias adquiridos estão a 

liberdade da garantia sindical, isonomia salarial, salário mínimo, jornada de trabalho de 

oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, repouso semanal remunerado e férias 

remuneradas. 

 Com um número crescente de leis esparsas33 ao decorrer do tempo, houve a 

necessidade da sistematização de todas estas normas trabalhistas. Em vista disso, o 

Decreto lei nº 5.45234 de 1943, instituiu a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 Antes de definir contrato de trabalho, é preciso diferenciar relação de trabalho e 

relação de empregado. Trabalhador é gênero, abrangendo todas as espécies de 

atividades desempenhadas por determinado indivíduo com sua finalidade principal a 

obtenção de lucros mediante prestação de serviço. 

 Já o empregado, pode-se definir como espécie de trabalhador, o qual se 

evidencia pela relação empregado x empregador, além de preenchidos os requisitos da 

relação de emprego previstos no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

os quais são: onerosidade, subordinação, pessoalidade e não eventualidade. 

 Nos termos do artigo 442 da CLT, o contrato individual de trabalho consiste em 

um acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Ou seja, pela ótica 

da legislação brasileira, o contrato de trabalho é reflexo da relação de emprego e, 

portanto, deve ser regido pela CLT. 

 

2.1. Contrato de Trabalho do Atleta Profissional de Futebol 

  

Os contratos pactuados entre clubes e atletas profissionais de futebol apresentam 

aspectos importantes, os quais os diferenciam quando comparados ao contrato de 

trabalho dos demais trabalhadores.  

Há de se levar em consideração que o atleta, além de estar sujeito à subordinação 

característica da relação de emprego perante a instituição empregadora, possui também 

subordinação no ambiente externo, inclusive relacionada à sua vida privada, a qual se 

estende desde sua alimentação e horas de descanso, à aspectos mais íntimos como a 

                                                           
33 Antes da instituição da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as leis que tratavam de 
matéria trabalhista no ordenamento jurídico brasileiro, se encontravam dispersas e não 
condensadas. 
34 BRASIL. Decreto Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452compilado.htm. Acesso em 25 de 
junho de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452compilado.htm
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vida sexual. Portanto, não há como o contrato futebolístico ser tratado de forma idêntica 

ao contrato normal de trabalho. 

O contrato de trabalho do atleta profissional é regido por lei específica (Lei 

Pelé), e, subsidiariamente, segue as orientações gerais da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

De forma geral, o direito brasileiro, na esfera trabalhista, norteia-se pelo 

princípio da continuidade da relação de emprego. Ou seja, os contratos de trabalho 

firmados devem possuir o seu tempo de vigência por prazo indeterminado, visando 

solidificar o vínculo de emprego, o qual por sua vez trará maior segurança ao 

trabalhador. 

No entanto, a legislação prevê algumas situações em que o contrato pode ser 

pactuado por tempo determinado. Esse é o caso do atleta profissional de futebol. Logo, 

a fim de atender as peculiaridades as quais está sujeito o contrato de trabalho deste 

trabalhador, é vedado a pactuação contratual entre as partes por prazo indeterminado. 

Outro ponto divergente entre o contrato de trabalho comum e o do atleta 

profissional é o fato de que este deve, necessariamente, ser feito por escrito, não sendo 

possível o contrato verbal. Essa característica visa proteger o atleta, uma vez que o 

contrato por escrito é consideravelmente mais seguro para o empregado, visto que em 

sua grande maioria, os contratos são recheados de cláusulas e observações em letras 

miúdas. 

De acordo com os artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho e do 

artigo 28 da Lei 9.615/98 (Lei Pelé), o atleta profissional deve preencher os requisitos35 

da relação de emprego, para que assim fique configurado o vínculo empregatício entre 

jogador e clube.  

No caso em particular dos atletas profissionais de futebol, além do vínculo 

empregatício que se forma com a assinatura do contrato formal de trabalho, ao ter seu 

contrato registrado na Confederação Brasileira de Futebol, cria-se também um vínculo 

desportivo. 

Antes de a Lei Pelé entrar em vigor e antes da extinção do instituto do “passe” 

(já estudado no presente trabalho), o vínculo desportivo estava completamente ligado a 

este. Logo, mesmo com a cessação do contrato de trabalho e o consequente término do 

                                                           
35 Requisitos para o trabalhador ser classificado como empregado: subordinação; onerosidade; 
não eventualidade; pessoalidade.  
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vínculo empregatício, o vínculo desportivo era mantido, o que resultava em uma espécie 

de aprisionamento do atleta. 

 Com a revogação do passe, o vínculo desportivo passou a se extinguir de forma 

simultânea ao vínculo empregatício, de forma a garantir o melhor interesse do 

trabalhador. 

 

2.2. Da Jornada de Trabalho 

 

 A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, inciso XVIII, conjuntamente com o 

artigo 58 da CLT, fixou a jornada de trabalho no Brasil em oito horas diárias e quarenta 

e quatro semanais, salvo compensação de horários ou redução de jornada, tratados 

mediante acordo ou convenção coletiva. 

 O Direito do trabalho possui como entendimento majoritário o critério do tempo 

à disposição do empregador, logo, mesmo o período não trabalhado efetivamente, 

computa-se na jornada do empregado. 

 Nos termos do artigo 4º, da CLT: 

 

Art. 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o 

empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou 

executando ordens, salvo disposição especial expressamente 

consignada.36. 

 

 É evidente que o atleta profissional de futebol está sujeito a peculiaridades em 

seu contrato formal de trabalho, sendo até, de certa forma, esperado que não fosse 

diferente quanto à questão da jornada de trabalho, já que o jogador fica grande parte de 

seu tempo à disposição do clube. 

 No entanto, não obstante essa situação, a ordem constitucional prevalece, 

garantindo ao atleta, portanto, o direito de ter jornada de trabalho estipulada dentro do 

limite constitucional, sendo o tempo excedido considerado como horas extras. 

 O fato de o atleta trabalhar com o corpo e necessitar estar sempre em sua 

plenitude física para que melhor desempenhe suas funções, faz com que seja comum a 

prática de concentração por um período de no máximo três dias antes de qualquer 

competição.  

                                                           
36 Consolidação das Leis do Trabalho. BRASIL. DECRETO-LEI 5.452 de 1º de Maio de 1943. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. Acesso em 29 de 

setembro de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
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 Dentre todas as particularidades que envolvem a relação de emprego do atleta 

profissional, no que tange à jornada de trabalho, talvez esta seja a mais polêmica.  

 Parte da Doutrina entende que o fato de o atleta se concentrar antes de 

competições não caracteriza tempo à disposição do empregador, e, portanto, não deve 

ser contabilizado esse tempo à jornada do empregado. 

  Apesar de ter sido parcialmente revogada, a Lei 6.354/76, a qual dispõe sobre as 

relações de trabalho do atleta profissional de futebol, trata sobre a concentração do 

atleta antes de competições. Vejamos o respectivo dispositivo: 

Art. 7º. O atleta será obrigado a concentrar-se, se convier ao 

empregador, por prazo não superior a 3 (três) dias por semana, desde 

que esteja programada qualquer competição amistosa ou oficial e ficar 

à disposição do empregador quando da realização de competição fora 

da localidade onde tenha sua sede. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de concentração poderá 

ser ampliado quando o atleta estiver à disposição de Federação ou 

Confederação.37 

 

 Após a leitura do artigo 7º da referida lei, nota-se que esta não traz em seu texto 

o cabimento ou não ao pagamento de horas extras, caso o tempo de concentração faça 

com que a jornada ultrapasse às 44 horas semanais. 

Porém, é possível perceber que, ao estar em concentração, o atleta está, de fato, à 

disposição de seu empregador, uma vez que está no ambiente de trabalho e privado de 

atividades particulares.  

Portanto, por mais que não esteja em efetivo serviço, o atleta em concentração, 

teria o direito a receber a remuneração correspondente àquelas horas. 

Nesse sentido, segue um exemplo de posicionamento jurisprudencial, trazido por 

Zainaghi38 em sua obra:  

 

Horas extras. Jogador de futebol. É devido o pagamento de horas 

extras ao jogador de futebol por todo o período que ficou em 

concentração, sem compensação de horário, à disposição do 

empregador (TRT/PR – 9ª Reg., Ac. 236/82 – Proc. |RO. 1079/81 – 

Rel. Juiz Indalécio Gomes – p. sessão de 18.2.82)39.  

  

 Outro ponto a ser estudado a respeito da jornada de trabalho do atleta 

profissional é o trabalho noturno.  

                                                           
37 BRASIL. Lei 6.354, de 2 de setembro de 1976. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6354.htm. Acesso em 28 de setembro de 2016. 

38 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho. 
São Paulo: LTr, 1998, p. 88/89. 
39 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho. 
São Paulo: LTr, 1998, p. 88/89. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6354.htm
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 Nos termos do artigo 73, §2º, da CLT, toda atividade exercida das 22 horas de 

um dia até às 5 horas do outro, se enquadra como jornada de trabalho em período 

noturno urbano, devendo assim ser remunerada40 como tal, no aporte de 20%, pelo 

menos, sobre a hora diurna. 

 A legislação trabalhista brasileira ainda prevê os horários mistos. Estes ocorrem 

quando a jornada de trabalho começa em horário diurno e o empregado permanece 

laborando em horário noturno, sendo assim devido o respectivo adicional. 

 Em decorrência do interesse das emissoras televisivas, vários jogos de futebol 

ocorrem no chamado “horário nobre” 41 da televisão. Dessa forma, os atletas que 

participam desses jogos, se enquadram na chamada jornada de trabalho mista, uma vez 

que a partida, nesta situação, tem início às 21h45min, como dois tempos de 90 minutos 

e intervalo de 15 minutos entre os tempos.  

 Não obstante a lei que regula o trabalho do atleta profissional de futebol não 

versar expressamente sobre o cabimento do pagamento de adicional noturno a estes 

trabalhadores, fica claro que o atleta de futebol faz jus ao direito de receber o respectivo 

adicional, por ser um direito constitucional garantido ao todos os trabalhadores. 

 Além disso, o art. 28 da Lei n. 9.615/98 prevê a aplicação subsidiária da CLT em 

casos de omissão na legislação específica, o que reforça o entendimento de cabimento 

da percepção do adicional noturno pelo atleta profissional de futebol. 

 Sucessivamente, o atleta de futebol também faz jus a intervalos intrajornada42 e 

interjornada43, descanso semanal remunerado, nos mesmos termos previstos a todos os 

trabalhadores. 

 Tendo em vista a característica sui generis do atleta profissional de futebol, os 

atletas geralmente trabalham aos domingos e feriados, em virtude dos jogos serem 

normalmente nestes dias. Portanto, o descanso semanal remunerado deverá ser 

concedido em outro dia. Caso não seja, caberá ao clube arcar com o pagamento do dia 

trabalhado e em dobro.  

 A Constituição Federal de 1988 garante o direito a férias remuneradas a todos os 

trabalhadores urbanos e rurais, com o objetivo de proporcionar um descanso físico e 

                                                           
40 A Constituição Federal de 1988 atribui em seu artigo 7°, inciso IX, remuneração superior do 
trabalho noturno em relação ao diurno. 
41  Bloco de programação exibido durante as noites, quando a audiência é maior. 
42 São as pausas que ocorrem dentro da jornada diária de trabalho, objetivando o repouso e 
alimentação do trabalhador. 
43 Pausa concedida ao empregado entre o final de uma jornada de trabalho e início de outra, 
com, no mínimo, 11 horas consecutivas, a fim de recuperar o obreiro.  
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mental do obreiro, além de possibilitar que o mesmo realize atividades em prol de seu 

lazer. Para isso, é integrado à remuneração do trabalhador, no mês relativo às férias, o 

acréscimo de um terço de seu salário44. 

 Em se tratando de férias, a Lei 6.354/76 regula especificamente a questão do 

atleta profissional de futebol: 

 

Art. 25. O atleta terá direito a um período de férias anuais 

remuneradas de 30 (trinta) dias, que coincidirá com o recesso 

obrigatório das atividades do futebol. 

Parágrafo Único: Durante os 10 (dez) dias seguintes ao recesso é 

proibida a participação do atleta em qualquer competição com 

ingressos pagos.45 

  

 Ao contrário dos empregados regidos pela CLT, para os jogadores de futebol 

não há necessidade cumprimento do período aquisitivo integralmente por um clube, 

para que se adquirira o direito às férias. Ou seja, caso trabalhe para mais de um 

empregado no mesmo período aquisitivo, o tempo será somado. 

Nesse caso, ao adquirir o direito às férias, estas terão que coincidir com o 

período de recesso dos clubes, ou seja, de dezembro a janeiro, que é quando as 

competições são interrompidas.  

Logo, pode-se dizer que as férias concedidas aos atletas de futebol são sempre 

férias coletivas, pois todos que estão no exercício da profissão gozam deste direito no 

mesmo período, havendo possibilidade de discricionariedade por parte de cada clube em 

determinar sua data de inicio e término. 

 

2.3. Da Remuneração 

  

O artigo 457 da CLT dispõe: 

Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos 

os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo 

empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que 

receber.46. 

                                                           
44 O pagamento das férias acrescidas ao terço constitucional está previsto no art. 7º, XVII, da 
CF. 
45 BRASIL. Lei 6.354, de 2 de setembro de 1976. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6354.htm. Acesso em 28 de setembro de 2016. 

46 Consolidação das Leis do Trabalho. BRASIL. DECRETO-LEI 5.452 de 1º de Maio de 1943. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. Acesso em 29 de 
setembro de 2016. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6354.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
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 A respeito do contrato de trabalho dos atletas profissionais de futebol, a 

remuneração está prevista no art. 3º da Lei n. 6.354/76: 

 

Art. 3º O contrato de trabalho do atleta, celebrado por escrito, deverá 

conter:  

(...) 

III - o modo e a forma da remuneração, especificados o salário os 

prêmios, as gratificações e, quando houver, as bonificações, bem 

como o valor das luvas, se previamente convencionadas;47 

 

 Dessa maneira, percebe-se que a remuneração engloba o salário além dos demais 

pagamentos realizados ao atleta em decorrência do respectivo contrato de trabalho. 

 Não obstante o fato de o atleta poder receber valores além de seu salário mensal, 

à luz do artigo 24 da Lei 6.354/76, a qual regula as relações de trabalho do atleta 

profissional, é vedado à associação empregadora pagar, mesmo em forma de incentivo 

ou bonificação, valores superiores à remuneração mensal do atleta. 

 Tal vedação tem como objetivo evitar, ou pelo menos diminuir a diferença 

salarial exorbitante existente entre atletas do mesmo clube. Mesmo sendo extremamente 

difícil fiscalizar tais condutas, é de suma importância, tendo em vista a diferença técnica 

considerável entre os jogadores quanto à execução de suas atividades, não sendo 

cabível, portanto, um pedido de equiparação salarial. 

 Uma das gratificações percebidas pelos atletas leva a denominação de “bicho”. 

Essa expressão vem da época em que o futebol era um esporte amador, onde amigos se 

reuniam para jogar por suas associações. Neste tempo, os praticantes não recebiam 

salários, mas sim, quantias em forma de premiação pelas vitórias. Esses valores 

recebidos foram denominados como “bicho”, nome que perdura até os dias atuais. 

 Dessa forma, devido à natureza jurídica de bonificação, o valor recebido é 

considerado, para todos os efeitos, salário, assim refletindo em todas as verbas 

trabalhistas. 

 Outra quantia recebida pelo atleta profissional são as chamadas “luvas”. 

Diferentemente do bicho, as luvas não possuem caráter de bonificação pelas vitórias ou 

pelo desempenho do jogador, mas um valor atrativo. 

 O art. 12 da Lei n. 6.354/76 define luvas como “importância paga pelo 

empregador ao atleta na forma do que for convencionado, pela assinatura do contrato“. 

                                                           
47 BRASIL. Lei 6.354, de 2 de setembro de 1976. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6354.htm. Acesso em 28 de setembro de 2016. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6354.htm
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Logo, ao assinar o contrato formal de trabalho com um clube, o atleta firma um 

compromisso jurídico, criando-se o vínculo empregatício e o desportivo entre clube e 

atleta.  

 As luvas são calculadas e pagas de acordo com a capacidade técnica do atleta 

que assina o contrato. Em outras palavras, são pagas na proporção da expectativa criada 

sobre aquele determinado jogador, podendo ser paga, inclusive, in natura48. Portanto, 

entende-se que possuem natureza salarial, assim como o bicho. 

 O espetáculo proporciona aos atletas, como seus protagonistas, o direito à 

participação na exploração econômica de sua imagem, assegurado pelo artigo 5º, 

XXVIII, “a”, da CF. 

Nos termos do artigo 42 da Lei 6.354/76, é garantido à associação desportiva o 

direito de negociar, autorizar e proibir a transmissão da imagem do espetáculo 

desportivo de que o atleta participe garantindo 20% do valor total da autorização, 

partilhando o valor correspondente, em partes iguais, aos atletas profissionais. Esse 

direito é denominado direito de arena. 

Majoritariamente a doutrina e a jurisprudência entendem que o direito de arena 

se assemelha às gorjetas. Portanto, possui natureza jurídica remuneratória, incidindo 

apenas sobre as verbas trabalhistas desta natureza e nunca sobre as de natureza salarial. 

Diferente do direito de arena, ligado à exibição da imagem profissional do atleta, 

o direito de imagem constitui em direito indisponível e inviolável e, somente poderá ser 

utilizado por terceiros, mediante prévia autorização.  

O direito à exploração da imagem pessoal por meio de contratos de cessão feitos 

diretamente pelo atleta com terceiros por meio de contrato civil, não tem natureza 

remuneratória, portanto, não integram seu salário. No entanto, caso esta cessão seja feita 

através de gerenciamento do próprio empregador, por analogia, utiliza-se a mesma regra 

do direito de arena, uma vez que o próprio clube proporciona um ganho extra para o 

atleta.  

 

2.4. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho do atleta profissional de 

futebol 

 

                                                           
48 Qualquer fornecimento diverso de dinheiro feito pelo empregador ao empregado que não 
seja ferramenta de trabalho é considerado salário in natura. 
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Inicialmente, cabe salientar que a interrupção e suspensão do contrato de 

trabalho não são conceituados pela CLT, então coube à doutrina conceituar e diferenciar 

tais institutos conforme veremos abaixo. 

Tanto nas hipóteses de interrupção quanto de suspensão contratual não haverá 

prestação de serviços.  Entretanto, em se tratando de interrupção contratual, 

permanecerá a obrigatoriedade de pagamento de salário, enquanto na suspensão 

contratual o empregado não presta serviços e também não recebe salário.  Por este 

motivo, o Ministro Godinho49 conceitua a suspensão como “sustação ampla e bilateral 

de efeitos do contrato empregatício, que preserva, porém, sua vigência”. 

Além disso, é importante ressaltar que o período de interrupção contratual é, 

em regra, contado como tempo de serviço, enquanto o de suspensão não é. Outra 

observação relevante é a regra de que na suspensão contratual não haja recolhimentos 

vinculados como o FGTS, por exemplo. 

No que tange às diferenças entre suspensão e interrupção contratuais, Amauri 

Nascimento pondera que: 

 

Suspensão do contrato de trabalho é a paralisação temporária dos seus 

principais efeitos, e interrupção do contrato é a paralisação durante a 

qual a empresa paga salários e conta o tempo de serviço do 

empregado. (...) Não é correto (...) dizer “suspensão do contrato”, 

expressão que mantivemos porque assim é na doutrina preponderante. 

O contrato não se suspende. Suspende-se sempre o trabalho, tanto nas 

denominadas suspensões como nas interrupções. Suspenso o trabalho, 

haverá alguns efeitos jurídicos. Esses efeitos são variáveis. Referem-

se ao salário em algumas hipóteses mantido e em outras não; ao 

recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia; contagem do tempo 

de serviço para fins de indenização; à contagem dos períodos 

aquisitivos de férias etc.50. 

 

Nos casos dos atletas profissionais de futebol, a legislação específica não 

trouxe nenhuma previsão sobre o assunto. Portanto, a CLT e demais normas gerais 

passam a ser aplicadas.  

A CLT apresenta inúmeras hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. 

Dentre elas encontram-se o repouso semanal remunerado, férias, os primeiros 15 dias de 

afastamento por doença, licença paternidade, as hipóteses previstas no art. 473 da CLT, 

etc.  

                                                           
49 DELGADO, Mauricio Godinho, Op. cit., p. 1091. 
50 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. cit., p. 263-264. 
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Chamamos atenção para a uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho 

futebolístico que se encontra prevista no art. 41 da Lei nº 9.615/98. Vejamos: 

 

Art. 41. A participação de atletas profissionais em seleções será 

estabelecida na forma como acordarem a entidade de administração 

convocante e a entidade de prática desportiva cedente.   

§ 1o A entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos 

previstos no contrato de trabalho, pelo período em que durar a 

convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados 

entre este e a entidade convocadora.  

§ 2o O período de convocação estender-se-á até a reintegração do 

atleta à entidade que o cedeu, apto a exercer sua atividade51. 

 

Observa-se que a partir da leitura do §1º do art. 41 da referida Lei podemos 

extrair o entendimento de que esse período em que o atleta permanece afastado do clube 

seria interrupção do contrato de trabalho fundamentada no principio da estabilidade do 

emprego e também em razão do atleta estar prestando serviços de relevante interesse 

nacional.   

Quanto à suspensão, também serão aplicadas as normas celetistas ao contrato 

de trabalho do atleta profissional de futebol. Dentre as hipóteses de suspensão 

contratual, encontramos o afastamento por doença após os primeiros 15 dias, licença 

sem remuneração, suspensão disciplinar imposta pelo clube ou pela federação ou 

confederação desde que não treine ou cumpra com qualquer outra obrigação contratual, 

a cessão-transferência temporária, momento em que o atleta terá o seu contrato com o 

clube cedente suspenso, recaindo a obrigação pela remuneração ao clube para o qual 

será cedido, etc. 

Chamamos atenção para uma peculiaridade própria do atleta profissional de 

futebol, qual seja a obrigatoriedade do clube-empregador em assegurar um contrato de 

seguro contra acidentes pessoais para a proteção do respectivo atleta empregado. Essa 

obrigatoriedade encontra-se prevista no art. 45 da Lei nº 9.615/98. 

 

Art. 45. As entidades de prática desportiva são obrigadas a contratar 

seguro de acidentes de trabalho para atletas profissionais a ela 

vinculados, com o objetivo de cobrir os riscos a que eles estão 

sujeitos. Parágrafo único. A importância segurada deve garantir direito 

a uma indenização mínima correspondente ao valor total anual da 

remuneração ajustada no caso dos atletas profissionais52. 

 

                                                           
51 BRASIL, Lei nº 9.615/98. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615consol.htm.  
52 BRASIL. Lei nº 9.615/98. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615consol.htm. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615consol.htm
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Ressalta-se que os clubes são obrigados a garantir o seguro de acidente do 

trabalho aos atletas no ato da assinatura do contrato, nos termos do artigo supracitado, 

constando no contrato o nome da seguradora, o valor do seguro e o número da apólice 

com indicação do beneficiário o que, anteriormente, era facultativo e ocorria somente 

em circunstâncias especiais.    

Ademais, enquanto o contrato de trabalho estiver suspenso em virtude de 

acidente de trabalho, a lei determina que o mesmo seja prorrogado por igual período, 

desde que as obrigações contratuais estejam todas em ordem. Isso ocorre em razão do 

grande esforço físico e ao intenso contato com os demais atletas em campo.  

 

2.5. Da cessação do contrato 

 

Neste tópico, iremos analisar as formas de cessação do contrato de trabalho do 

atleta profissional de futebol, ou seja, as formas de terminação do vínculo de emprego, 

com a extinção das obrigações para os contratantes. 

No âmbito desportivo, especialmente dentro do futebol, a cessação do contrato 

de trabalho além de acabar com o vínculo empregatício, acaba também com o vínculo 

desportivo, pois esse é acessório daquele.   

Uma das formas de cessação do contrato é a rescisão indireta que ocorre 

sempre que o empregado toma a decisão de rescindir o seu contrato de trabalho, em 

virtude de algum ato impróprio do empregador que constitua justa causa. Ressalta-se 

que a CLT apresenta um rol no art. 483 dos atos que configuram justa causa do 

empregador.  

 

Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e 

pleitear a devida indenização quando: a) forem exigidos serviços 

superiores às suas forças, defesos por Lei, contrários aos bons 

costumes ou alheios ao contrato; b) for tratado pelo empregador ou 

por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo; c) correr perigo 

manifesto de mal considerável; d) não cumprir o empregador as 

obrigações do contrato; e) praticar o empregador ou seus prepostos, 

contra ele ou pessoas de sua família ato lesivo da honra e boa fama; f) 

o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em 

caso de legítima defesa, própria ou de outrem; g) O empregador 

reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar 

sensivelmente a importância dos salários.53. 

 

                                                           
53 BRASIL. Decreto-Lei nº 5452 de 1943. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
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A legislação vigente para os atletas profissionais de futebol, além de aceitar as 

hipóteses trazidas pela CTL, admite também os casos previstos no art. 31 da Lei nº 

9.615/98: 

 

Art. 31. A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com 

pagamento de salário de atleta profissional em atraso, no todo ou em 

parte, por período igual ou superior a três meses, terá o contrato de 

trabalho daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre para se 

transferir para qualquer outra agremiação de mesma modalidade, 

nacional ou internacional, e exigir a multa rescisória e os haveres 

devidos. § 1o São entendidos como salário, para efeitos do previsto no 

caput, o abono de férias, o décimo terceiro salário, as gratificações, os 

prêmios e demais verbas inclusas no contrato de trabalho. § 2o A 

mora contumaz será considerada também pelo não recolhimento do 

FGTS e das contribuições previdenciárias. § 3o Sempre que a rescisão 

se operar pela aplicação do disposto no caput deste artigo, a multa 

rescisória a favor do atleta será conhecida pela aplicação do disposto 

no art. 479 da CLT.54. 

Diante disso, evidenciamos que a mora salarial de eventual clube por mais de 

três meses repercutirá de forma incisiva no contrato de trabalho ora em questão, visto 

que configura justa causa do empregador, ensejando o atleta empregado a rescindir seu 

vinculo trabalhista e consequentemente o desportivo com o respectivo clube. Ressalta-

se que tal mora não se limita ao salário, enquadram-se aqui outros pagamentos, como 

por exemplo, a falta de recolhimento do FGTS. 

Quando ocorre a rescisão indireta do contrato de trabalho, o atleta empregado 

tem os mesmos direitos trazidos pela CLT, inclusive o direito de pleitear ao clube-

empregador, indenização prevista no art. 479 da CLT que consiste na multa rescisória.  

 

Art. 479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador 

que sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe, 

a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito 

até o termo do contrato. Parágrafo único. Para a execução do que 

dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerto dos 

salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da 

indenização referente à rescisão dos contratos por prazo 

indeterminado55. 

  

Portanto, ao ter seu contrato rescindido indiretamente em decorrência de justa 

causa do clube empregador, o atleta terá o direito de receber pelo menos 50% do valor 

que teria que receber até o término previsto do contrato.   

                                                           
54 BRASIL. Lei nº 9.615/98. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615consol.htm. 
55 BRASIL. DECRETO-LEI nº 5.452/43. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
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Outra forma de rescisão contratual é a rescisão por justa causa motivada pelo 

empregado que ocorre em virtude de falta grave cometida pelo mesmo. 

Tal situação é visualizada também no caso específico dos jogadores de futebol. 

O que diferencia os empregados regidos pela CLT e os atletas profissionais de futebol 

são as hipóteses caracterizadoras de justa causa.  No caso dos atletas, além das hipóteses 

previstas na CLT há outras previstas no art. 20 da Lei n. 6.354/76: 

 

Art. 20 Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho e 

eliminação do futebol nacional: I - ato de improbidade; II - grave 

incontinência de conduta; III - condenação a pena de reclusão, 

superior a 2 (dois) anos, transitada em julgado; IV - eliminação 

imposta pela entidade de direção máxima do futebol nacional ou 

internacional.56 

 

A diferença é que, nas hipóteses específicas, além de configurarem justa causa, 

podem eliminar o atleta do cenário futebolístico nacional ou até mesmo internacional. A 

improbidade é a primeira das hipóteses que enseja a rescisão do contrato por justa causa 

do jogador de futebol. Sérgio Pinto Martins caracteriza improbidade como 

 

A improbidade revela o mau caráter, perversidade, maldade, 

desonestidade, ímproba é uma pessoa que não é honrada. O ato 

ensejador da falta grave pode ocorrer com furto, roubo, apropriação 

indébita de materiais da empresa, a falsificação de documentos para 

obtenção de horas extras não prestadas, a apropriação indébita de 

importância da empresa, o empregado justificar suas faltas com 

atestados médicos falsos etc.57. 

 

Dentro do âmbito desportivo pode-se destacar como ato de improbidade o 

suborno.  Já a incontinência de conduta está ligada a um mau comportamento no que 

tange a vida sexual de um indivíduo. Dado as peculiaridades dessa relação de emprego, 

o jogador de futebol é mais vigiado no que se refere a incontinência de conduta, pois 

tem que manter a boa forma e fama fora do seu ambiente físico de trabalho.  Alice 

Monteiro de Barros (2003, p.193) na mesma linha defende que é “imprescindível, para a 

configuração dessa falta, que haja a habitualidade, residindo aí um dos limites à 

intromissão da agremiação na conduta privado do empregado.”.  

Outro motivo ensejador de justa causa e expulsão do futebol nacional é a 

condenação penal com reclusão superior a dois anos. Esta hipótese também busca a 

proteção da imagem e do rendimento do atleta junto ao clube empregador.   

                                                           
56 BRASIL. Lei º 6.354/76. Disponível em https://www.crefsc.org.br/principal/wp-
content/uploads/2016/04/f_lei_6354_76.pdf.  
57 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2007. 

https://www.crefsc.org.br/principal/wp-content/uploads/2016/04/f_lei_6354_76.pdf
https://www.crefsc.org.br/principal/wp-content/uploads/2016/04/f_lei_6354_76.pdf
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Também pode configurar justa causa o fato da eliminação imposta pela 

entidade de direção máxima do futebol nacional ou internacional. Esta hipótese ocorre 

quando o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ou até mesmo a Federação 

Internacional e Futebol Associação (FIFA), por motivos administrativos (violência) 

determina a eliminação do atleta dos gramados.   Então, na hipótese de rescisão 

contratual motivada pelo atleta, as normas celetistas serão aplicadas a este caso, com a 

ressalva de que aqui, o atleta para ter o seu vínculo desportivo liberado terá que pagar 

uma multa contratual ao clube empregador, a título de cláusula penal.  

Essa cláusula penal no direito desportivo está presente em todos os contratos de 

trabalho dos atletas profissionais, conforme dispõe art. 28 da lei nº 9.615/98 e consiste 

em um pacto acessório o qual estipula penas e multas contra aqueles que deixaram de 

cumprir ato ou fato a que se obrigou, visando reforçar o vínculo obrigacional.  

Existe uma discussão doutrinária a cerca da extensão dessa cláusula penal. 

Parte da doutrina entende que é devida tanto para empregado quanto para o empregador, 

ou seja, tanto em caso de rescisão contratual feita de forma unilateral antes do término 

previsto para eventual contrato, como em casos de descumprimento do contrato. Já a 

outra parte da doutrina acredita que a cláusula penal só será devida em caso de rescisão 

ou descumprimento do contrato por parte do atleta empregado.     

Cabe salientar outro ponto importante no âmbito do direito desportivo que é o 

direito de preferência. Como visto anteriormente, a Lei Pelé extinguiu a figura do 

“passe” e, portanto, é de se presumir que os clubes ficaram desprotegidos em relação à 

venda de jogadores quando pelo término do prazo contratual. Formou-se então um 

grande manifesto por parte dos principais clubes brasileiros, reivindicando a solução 

dos supostos prejuízos que esta mudança introduzida pela Lei n. 9.615/98 trouxe ao 

mundo futebolístico.  Visando solucionar o impasse a Lei n. 10.672/03 alterou a redação 

do §3º do art. 29 da Lei n. 9615/98 que passou a viger nos seguintes termos:  

 

Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o 

direito de assinar com esse, a partir de dezesseis anos de idade, o 

primeiro contrato de trabalho profissional, cujo prazo não poderá ser 

superior a cinco anos.  § 3o A entidade de prática desportiva 

formadora detentora do primeiro contrato de trabalho com o atleta por 

ela profissionalizado terá o direito de preferência para a primeira 

renovação deste contrato, cujo prazo não poderá ser superior a dois 

anos58. 

 

                                                           
58 BRASIL. Lei nº 9.615/98. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615consol.htm.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615consol.htm
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O clube formador de determinado atleta de futebol possui o direito de celebrar 

o primeiro contrato profissional do mesmo.  Aqui, a hipótese é outra. Além desse direito 

previsto no caput do art. 29 da “Lei Pelé”, com a criação do respectivo § 3º, o clube 

passou a ter direito de preferência em renovar este primeiro contrato. Ou seja, a 

princípio o atleta ao término do seu primeiro contrato profissional somente defenderá 

outros clubes se o clube formador não exercer o direito de preferência, em renovar o 

contrato por no máximo mais dois anos.   

Da leitura do art. 29 e seu §3º percebe-se que o vínculo trabalhista entre o 

atleta e o clube empregador poderá ter o prazo de até sete anos, levando em 

consideração que o primeiro contrato profissional pode se estender por cinco anos e o 

clube tem o direito em renová-lo por mais dois anos.  

Outro ponto relevante, previsto nos artigos 38 a 40 da Lei 9615/98, é o 

empréstimo do atleta profissional de futebol que consiste em uma modalidade legal de 

transferência temporária do atleta pertencente ao clube contratante para outro clube com 

caráter de transitoriedade e reversibilidade.  

Para haver o empréstimo de determinado jogador a outro clube, é necessário o 

consentimento do atleta. O prazo de tal empréstimo deve variar entre três meses e o 

período estipulado no contrato de trabalho anterior. Ademais, deve ser incluso no 

contrato de empréstimo cláusula de reversibilidade de contratos. É de grande 

importância a celebração desse contrato de empréstimo para que o atleta seja 

devidamente registrado junto aos órgãos competentes e com isso esteja apto a 

desenvolver regularmente sua profissão.   

O respectivo atleta, mesmo emprestado, continua com o vínculo trabalhista 

ligado ao clube cedente e consequentemente, o contrato de trabalho primário continua 

produzindo todos os efeitos legais.   

 

3. ANÁLISE FÁTICA 

 

3.1. Do Direito Previdenciário do Atleta Profissional de Futebol 

  

A Lei 9.615/98, denominada de Lei Pelé, a qual regula a atividade do atleta profissional 

de futebol, garante a este o direito de ser segurado obrigatório da previdência social. 

No futebol moderno se exige cada vez mais um melhor preparo físico de seus 

praticantes, tendo em vista a alta competitividade, a qual apenas tende a crescer a cada 
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ano que passa, fazendo com que aumente o risco de lesões dos jogadores.  Dessa forma 

é necessário que haja um meio eficaz de proteção a esse trabalhador de regime especial, 

pois seu período de atividade é consideravelmente reduzido se comparado aos demais 

trabalhadores. 

 Haja vista tais características relativas à atividade do atleta, além do curto 

período de vida profissional, passaram-se a ser tomadas medidas no intuito de facilitar a 

comprovação do vínculo empregatício do jogador com seu clube. 

Até o ano de 2014, a única forma de comprovação deste vínculo era através da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social do Atleta Profissional ou a antiga “Carteira de 

Atleta”. 

No entanto, o Ministério da Previdência Social passou a reconhecer que o atleta 

profissional também pode comprovar o tempo de serviço e de contribuição por meio dos 

contratos de trabalho que celebrou com seu clube. 

Logo, haja vista que o futebol é um meio de entretenimento nacional, o qual 

proporciona alternativas de diversão tanto para quem o pratica, quanto para quem 

assiste, trata-se de um instrumento que promove, de certa forma, uma redução da 

violência social, além de ser um grande gerador de mão de obra e movimentar uma 

quantidade gigantesca de capital. 

Dessa forma, a criação de um sistema especial de previdência para os atletas não 

possui como objetivo principal os beneficiar, mas sim se fazer  reconhecido o fato de 

que suas atividades não podem ser regidas por um sistema de previdência voltado para o 

trabalho comum. 

No ano de 2013 foi apresentada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC – 

366/13)59, a qual prevê a inclusão dos parágrafos 14 e 15 ao artigo 201 da Constituição 

Federal. Vejamos: 

 

Art. 201. (...) 

§ 14. Lei disporá sobre sistema especial de previdência social para 

atender a atletas profissionais. 

§ 15. O sistema especial de que trata o § 14 deste artigo adotará 

requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 

aposentadoria, em conformidade com o desgaste físico da atividade, a 

idade para a prática do esporte e a participação do atleta em 

delegações brasileiras partícipes de competições internacionais. 

 

                                                           
59 Disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=603555. Acesso 
em 9 de maio de 2017. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=603555
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Não obstante a grande importância para que se crie uma lei específica que 

regulamente tal modalidade, este Projeto de Emenda à Constituição encontra-se 

arquivado. 

Para a Previdência Social, o atleta é considerado segurado empregado enquanto 

estiver no exercício de sua atividade. A partir do momento em que encerra suas 

atividades, deve procurar outra maneira contribuição.  

Dessa forma, o atleta profissional não pode ser enquadrado no mesmo período 

de contribuição que uma pessoa comum, haja vista que o jogador consegue atuar nos 

campos em média entre 15 e 20 anos; 

No Brasil, raros são os atletas que pensam de maneira antecipada na 

aposentadoria. Por esta razão, as mudanças previdenciárias envolvendo o atleta 

profissional de futebol deveriam ser mais profundas e imediatas, para que dessa forma 

seja protegida toda uma classe de trabalhadores. 

 

3.2. O Atleta Após Encerrar A Carreira 

  

Um dos pontos cruciais na carreira de um atleta profissional é estabelecer o 

momento certo de pendurar as chuteiras. Por ser uma atividade que exige muita 

dedicação e preparo, são poucos os casos de atletas que conseguem atuar em bom nível 

até mais do que 30 anos de idade. Logo, é importante que passem por um processo 

correto de ajuste em sua vida financeira e pessoal antes de encerrar a carreira de fato.  

 O exercício da atividade do jogador de futebol como profissional dura entre 15 e 

20 anos, sendo raríssimo o jogador que ultrapasse os 35 de anos de idade ainda na ativa. 

Após anos de dedicação praticamente exclusiva a vida esportiva, eis que se 

chega ao momento de parar. É nessa hora que muitos atletas se dão conta de que não se 

planejaram para a vida após o futebol. 

A esmagadora maioria dos atletas de futebol no Brasil recebe menos de dois 

salários mínimos por mês. Portanto, se faz o seguinte questionamento: o que farão esses 

atletas após se aposentarem do futebol, uma vez que abandonaram os estudos ainda 

cedo para se dedicarem ao esporte. Também não possuem experiência em nenhuma 

outra área, e, portanto, dificilmente conseguem ingressar no mercado de trabalho. 

Por isso, a transição da carreira esportiva para de aposentado vem acompanhada 

por um turbilhão de novas experiências, tanto psicológicas, quanto sociais vividas pelo 

atleta, e da necessidade de meios para lidar com esta nova fase da vida.  
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O atleta profissional de futebol, geralmente encerrará sua carreira de maneira 

voluntária. No entanto, em algumas situações, isso poderá acontecer de maneira 

forçada, seja por lesão, doença, queda de rendimento, ou qualquer outro motivo que o 

impeça de continuar exercendo sua profissão.  

O período de transição de carreira, como em todos os aspectos da vida, possui 

tanto o potencial de ser um momento de paz e alívio, ao saber que se cumpriu com sua 

missão naquele ambiente, como pode ser o início de uma crise pessoal, ao ser forçado a 

abandonar o esporte que tanto ama. 

Portanto, fica evidente de que os atletas carecem por uma legislação que os 

proteja. No entanto, enquanto não é criada tal legislação específica, seria interessante 

que os clubes de futebol desenvolvessem programas de aposentadoria, visando auxiliar 

o atleta nesse processo de transição de carreira. Seria essa uma forma de agradecer ao 

jogador todo o tempo de serviço e dedicação prestados à instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

  

Após a leitura do presente trabalho, pudemos perceber o quão difícil é ser um 

atleta no Brasil. O investimento governamental é muito baixo, e, na maioria das vezes, 
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aquele que deseja viver do esporte deve abandonar qualquer outra atividade, incluindo 

os estudos. 

 Por possuir um caráter particular, a relação de emprego entre atleta e clube é, ou 

ao menos deveria ser tratada de uma maneira especial. 

 Apesar de existirem legislações específicas, às quais regulamentam tanto a 

atividade do jogador profissional de futebol (Lei 9.615/98), quanto às relações de 

emprego destes (Lei 6.354/76), o ordenamento jurídico brasileiro ainda deixa muito a 

desejar em se tratando deste ramo do direito. 

 A principal questão levantada neste trabalho é o fato da previdência social não 

ser tratada de forma a diferenciar o atleta profissional. Como um trabalhador que tem 

sua vida laboral a qual dura em média de 15 a 20 anos, pode ser equiparado a um que 

trabalha por 35, até 40 anos? 

 É importante salientar que a vida luxuosa, salários exorbitantes, iates, carros, 

jatos, dentre outras regalias, são privilégios da minoria dos atletas. A maior parte recebe 

de 1 a 2 salários mínimos60. 

 Portanto, se a legislação brasileira não tratar esses profissionais de maneira 

especial e diferenciada, o que farão ao não terem mais o vigor físico necessário, aos 35 

anos, para a prática do futebol? Continuarão a contribuir com a previdência de forma 

autônoma? Ingressarão ao mercado de trabalho aos 40 anos sem nenhuma experiência 

ou qualificação? 

 No Brasil, o futebol há muito tempo deixou de ser apenas uma forma de lazer.  

É um esporte que mexe com as emoções de seus praticantes e torcedores. É a 

paixão nacional. 

 O futebol move povos e consegue unir um país inteiro não importando a crise a 

qual esteja atravessando. 

 Portanto, os atletas os quais protagonizam esse, que é um dos maiores 

espetáculos da Terra, merecem um pouco mais de atenção por parte dos legisladores.   
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