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“Bola na trave não altera o placar
Bola na área sem ninguém pra cabecear
Bola na rede pra fazer o gol
Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?”
Samuel Rosa, Nando Reis-É uma partida de futebol

RESUMO

Esse trabalho tem por objetivo analisar o direito de formação no Brasil que, desde o ingresso
deste na Lei n° 9.615/98, várias emendas foram inseridas no texto infraconstitucional. Tais
alterações inseridas pela Lei n° 12.395/11 aperfeiçoaram o mecanismo direito de formação,
como a preferência do clube formador na assinatura do primeiro contrato profissional
desportivo, as nuances dos contratos de formação, os direitos e deveres do clube formador
para oferecer a compatibilidade dos programas de treinamento com o horário escolar do
menor, auxílios para as famílias acompanharem o futuro craque, alojamentos e profissionais
da saúde que possam acompanhar e auxiliar o jovem atleta na alimentação e nas atividades
físicas. Além do mais, as mudanças também ocorreram no que tange à transferência nacional
e internacional com a introdução de garantias de porcentagem sobre o valor total da venda
pertinente ao mecanismo de solidariedade, as quais estão regulamentadas pelo o Estatuto dos
Jogadores da FIFA.
Palavras-chave: Direito de Formação; Jovem Atleta; Mecanismo de Solidariedade.

ABSTRACT

This work aims to analyze the right of training in Brazil that, since its entry into Law No.
9,615 / 98, several amendments have been inserted in the infra constitutional text. Such
changes inserted by Law No. 12,395 / 11 improved the right training mechanism, such as the
preference of the training club when signing the first professional sports contract, the nuances
of the training contracts, the rights and duties of the training club to offer the compatibility of
the training clubs. training programs with the child's school schedule, help for families to
accompany the future star, accommodation and health professionals who can accompany and
assist the young athlete in food and physical activities. In addition, the changes have also
occurred with regard to national and international transfer with the introduction of percentage
guarantees on the total value of the sale relevant to the solidarity mechanism, which are
regulated by the FIFA Players' Statute.
Keywords: Training Law; Young Athlete; Solidarity Mechanism.
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1. INTRODUÇÃO

Do ponto de vista da história e dos respectivos livros, o futebol organizado e suas
regras nasceram na Inglaterra. Os Ingleses, durante as travessias pelo o mundo, na vigência do
ápice do império britânico, nos portos em que comercializavam as suas mercadorias,
presenteavam, também, uma bola de futebol e um livro composto por regras da nova
modalidade esportiva. Tal atitude fez que com que o futebol, que começou com os filhos da
nobreza inglesa, ultrapassasse continente, disseminando o esporte para todos os continentes
(FILHO; SANTORO, 2019, p. 15).
O esporte globalizado que se tornou “febre” na Inglaterra, ao chegar ao Brasil, tornou
paixão nacional. Não é por acaso que há até hoje clubes brasileiros que adotam nomes
britânicos, como Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sport Club Corinthians Paulista. No
futebol, atualmente, podemos notar as misturas de crenças, nacionalidades e de raças de todos
os matizes submetendo as regras dessa prática desportiva. E, nesse contexto, ressalta-se que o
jogo traz implícita a ideia de respeito às diferenças, regras e limitação. Destarte, o desporto e
o direito possuem relações estreitas e dependentes, conquanto o desporto não vive sem regras,
sem normas e sem padrões de condutas. Salienta-se, que o desporto consiste em depender de
regras e normas, onde a dimensão jurídica ocupa lugar de fundamental relevância (FILHO;
SANTORO, 2019, p. 15).
Diante desse cenário, é notória a existência do Direito Desportivo. Tal ramo que está
em ascensão, visto que o desporto consiste em uma linguagem popular que alimenta muitos
valores essenciais à sociedade, é algo que apaixona e nutri felicidade das pessoas e, também,
movimenta a economia, correspondendo a 2% do PIB mundial (FILHO; SANTORO, 2019, p.
23). Portanto, diante do grande vulto de riqueza econômica, de matizes humanas e de
interdisciplinaridade de ordenamentos jurídicos, se faz necessário o aprofundamento nos
direitos e deveres que nascem em decorrência da atividade desportiva (FILHO; SANTORO,
2019, p. 23).
Diante disso, o presente trabalho busca trazer as evoluções das normas
infraconstitucionais e constitucionais, desde o Estado intervencionista de Getúlio Vargas até
os dias atuais. Ademais, não menos importante, explicitando a legislação vigente que assegura
os direitos aos jovens atletas e os clubes.
Os direitos e deveres dos clubes na formação dos atletas modificaram-se com as
inúmeras emendas legislativas. Dessa forma, as mutações legislativas sobrevieram para
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garantir o direito à integridade dos atletas mirins, o acesso à educação básica, a compensação
financeira ao clube por ter fornecido os requisitos básicos para formar o atleta e o crescimento
pessoal sob a tutela dos clubes.
Neste cenário, o presente trabalho abordar o tema central, a formação do jovem atleta
no futebol Brasileiro, perpassando pelo o relato dos caminhos árduos enfrentados por muitos
jovens para chegar a um êxito na carreira, análise dos direitos e deveres dos clubes na
formação do atleta mirim, as nuances dos contratos de formação do atleta e, também, sobre o
dialogo dos aspectos penais na tragédia dos jovens atletas no centro de treinamento do Clube
de Regatas do Flamengo. Por fim, o presente trabalho apresenta as perspectivas sobre o
certificado do clube formador, o mecanismo de solidariedade e as transferências
internacionais.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESPORTE

Ao começar o presente trabalho, compreende-se ser necessário explanar sobre a
origem do esporte e em especial do futebol, esta modalidade esportiva mais praticada do
mundo. Ademais, o presente capítulo visa demonstrar o inicio do futebol brasileiro amador até
o profissionalismo dos dias atuais, o qual se deu através das evoluções legislativas das
normas. Compreende-se que há divergência sobre a origem da prática do desporto no mundo,
mas há resquícios de que atos relacionados ao esporte surgiram na Era Primitiva, onde o
homem utilizava mais a força física que a razão no emprego diário nos exercícios físicos,
como correr saltar lançar, arremessar, nadar, e o impulso de atacar e defender-se, eram
práticas cotidianas na interação com a natureza, seus semelhantes, e sempre necessárias à
manutenção da vida (REZENDE, 2016, p. 73). Logo, durante a Idade Antiga, há evidências
que os esportes eram praticados com o intuito religioso, competitivos e também como
princípio de vida para elevação espiritual e moral, sendo o sedentarismo um ato vergonhoso
(REZENDE, 2016, p. 77).
Sabe-se que na Grécia, durante a Idade Antiga, o esporte ganhou relevância social no
período através dos jogos olímpicos, realizada em Olímpia, localizada no bosque de Altis,
cidade de Elida, no Peloponeso, santuário de divindades superiores, onde se encontrava um
altar dos deus supremo Zeus (REZENDE, 2016, p. 80). Dessa forma, a Olimpíada se
estabeleceu, ao lado das instalações divinas, todo o cenário necessário à realização das
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competições, tendo a abertura com uma simples corrida de 200 metros, entre um grupo de
jovens, em direção ao altar de Zeus, entregando o direito de receber oferendas depositadas no
altar, modernizando-se com o tempo para um evento grandioso de devoção, praticado por
atletas especialmente preparados e diferentes provas, a fim de reparação, apaziguamento e
proteção divina (REZENDE, 2016, p. 73).
Outro foco de prática desportiva, de grande destaque, surgido na Idade Média, foi o
espetáculo violento nas lutas entre os gladiadores, o que levavam a ter grande audiência. A
grande plateia por essa modalidade se dava pelo o fato de incentivar a treinar seus praticantes
para as guerras, comuns a época. Tal desnorteava para violentos combates entre homens, com
uso de facas, espadas, lanças, bolas de metal e redes. Tratava-se de espetáculos insanos, com
desfechos fatais ou mutilações, exigindo-se ao máximo aos lutadores e resultando em grandes
lucros aos “empresários do ramo” (REZENDE, 2016, p. 86).
Entretanto, na Idade Média, ocorreu a ascensão do Cristianismo na Europa como
religião dominante e a respectiva imposição de sua crença, fato que os jogos foram
praticamente banidos de diversas comunidades do mundo ocidental, contrários que eram os
clérigos à cultura física em face do espiritualismo. Ademais, os jogos carregavam a chaga do
culto ao paganismo, bem como existia o trauma na realização dos eventos desportivos pelos
romanos nas quais os seguidores do cristianismo eram vítimas indefesas da violência. Porém,
não são poucos os relatos sobre a volta clandestinamente dos jogos banidos, acarretando as
violências promovidas por essas modalidades (REZENDE, 2016, p. 91).
A partir do século XVIII as modalidades violentas foram perdendo espaço para
diferentes modalidades desportivas. Insta salientar que tamanha mudança e desenvolvimento
ocorreram quase que no mesmo período com a ampliação da Revolução Industrial, esta que
modificou a rotina da sociedade, alterando o convívio social. Tal, não poderia ser diferente no
esporte (REZENDE, 2016, p. 103).
No mesmo caminho do Século XVII, durante os anos no Século XIX, os esportes
foram perdendo a essência da violência na prática do desporto para engessar regras nas
modalidades. Diante disso, junto com as regras, a competitividade, o prazer em estar
praticando um esporte, a troca de expertises e a integração das raças foram apagando os
holofotes nas práticas violentas e, assim prevalecendo à adoção de esportes harmoniosos na
sociedade.
Na Idade Contemporânea, depois da Revolução Francesa (1789) e da Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão galgou os valores de uma nova sociedade, estabelecida nos
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princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, inaugurou-se um período marcado por mais
transformações culturais, melhorias nos costumes, valorização artística e cultura, bem como o
acesso as atividades de cunho desportivo (REZENDE, 2016, p. 100). O acesso ao esporte até
o final do século XIX era financiado pela classe dominante e em sua obsessão por lucro, ao
lado das práticas profissionais e seu custeio baseado nos jogos de azar e nas vendas dos
espetáculos esportivos (REZENDE, 2016, p. 104). No entanto, no século XX, esse panorama
se modificou através da introdução dos esportes nas escolas e nas universidades, iniciando a
ação e financiamento público da atividade, a qual se adentrou aos poucos pela coletividade,
com o advento da televisão e da anuência nos eventos esportivos, como a Copa do Mundo de
Futebol e os Jogos Olímpicos (REZENDE, 2016, p. 135).
Portanto, essa é uma realidade do esporte, o desporto reflete no atual momento
econômico e o grau de desenvolvimento educacional e social das nações, por mais que
eventos pontuais possam sugerir o contrário.

2.1. A Evolução Histórica do Futebol

Discutem-se na academia sobre a origem do futebol, mas que muitos pesquisadores e
discentes dizem que o esporte mais jogado se originou Antes de Cristo (MORELLI, 1986
apud PERAGENE, 2020, p. 35).
Ademais, durante as pesquisas, encontraram-se indícios na China através de relatórios
que diziam que os militares chineses praticavam um jogo, o qual consistia na divisão dos
militares em duas equipes a fim de chutar os crânios dos inimigos. Após algum tempo, a
atividade foi modificada, a qual o órgão foi substituído por um objeto redondo revestido por
cabelos e o número de praticantes foi limitado a 16 pessoas, oito em cada equipe. Além do
mais, um livro que assimilava a regra do esporte chinês compreendia que a bola deveria
passar de pé em pé até passar as duas varas de bambus fincadas no solo, o qual se denominou
de “tsu-chu”. Anteposto, as pesquisas entenderam que o esporte se aproximava ao esporte
mais praticado do mundo, o futebol (BRAGA, 2010, p. 146).
No Japão Antigo, surgiu o esporte Kemari, uma modalidade bastante parecida com o
nosso futebol. Este praticado por integrantes da corte do imperador japonês, onde o jogo era
praticado num campo de aproximadamente 200 metros quadrados. A bola do esporte era feita
de fibras de bambu e de acordo com as regras, o contato físico era proibido entre os 16 atores
do esporte, sendo 8 para cada equipe (PERAGENE, 2020, p. 42).
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Acumula-se à lista de indícios da origem do futebol, a Grécia, onde havia um esporte
semelhante ao futebol, tal se chamava Episkyros. O esporte grego, muito parecido com o “tsuchu”, era praticado em um chão demarcado onde os times tinham como objetivo chutar ou
lançar a bola dentro de uma estrutura parecida com o gol (VEIGA; SOUSA, 2014, p. 22).
Já na Itália Medieval, o jogo era conhecido como gioco del cálcio. Neste a violência
era muito comum, pois os atores extravasavam os seus problemas dentro do campo
(DUARTE, 2004 apud PERAGENE, 2020, p. 39).
Diante de tantas pistas, pouco se sabem de onde surgiu o futebol, mas reconhecem que
foi na Inglaterra que as regras da prática desportiva foram positivadas nos ordenamentos
legais a época. O esporte, do atual ordenamento, iniciou nos meados do século XII, onde
naquela época poderia utilizar as mãos e os pés de forma violenta. Diante de tais atos de
selvageria, os Reis Eduardo II e Eduardo III proibiram a prática do futebol na Inglaterra entre
nos anos 1314 e 1349 (VEIGA; SOUSA, 2014, p. 22).
Sendo assim, há evidências que o futebol teve origens tanto na China antes de cristo e
Grécia, mas foi na Inglaterra que o esporte foi regularizado e levado ao mundo através das
navegações dos ingleses pelo o mundo.
No Brasil, embora existam vários relatos de quem foi o responsável pela introdução do
futebol, compreende-se que o paulistano Charles Miller em 1894, que na época estudava na
Inglaterra, chegou em Santos com duas bolas, inaugurando à modalidade esportiva por aqui
(REZENDE, 2016, p. 273).
No ano de 1904, foi criada a Federação Internacional de Futebol Association (FIFA)
que organiza a maior competição de futebol do mundo em cada quatro anos, a famosa Copa
do Mundo de Futebol (PERAGENE, 2020, p. 44).

2.2. A História do Futebol no Brasil

O futebol no Brasil, conforme os livros foi oficialmente inseridos por Charles Miller,
que foi estudar na Inglaterra retornou em 1894 com duas bolas de futebol e um livro de
regras. Sendo assim, em 1895, ocorreu a primeira partida de futebol entre o São Paulo
Railway e a Companhia de Gás. O primeiro time contava com a participação de Charles
Miller, onde o mesmo contribuiu para a vitória de sua a sua equipe por 4x2 (PERAGENE,
2020, p. 45).
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O futebol, no inicio de sua introdução no Brasil, consistia em um esporte de caráter
elitista, onde os pais exigiam que os colégios inserissem o futebol nas escolas. Diante dessa
exigência, as escolas começaram a formar jovens talentos no futebol e acabaram se juntando
aos clubes, como o Clube Atlético Payssandu no Rio de Janeiro e a Germânia em São Paulo.
Após esse movimento, e o número de adeptos a modalidade esportiva crescendo, surgiram
outros clubes na década de 10 (FILHO, 2003, p. 52; CALDAS, 1994, p. 43-44).
Outra pessoa que incorporou o futebol no país foi Oscar Cox, que estudou na Suíça, e
voltou com uma bola na sua bagagem. A iniciativa de ambos incentivou os brasileiros a
gostarem do esporte, sendo que em 1901 foi criada a Liga Paulista de Football (LPF), tendo
como fundadores o São Paulo Athletic Club, Club Athletico Paulistano, Sport Club Germânia,
atual Ec Pinheiros, Associação Atlética Mackenzie College e Sport Club Internacional, que
realizaram o primeiro campeonato de futebol do país no ano seguinte (REZENDE, 2016, p.
273).
Por outro lado, no Rio de Janeiro, os cariocas fundaram a sua liga em 21 de maio
de1905, chamada de Liga Metropolitana de Football (LMF), com sede na Capital Federal do
país, em momento posterior modificando diversas vezes o nome, a qual se denominou como
Liga Metropolitana de Desportos Terrestres em 1907 e, em seguida, Liga Metropolitana de
Sports (Esportes) Athleticos em 1908, e em seguida passando a ser identificada como “Metro”
ou LMEA, a qual organizou no ano da sua existência o primeiro “Campeonato Brasileiro de
Football”, possibilitando apenas as Ligas dos Estados da República devidamente filiadas.
(REZENDE, 2016, p. 273).
Em 1913, por questões de interesse da população na modalidade esportiva, ocorreu a
primeira cisão no futebol paulista, com a criação da Associação Paulista de Esportes Atléticos
(APEA), também denominada de Associação Paulista de Sports Athleticos, a qual levou à
realização de dois campeonatos paulistas por diversos anos, sendo desta maneira contribuindo
para o ingresso de duas equipes na competição da LPF, o Ypiranga e o Corinthians, dois times
populares, sendo assim contra o gosto da elite paulista que restringia os mesmos por
“distinção social” (REZENDE, 2016, p. 273).
Vale ressaltar que futebol brasileiro, nos primórdios constituídos por dezenas de
clubes elitizados nos centros urbanos do país, propagando a cultura do esporte,
desencadeando também as agremiações populares, clubes de operários. Entretanto, o futebol
era, no início, proibido para negros, mestiços, mulheres e brancos pobres. Sendo que o
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surgimento do futebol no Brasil ocorreu em 1894, 6 anos após a abolição da escravidão no
Brasil (MÓSCA, 2006, p. 56).
Em complemento, Mazzoni, o escritor, jornalista e redator chefe da Gazeta, deixou
registrado o preconceito da época:

Até 1917-1918 o futebol dos maiores centros do país-Rio e São Paulo, aliminavam
(sic) o preconceito de não admitir elementos de cor em seus clubes, mui
particularmente na divisão principal. Tal preconceito vinha desde o passado, não
tanto por questão de raça e sim de condições sociais...
Nos primeiros tempos não eram aceitos rapazes que não fossem de boas famílias.
Assim, um pouco pobre, proletário, não tinha ingresso no futebol, esporte de elite!
(MAZZONI, 1950, p. 119).

Preconceito este que fez a cisão a LPF, não conseguir êxito na arrecadação das
bilheterias, fazendo com que ocorresse a extinção da LPF, sendo assim os times paulistas
migraram para a rival APEA e reunificando o futebol paulista (REZENDE, 2016, p. 275).
No ano de 1915, as ligas de São Paulo e Rio de Janeiro disputavam o direito de
representar o Brasil no exterior e, assim, cada estado fundou sua própria federação nacional
(Federação Brasileira de Futebol em SP e Federação Brasileira de Esportes no RJ). Para
resolver o impasse, o embaixador Lauro Muller atuou como mediador de um acordo cujo
produto final foi a criação da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), em 6 de
novembro desse ano. Em 1917, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) reconhece a
CBD como a única entidade oficial do Brasil. (REZENDE, 2016, p. 278).
A Confederação Brasileira de Desportos (CBD) visava defender os interesses das
agremiações e organizar campeonatos nos quais os clubes participavam, sendo que nessas
competições a presença dos torcedores era considerável e havia cobrança de ingresso dos
mesmos. Com a renda obtida nos jogos, a mesma era destinada as associações e aos clubes.
Porém, os atletas, não recebiam uma fatia da renda da bilheteria e, tampouco um salário fixo,
pois os dirigentes da época visava manter o amadorismo no futebol (CALDAS, 1989, p. 5960).
Desse modo, os atletas apenas recebiam o pagamento de proventos quando
conseguiam um resultado positivo no jogo. No qual os dirigentes usavam de todos os
artifícios para a composição do elenco, por exemplo, ofereciam a discutível “ajuda de custo”,
empregos fictícios em empresas ou pagando “bichos” pela vitória, em pecúnia ou bens
(REZENDE, 2016, p. 282).

18

Com o aumento de adeptos ao futebol, na década de 1920, a briga entre amadorismo e
a imposição de um regime profissional aumentou. A Confederação Brasileira de Desportos
(CBD) tinha o interesse de manter o amadorismo, mas os clubes defendiam o
profissionalismo para os jogadores, uma vez que estavam perdendo os seus bons jogadores
para o exterior. Em complemento, cada vez mais os adeptos dos times exigiam os melhores
jogadores na equipe, pressionando os clubes à profissionalização dos jogadores,
principalmente após as vendas de Domingos da Guia e Leônidas da Silva, considerados os
melhores jogadores da época, trocaram o Brasil pela Europa, devido à remuneração mais
atrativa. No velho continente, a partir de 1924 vários países introduziram o profissionalismo,
como Áustria, Hungria, Espanha, Itália e nossos vizinhos Argentina e Uruguai. Com isso, a
primeira Copa do Mundo foi autorizada pela FIFA a ser jogada por jogadores profissionais,
em 1930 (MÓSCA, 2006, p. 57) (MÓSCA, 2006, p. 60).
Além do mais, alguns dirigentes estavam descontentes com a situação de
semiprofissionalismo, conhecida como “amadorismo marrom”, pois os clubes e associações
obtinham os lucros através da presença dos adeptos nos estádios e, por outro lado, os atletas
só obtinham os proventos e não um salário fixo. Para estes, regulamentando a profissão de
jogador de futebol e atribuindo a estes condições de trabalhos tenderiam a criar um
espetáculo, além de assegurar os novos talentos do mercado europeu (MÓSCA, 2006, p. 6061).
Diante dessa preocupação por parte dos dirigentes, os mesmo tinham a ciência que
após as boas atuações dos jogadores brasileiros nos campeonatos internos e externos, estes
despertaram o interesse dos clubes europeus. A partir de então, muitos jogadores brasileiros
foram levados para a Europa, principalmente os mais jovens para a Itália, haja vista que o
amadorismo imperava no solo brasileiro e, também, da ciência dos europeus ao oferecerem
salários e contratos aos atletas brasileiros. Sendo assim, os europeus faziam grandes negócios
ao contratar bons jogadores por preços baixos (REZENDE, 2016, p. 282-283).
Os primeiros clubes a se movimentar em prol da profissionalização dos atletas a fim
de evitar as vendas dos atletas para o exterior a um preço em baixo foram os cariocas
Fluminense e Vasco da Gama. Os mesmos tinham como objetivo formar a Liga Carioca de
Futebol (LCF), haja vista que a AMEA era amadora e, também não gostariam de criar
conflitos com a CBD, até visando a formação de uma empresa para exploração do futebol
nacional (REZENDE, 2016, p. 283).
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Diante disso, em 23 de janeiro de 1933, o futebol profissional tornou-se realidade no
Brasil. Tal fato ocorreu mediante um acordo entre, Vasco, América, Fluminense e Bangu, os
quais fundaram a Liga Carioca de Futebol Profissional, separando-se da Associação
Metropolitana de Esportes Atléticos. Com a criação da mesma, os dirigentes da APEA, que
acompanhavam a fundação da LCF, logo se prontificaram a alinhar as regras da nova
associação, dessa forma criando uma divisão de profissionais no futebol paulista, de tal forma
que a transferência de atletas dessa categoria deixou de ser livre, passando a ser respeitado o
cumprimento dos contratos e imprescindível o consentimento do clube ao qual estivesse
vinculado para a sua liberação, mecanismo como “passe” (REZENDE, 2016, p. 283-284).
A título de curiosidade, esta não foi a primeira vez que o Clube de Regatas Vasco da
Gama se posiciona contra o modelo posto aos clubes, o mesmo foi o primeiro clube a aceitar
negros no futebol. Com o sucesso do time, especialmente após o título do campeonato carioca
de 1923, os demais adversários logo compreenderam que permitir a inclusão de todas as raças
no esporte poderia ser um ótimo negócio. Ademais, tal atitude poderia trazer outros benefícios
além de uma equipe qualificada, como o ganho de adeptos e maior simpatia de pessoas
populares, baseando na história de que Carlos Drummond de Andrade, apesar de prestigiar o
futebol somente na Copa do Mundo, torcia pelo o Vasco pelo o motivo do mesmo acolher
todas as etnias (MÓSCA, 2006, p. 57).
O Profissionalismo acendeu a reflexão sobre tamanho valor que os jogadores possuem,
motivando alguns a tentar criar uma entidade de classe, antes mesmo da regulamentação da
profissão jogador de futebol. Alguns jogadores publicaram no Jornal Gazeta, edição Esportiva
(1932) uma exposição dos desconfortos dos jogadores paulistas devido a situação em que se
encontrava. A publicação visava expor a possibilidade de exercer a profissão de jogador de
futebol com uma maior segurança e tranquilidade, na qual citava nuances como a criação de
fundo de previdência, resguardo jurídico aos atletas, atenção às ofertas de compra e a
alteração no sistema de inscrição dos jogadores nos clubes, a qual era perpetua e não por
inscrição por campeonato (MÓSCA, 2006, p. 60).
Com o advento do Estado Novo, o governo de Getúlio Vargas, com o apoio das
oligarquias urbanas e dos militares, buscou valorizar os trabalhadores, ao regulamentar a
primeira lei trabalhista, o que concedia garantias aos atletas. Ademais, a tal medida combatia
o êxodo dos jovens talentos para o exterior, pois assegurando as garantias trabalhistas, os
jogadores ficariam no país, sendo assim compreendendo que o amadorismo era um atraso
para o futebol nacional. Além do mais, o governo Vargas possibilitava o espaço de fala para
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os atletas comentarem sobre as condições de trabalho, contribuindo com a adesão dos mesmos
para efetivar o profissionalismo no futebol (MÓSCA, 2006, p. 61).

2.2.1. A Transição do Futebol Brasileiro Amador ao Profissionalismo através da
Evolução Legislativa Infraconstitucional

Após o movimento dos clubes cariocas para profissionalizarem o futebol, o governo
de Getúlio Vargas tratou de elaborar diversas políticas públicas a fim de regularizar todas as
modalidades desportivas, dentro das quais, a regulamentação da divulgação de propaganda
pelo rádio permitiu o aumento de adeptos pelos esportes, principalmente pelo o futebol, no
qual começou a obter uma boa audiência. Diante disso, a linguagem nas rádios passou a ser
mais popular mais próxima do futebol e de todas as classes sociais apaixonadas pelo o
esporte. Desta forma, acorreu uma evolução em três frentes de negócios que se ajudaram: a do
rádio, a da imprensa escrita e a profissionalização do esporte a fim de assegurar os talentos
nacionais (MÓSCA, 2006, p. 62).
Dessa forma, a profissionalização do esporte acarretou elaboração em serie de
princípios e normas que ainda vigoram até os dias atuais. Segundo o Ministro Alexandre Agra
Belmonte, três períodos dividem a história do direito desportivo no Brasil. O primeiro
consiste de 1932 a 1945 com caráter intervencionista do Estado, sendo a mesma característica
no segundo período, determinado entre 1946 e 1988 e o terceiro a partir da promulgação da
Carta Magna de 1988 (VEIGA, 2017, p. 44-45).

2.2.2. O Primeiro Período

No primeiro período o desporto era visto como educação física, identificado como um
desenvolvimento de raça, demonstrando a superioridade racial em governos com o ideal
fascista, o qual refletia na elaboração do processo legislativo. O Decreto-lei n. 526/1938
recepcionou o Conselho Nacional de Cultura a fim de supervisionar as atividades pertencentes
ao desenvolvimento cultural do Brasil, incluindo o esporte. Em 1939, o Decreto-lei n
1.212/1939, a Escola Nacional de Educação Física e Desportos foram criados com o objetivo
de promover o conhecimento técnico, propagar expertises com a realização de pesquisas.
Insta salientar que a Escola Nacional de Educação Física e Desportos foi o ponto de partida
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para outras escolas se basearam no que tange a instalação de curso superior de educação
física, técnica desportiva e medicina da educação física e dos desportos (VEIGA, 2017, p. 45).
No mesmo ano, promulgaram o Decreto-lei n.1.056/1939, cujo texto legal visava à
regulamentação do desporto por meio da Comissão Nacional de Desportos, que logo depois
virou a lei base dos desportos em território nacional. O Decreto-lei n. 3199/1941, de suma
importância, instituiu a primeira lei orgânica do desporto nacional, guiada nas regras
desportivas provenientes das entidades internacionais e criou o Conselho Nacional do
Desporto, no Ministério da Educação e Cultura, os Conselhos Regionais, além de instituir à
União a competência privativa para legislar sobre o desporto. Dentro da norma foi instituída a
CBD, a Confederação Brasileira de Desportos. Insta salientar que nessa época o mundo estava
diante da II Guerra Mundial e as ideologias eram baseadas no totalitarismo. O regime
ditatorial estava presente no Brasil (VEIGA, 2017, p. 45).
Nesse diapasão, surge a legislação desportiva no Brasil, submetida ao forte controle
estatal das atividades desportivas, com o claro objetivo político de fiscalizar as associações e
compelir as atividades contrárias à segurança nacional. Sob o regime ditatorial, o governo
determinava a exigência de concessão de alvará, identificação e qualificação dos dirigentes
das associações, sendo que os mesmos deveriam ser brasileiros natos ou naturalizados, salvo
autorização do Conselho Nacional de Desportos. No mesmo ano, o Decreto n.3617/1941
instituiu as bases de organização do desporto universitário, sendo que o Decreto-lei
n.5.342/1943 estabeleceu a competência do Conselho Nacional de Desportos e sobre a
disciplina das atividades desportivas (VEIGA, 2017, p. 46).
Além do mais, ressalta-se que p Decreto-lei n. 5.342/1943 regulamentou as atribuições
do Conselho Nacional de Desportos e dispôs sobre as relações de atletas profissionais
auxiliares especializados com as entidades, no que tange ao registro de contratos. Em
complemento, assimila-se que foi o texto legal responsável por prever sanções. Já o Decretolei n.7674/45 culminou a criação de um órgão fiscalizador das finanças de cada entidade ou
associação desportiva e estabeleceu empréstimos para as entidades, porém sob a supervisão de
um órgão fiscal. Por fim, ainda em 1945, o Decreto n.19.425/1945 aprovou o regimento do
Conselho Nacional de Desportos (VEIGA, 2017, p. 46).

2.2.3. Segundo Período
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No

Segundo

Período,

compreendido

de

1946

a

1988,

as

legislações

infraconstitucionais foram elaborados sob o forte caráter intervencionista por parte do Estado,
conforme as seguintes leis e decretos.
Em 1946, o Decreto-lei n.8458 foi promulgado, o qual previa o registro das entidades
e associações desportivas, de âmbito nacional ou regional, enquanto que o Decreto
n.38.788/1956 criou a Comissão Desportiva das Forças Armadas a fim de retirar a
competência de organizar os desportos militares do Conselho Nacional do Desporto. No que
tange ao direito do trabalho desportivo, o Decreto n.51.008/1961, estabeleceu horário de
prática das competições desportivas, além de regulamentar o intervalo a ser observado pelos
atletas (VEIGA, 2017, p. 48).
Igualmente, o decreto n. 53.820/1964, por sua vez, com viés de assegurar direitos aos
atletas, estabeleceu critérios para a profissão de atleta de futebol, bem como a participação do
atleta no valor de venda do antigo passe. Outro direito que asseguravam benefícios aos
jogadores foi atribuído através da Lei n.5939/1973, na qual foram regulados os benefícios
previdenciários dos atletas profissionais do futebol. Por sua vez, a Lei n.6.269/1975 a fim de
visar à assistência aos atletas profissionais, instituiu os mesmos no âmbito das relações
trabalhistas e, além de incluir a Loteria Esportiva Federal. Um ano após, a Lei n.6354/1976
foi promulgada com a finalidade de estabelecer as relações entre jogadores e entidades
desportivas, a qual sendo revogada pela Lei n.12395/2011 (VEIGA, 2017, p. 48).
Insta salientar, que neste período o anseio pela regulamentação das atividades que
envolvem o jogador de futebol não se compreende como recente. Diante disso, compreendese que o caráter de intervenção estatal se manteve durante o período de segundo período,
apresentando projetos de leis que almejavam em sua grande maioria o controle do desporto
por órgãos governamentais.

2.2.4. Terceiro Período

O terceiro período inicia-se a partir de 1988 com a promulgação da Constituição
Federal de 1988, momento que introduziu o esporte como Direito Social fundamental, ocasião
em que o controle estatal desapareceu. Na esteira do Texto Republicano, o art.217 estabelece
que;

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais,
como direito de cada um, observados:
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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, regulada em lei.
§ 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 (BRASIL,
1988).

Oportuno mencionar que o novo diploma constitucional igualou o desporto ao mesmo
patamar da educação e da cultura que se convertem nos principais pilares de uma sociedade
desenvolvida. Ademais, com a redução do controle estatal no desporto, uma série de leis foi
promulgada a fim de demonstrar o esporte como um direito social. A Lei n. 8.028/1990 foi a
primeira lei do 3° período, a qual delegou a competência à Lei federal sobre os desportos
dispor sobre a Justiça desportiva (VEIGA, 2017, p. 57).
Em complemento, a Lei 8.672/1993, conhecida como Lei Zico, regulamento aos
clubes a discricionariedade de se tornarem empresas, inseriu o fim do passe, a exclusão do
Tribunal Superior de Justiça Desportiva da organização da justiça desportiva e regulamentou
os bingos. Apesar da evolução jusdesportiva agregada na Lei Zico, em 1998 foi promulgada a
Lei Geral do Desporto, conhecida como Lei Pelé, Lei n.9615/1998 que delegou aos clubes a
obrigatoriedade de se constituírem em clubes-empresas, enquadrou o torcedor como
consumidor, permitiu a criação de ligas pelas entidades de prática desportiva e, além do mais
regulamentou o direito de arena (VEIGA, 2017, p. 57).
Ademais, a Lei Pelé, se transformou em uma “colcha de retalhos” ao sofrer constantes
alterações. A primeira delas ocorreu no ano 2000 a partir da promulgação da Lei n.9.981/2000
que estabeleceu os deveres do atleta profissional, criou e reinseriu o Superior Tribunal de
Justiça Desportiva na organização da justiça desportiva brasileira e atribuiu aos entes
federados (União, Estados e DF) o poder legiferante sobre o esporte (VEIGA, 2017, p. 57;
BRASIL, 2000).
Em seguida, no ano de 2003, a Lei n.10.672/2003, definiu a destinação de recursos
financeiros ao Ministério do Esporte (VEIGA, 2017, p. 58; BRASIL, 2003).
Por fim, diante das inseguridades jurídicas no texto legal da Lei Pelé, a resposta do
Poder Legislativo ao problema se deu através da apresentação do Projeto de Lei n. 5186/2005,
vindo a ser convertido na Lei n.12.395/2011, esta responsável pela alteração de mais da
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metade da Lei Pelé e compreendida como um divisor de águas no tocante à regulamentação
da atividade e do desempenho do atleta profissional. Ademais, a alteração legislativa mais
recente foi a Lei n.13.155/2015 que adentrou nas práticas de responsabilidade fiscal e
financeira e de gestão transparente e democrática para as entidades desportivas profissionais
de futebol (VEIGA, 2017, p. 58; BRASIL, 2011).

3. O DESPORTO NO SISTEMA NORMATIVO JURÍDICO

3.1. A Evolução Histórica do Desporto na Carta Magna Brasileira

O esporte que foi imposto no ordenamento jurídico brasileiro percorreu por uma
evolução histórica legislativa, até ser posto no texto republicano de 1988. O desporto desde o
governo Vargas vem sendo debatido e positivo através de decretos e leis. Ademais, há um
debate entre os juristas sobre a época em que o esporte foi introduzido na Carta Magna, para
muitos o desporto foi introduzido na Carta Republicana de 1988. Entretanto, o que se assimila
é que o desporto já era debatido em momentos anteriores à Constituição de 1988, com viés
político no governo Vargas e, também com viés de propagar o lazer através do esporte.
Por outro giro, compreende-se que a Constituição de 1824, com resquícios da
Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão, não inseriu nenhum direito relacionado ao
esporte. Ademais, a Carta Magna de 1891, período de uma evolução política e social daquele
ano, ficou omissa sobre a regulamentação do esporte (BARROS JUNIOR, 2010, p. 6.498).
No ano de 1934, baseada na Constituição de Weimar, da Alemanha, a Constituição
trouxe mudanças e avanços constitucionais acerca da democracia social, dos direitos dos
trabalhadores e das garantias individuais. Além do mais, promulgou o direito do desporto na
constituição, ao inserir o desporto no artigo 5°, inciso XIV, qualificando-o como matéria
educacional. No ano de 1937, no governo de Getúlio Vargas, foi promulgada a Constituição
de 1937, nesta o Poder executivo estava com poderes políticos e consequentemente regulou o
desporto de forma concentrada, criando o Conselho Nacional do Desporto (CND). Em
concomitância regulou o Decreto-Lei nº 3.199/41, que elaborou o sistema de administração
desportiva com entidades de administração desportiva: a) Confederações (âmbito nacional);
b) Federações (âmbito estadual); c) Clubes (âmbito local) (BARROS JUNIOR, 2010, p.
6.498).
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No ano de 1967, novamente, o fortalecimento do Poder Executivo com a promulgação
da Constituição Federal de 1967. Corolário das influências revolucionário, nesse lapso
temporal priorizou-se a segurança nacional e as perseguições politicas. Neste período com a
promulgação de uma nova Constituição, foi elaborado e aprovado, pelo Conselho Nacional do
Desporto, o Código Brasileiro Disciplinar do Futebol (CBDF) e o Código Brasileiro de
Justiça e Disciplina Desportiva (CBJDD). Ademais, também foi regulamentada a atividade do
atleta de futebol profissional (Lei 6354/76) (BARROS JUNIOR, 2010, p. 6.498).
No ano de 1986, diante do panorama geral e das recomendações da Comissão de
reformulação do esporte brasileiro, o debate sobre a reordenação por via constitucional
ganhou destaque na Assembleia Nacional Constituinte. No que tange ao tema, Álvaro Melo
Filho defendia que “uma verdadeira Constituição congrega, ao lado dos direitos e liberdades
individuais de clássica proteção, os emergentes direitos sociais voltados para a garantia da
participação de todos na sociedade (MELO FILHO, 1986 apud REZENDE, 2016, p. 337)”.
No ano de 1988 ocorreu a promulgação da atual Carta Magna visando à participação
popular, garantia da cidadania e os Direitos Fundamentais. De forma pioneira e dotada de
grande evolução jurídica, a Constituição Federal de 1988 positivou o desporto como direito a
sociedade, de atividade destinada ao povo.
Nos anos anteriores, o esporte brasileiro não estava previsto na legislação
constitucional e infraconstitucional, senão breve menção na Carta Magna de 1967, por força
da emenda constitucional n° 1/69 (art. 8°, XVII, “q”: estabelecendo a competência da União
para editar normas gerais sobre desportos), situação mantida pela Constituição de 1988 (art.
24, IX), esta abriu caminhos para uma mudança radical na organização do desporto em
relação a interferência estatal e suas prioridades, que por ora troca a sua condição de
interventor para fomentador, além de prever o direcionamento de recursos públicos para a
promoção prioritária do desporto educacional e de inclusão de outro aspectos que não visa
apenas o viés do alto rendimento. Conforme o art.217 da CF/88 (REZENDE, 2016, p. 339;
BRASIL 1988):

Constituição da República Federativa do Brasil
Título VIII
Da Ordem Social
Capítulo III
Da Educação, Da Cultura e do Desporto
Seção III
Do Desporto
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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, regulada em lei.
§ 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.

Em complemento, outra norma constitucional que se refere ao desporto consiste no art.
5°, XVIII, “a”, assegurando, nos termos da lei (de normas gerais), “a proteção às
participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas,
inclusive nas atividades desportivas (BRASIL 1988)”.
O artigo 217 da Carta Magna de 1988 trouxe reflexos na organização políticaadministrativa do desporto no Brasil. No tocante ao Poder Executivo federal, durante o
governo Collor, foi criada a Secretaria de Desportos, órgão de assistência direta e imediata ao
Presidente da República, tendo como primeiro Secretário o ex-jogador de futebol, Arthur
Antunes Coimbra (ZICO), durante o período de 15/03/1990 a 24/04/1991, lapso temporal em
que foi recepcionado a Lei n° 8.672, conhecida como “Lei Zico”, acompanhado também ao
ex- atleta de voleibol Bernard Rajzman, que esteve frente à pasta até 02/10/1992, tendo a Lei
Zico publicada em 06 de julho de 1993. Após o impeachment do Presidente Fernando Collor
de Mello as temáticas relacionadas ao desporto retornaram à pasta do Ministério da Educação
durante o Governo Itamar Franco, guiado através da Secretaria de Desportos. Posteriormente,
em 1995, no começo do Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), criou-se o Ministério
de Estado Extraordinário do Esporte, sendo nomeado Edson Arantes do Nascimento (Pelé),
para exercer o cargo de ministro, permanecendo na pasta entre 01/01/1995 a 30/04/1998,
oportunidade que reavaliou a Lei Zico no que tange ao “fim do passe” e propôs o “clubeempresa”, dando a origem a atual Lei n° 9615/98, a chamada Lei Pelé, em que pese inúmeras
reformas foram operadas no texto legal. Ainda no mandato de FHC, no inicio do segundo
mandato, criou-se o Ministério do Esporte e Turismo, que absorveu o patrimônio e as
atribuições do Instituto Nacional do Desporto (INDESP), excluído em razão das denuncias
ligadas ao jogo de bingo (BRASIL 1988) (REZENDE, 2016, p. 340-341).
Em 2003, no governo Lula, ocorreu a separação das pastas, quando o governo federal
criou um exclusivo Ministério do Esporte (ME). Logo, tivemos a publicação da Lei n°
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10.671/03, regulando o Estatuto de Defesa do Torcedor (EDT); a proposta para unificar o
Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD); a Lei n°10.891, de 9 de julho de 2005,
instituindo a Bolsa-Atleta; a Lei n° 11.345/2006, estabeleceu a Timemania, com fins ao
parcelamento de débitos tributários e do FGTS, das entidades de prática desportiva; a Lei
11.438, de 29 de dezembro de 2006, a famigerada Lei do Incentivo ao Esporte; a Lei n°
12.299, de 27 de julho de 2010, modificando o EDT e integrando medidas de prevenção e
repressão aos episódios de violência nas competições esportivas, fora diversas reformas na
legislação de normas gerais sobre desporto e, recentemente, a Lei n° 13.155/15, também
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte (LRFE). Ademais, no ano de
2019, durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, o Ministério do Esporte foi extinto e suas
respectivas atribuições foram incorporadas ao Ministério da Cidadania (REZENDE, 2016, p.
341).
Em complemento, o desporto, inserido no contexto da Ordem Social, que visa
promover o bem-estar e a justiça social através do caput do art. 217 da CF/88, fez romper com
o antigo entendimento de que o desporto previsto na Constituição era de viés da modalidade
formal, outrora o constituinte inseriu, em condição de igualdade, o desporto como sendo uma
prática formal e não formal, isto é, vinculada ou desvinculada de entidades federativas do
desporto (BRASIL,1988). A Lei 9.615/98 instituiu, logo em seu início, o conceito de prática
desportiva “formal” e “não formal”, encontrando-se em vigor no seguinte texto legal
(BRASIL 1998):

Art. 1° O desporto brasileiro abrange práticas formais e não formais e obedece às
normas gerais desta Lei, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado
Democrático de Direito.
§ 1o A prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e
pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas
entidades nacionais de administração do desporto.
§ 2o A prática desportiva não formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus
praticantes.
§ 3o Os direitos e as garantias estabelecidos nesta Lei e decorrentes dos princípios
constitucionais do esporte não excluem outros oriundos de tratados e acordos
internacionais firmados pela República Federativa do Brasil.

Álvaro Melo Filho interpretava este dispositivo da seguinte forma:

O § 1° do art. 1° vincula a prática desportiva formal a duas espécies de ditames: a)
às normas nacionais e internacionais, aos estatutos e regulamentos e nacionais
responsáveis por cada modalidade desportiva; b) às regras de jogo pertinentes a cada
modalidade desportiva. (...) Em qualquer destas hipóteses é essencial que sejam
“aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto”, ou
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seja, acolhidos pela Confederação da respectiva modalidade desportiva no uso da
autonomia constitucionalmente assegurada da (art. 217, I) (...). Já o § 2° do art. 1°
define que a prática desportiva não formal “é caracterizada pela liberdade lúdica de
seus praticantes”, que os torna insubmissos às normas e regras de cada modalidade
desportiva (MELO FILHO, 1988 apud REZENDE, 2016, p. 347-348).

No que tange aos entes federados, o fomento do esporte pelos mesmos não indicam
mais uma função de cuidado, controle e vigília da prática desportiva, como vinha exercendo
no passado, mas com o intuito de reestruturar e promover o desenvolvimento do desporto, sob
a ótima formal e não-formal, promovendo, apoiando e amparando as iniciativas de
organizações sociais, bem como de políticas públicas de inclusão do bem-estar social da
sociedade através do desporto, a fim que todas as camadas sociais da população pratiquem.
Sendo que a Administração Pública, federal, estadual, distrital e municipal, planeja e execute
os programas e ações no que concerne ao fomento do desporto. Diante disso, compreende-se a
não recepção e a necessidade da reforma na legislação infraconstitucional no que tange ao
desporto, afim que estimule as práticas desportivas informais e seus meios de exercício,
rompendo o conservadorismo, que impediam certa liberdade na articulação de atividades de
natureza educacional, ou formas inovadoras e independentes na organização de campeonatos
amadores e não menos importantes, a estruturação dos campeonatos profissionais sem o
caráter interventivo estatal (REZENDE, 2016, p. 342-343).
Desta forma, o caput do art. 217 da CF/88 constituiu a ruptura do monopólio estatal e
federativo sobre o desporto brasileiro, tão defendido desde 1941, mas que o tempo cuidou de
romper com a “anarquia desportiva”, falaciosas e com pretensões a manter aquilo que Tubino
alertava como sendo ‘os feudos’ instalados nas entidades dirigentes do esporte”, e cuja quebra
já demonstrara como um dos “grandes desafios do mundo esportivo contemporâneo”
(TUBINO, 1988, p. 48 apud REZENDE, 2016, p. 344).
Na exegese do artigo 217 da CF/88, baseado nas conclusões da Comissão de 1985,
assimila-se a dimensão social no conceito de esporte. Nesse diapasão, verifica-se que “era
preciso dilargar o conceito de esporte outorgando-lhe uma dimensão social. Nessa
perspectiva, além de uma atividade predominante física, há de ser destacado o seu caráter
formativo-educacional, participativo e competitivo, nas suas configurações formais e não
formais” (BRASIL, 1985; BRASIL, 1988). Seguia afirmando:

Erradicando o caráter acessório a que foi relegado o esporte no Brasil e, entendendoo, agora, como uma prioridade social e educacional, procurou-se redimensionar os
papéis até então desempenhados pela União, Estados, Municípios, CND, COB,
Confederações, Federações, Ligas, Clubes, Secretarias Estaduais, Conselhos

29

Regionais e Municipais, Universidades e demais órgãos públicos e privados
envolvidos no processo. Avulta no trabalho de redefinição de cada um dos papéis, a
necessidade de dinamizar-se o esporte no país, seja afastando qualquer atuação
cartorial e policialesca que iniba a criatividade dos diversos segmentos desportivos,
seja estimulando a livre iniciativa de modo a implementar, com respaldo nas
diversas realidades regionais, uma democracia desportiva (trecho do documento de
encaminhamento ao Ministro da Educação do Relatório da Comissão de
Reformulação do Desporto Brasileiro, em 19/12/85- Manoel G.Tubino, presidente.
In: MELO FILHO,[et al.]; org. TUBINO, 1988, p. 35).

O artigo 217 da Constituição Federal de 1988 teve a virtude de ressaltar que o
desporto brasileiro ganha mais visibilidade, quando é a própria Constituição que aponta os
ordenamentos para que as atividades desportivas desenvolvam- se em clima de harmonia, de
liberdade, e de justiça no sentido de responsabilidade social, além de regulamentar o desporto
para, se não reduzir, pelo menos resolver no âmbito desportivo as diversas demandas das
partes desportivas (MELO FILHO, 1995, p. 35).
Alvaro Melo Filho salienta que, preliminarmente, o poder da nova Constituição não
deve ser superestimado e exacerbado, embora ela influa na realidade, modificando-a,
modelando-a, aperfeiçoando-a, elevando-a, no sentido de aproximar bens e valores tidos
como bons em relação ao homem e à sociedade, não é uma força toda- poderosa e, menos
ainda, uma vareta mágica capaz de transformar o real daquilo que é naquilo que se pretende
que ele seja. Por isso, já se disse com inteira razão que “a Constituição promete o paraíso e a
realidade não provê sequer o purgatório (MELO FILHO, 1995, p.35)”. Além do mais, Álvaro
Melo Filho, com muita propriedade, assimila o desporto como um direito social à sociedade,
no trecho a seguir:

Se por um lado não há por que excluir-se o novo só para contentar os passadistas,
por outro, não se pode dar o luxo de colocar na Constituição o que a vida
desrespeitará. Inclui-se o desporto no novo Estatuto Fundamental face a sua
importância quantitativa, sua dimensão estrutural, sua abrangência conjuntural e sua
enorme transcendência para a qualidade de vida como objetivo maior de todo Estado
Social de Direito, nos planos nacional e internacional. Vale dizer, a vida
institucional do desporto já não pode andar indiferente aos homens e à própria
Constituição do país, na medida em que o desporto, tábua de fatos sociais altamente
valorizados, não se revela apenas como movimento social de massa, mas também
como uma contínua manifestação da vida cultural, atuando na atmosfera social da
Nação e integrando a vida de seu povo, como parte inseparável dos programas de
desenvolvimento educacional, social e da saúde (MELO FILHO, 1995, p. 38).

Em suma, ao introduzir as realidades do desporto brasileiro na nova Lei Maior,
configurou- se oportuno inserir as normas desportivas na práxis jurídicas. Ademais, o
conhecimento destas era essencial para que às entidades, órgãos e pessoas que integravam a
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comunidade desportiva brasileira a fim de zelarem pela eficácia jurídica e social dos
ordenamentos e respeitarem os direitos postos. Com o advento do desporto na Carta Magna
de 1988, a mesma resgatou o débito sócio-educativo-cultural que vinha ampliando, não
obstante favorece o nascimento de uma nova sociedade, composta por seres adeptos ao
esporte democrático (MELO FILHO, 1995, p. 38-39).

3.2. Os Princípios Constitucionais no Desporto Previsto no Artigo 217 da CF/88
“Segundo Álvaro Melo Filho, a Carta Magna de 1988, no Capítulo III da Seção III do
novo Estatuto Jurídico, intitulado “Do Desporto”, apresenta o caput do art. 217 explicitando
de forma ludibriada que o esporte é dever do Estado e direito de cada individuo”, “in verbis”:

“Art.217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais,
como direito de cada um, observados:¨

De forma precisa, Álvaro Melo Filho sintetiza o dispositivo da seguinte maneira:

“Salienta-se que este dispositivo constitucional sobre desporto, ao mencionar o
dever do Estado, fá-lo com o significado de obrigação jurídica, sem, contudo
esclarecer, dentre os órgãos estatais, quem seria obrigado a fomentar as práticas
desportivas, comprometendo, nessa ótica, a eficácia e a dimensão aplicativa dos
ideais desportivos” (MELO FILHO, 1995, p. 42).

Em síntese, o artigo, de forma equivocada, ao compreender o desporto como dever do
Estado concomitantemente determina o exercício do direito ao desporto ou ao direito de cada
indivíduo a praticar esportes (MELO FILHO, 1995, p. 42).
No que tange à expressão fomento no caput do dispositivo 217 da CF/88, o mesmo
não foi posto de forma aleatória, coincidentemente, é o mesmo vocabulário utilizado no art.
43, § 3° da Constituição Espanhola. O fomento, no âmbito jurídico-administrativo, consiste
no ato de promover uma atividade que visa melhoria estatal (MELO FILHO, 1995, p. 43).
Para o espanhol, Cazorla Prieto, o fomento consiste na seguinte passagem:

“El concepto de fomento tiene dentro del tratamento constitucional del deporte, se
puede resumir lo dicho señalando que por aquel ha de entenderse, em lo que atane a
su reflejo concreto em la esfera deportiva, la acción de los poderes públicos
tendiente a promover, proteger, financiar y impulsar el fenómeno desportivo, al
entenderse que constituye uno de los elementos básicos que integram el concepto de
calidad de cada ciudadano em su más amplia acepción y que satisface directamente
uma necesidad de utilidad general” (CAZORLA apud MELO FILHO, 1995, p. 43).
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No que concerne ao fomento, à subvenção, a técnica mais usual, corresponde ao
principal instrumento que se preze na Administração Pública a respeito da construção
social. Agrega-se que aos princípios da igualdade, coerência dos meios aplicados,
finalidade na atuação administrativa, segurança jurídica e coordenação de medidas que se
juntam a outros dois fundamentais correlacionados à subvenção:

a)
O poder de controle e comprovação da atividade subvencionada por parte da
Administração outorgante; (MELO FILHO, 1995, p.43).
b)
O princípio da afetação ao fim, que proíbe que as subvenções se destinem a
finalidade diversa da prevista no ato de concessão (MELO FILHO, 1995, p. 43).

Diante disso, o ente estatal estará obrigado, pela Carta Magna, a fomentar o esporte,
sem a prerrogativa de ser mitigada por norma infraconstitucional, na medida em que o
desporto compreende-se como um direito social de tamanha importância pública e parte
essencial para a melhoria na qualidade de vida dos brasileiros. Insta salientar que a expressão
práticas desportivas formais e não formais no art.217 da CF/88 é de um significado sóciocultural ímpar, pois, até pouco tempo, o desporto brasileiro consistia no desporto-espetáculo e
de grandes eventos, no que tange ao futebol no eixo Rio-São Paulo e às participações da
seleção brasileira em campeonatos mundiais. Entretanto, essa visão do passado, estreita,
continua sendo corrigida, posto que, por outro giro temos outras modalidades desportivas
formais e informais pouco propagadas no cotidiano, mas de relevância extremas, sem o
engajamento com resultados, enfim, o desporto enquanto prática social que educa, estimula a
participação e desenvolve valores de convivência e de cidadania (MELO FILHO, 1995, p.
44).
Nesse diapasão, compreende-se que o desporto participativo, sobretudo quando se
refere ao esporte para deficiente, o que demonstra a introdução do esporte em todas as
camadas e meios sociais. Outrora, no mundo contemporâneo em que os jovens, desde cedo,
estão expostos a tensões centrífugas, o desporto participativo executa uma função essencial na
proporção em que provoca a criatividade, o crescimento, o espírito solidário e a convivência
baseados nos valores da dignidade humana. Sob o efeito social, o desporto exige uma rigorosa
disciplina e contribui para a formação do caráter, compele a um projeto de vida que requer
esforço e o trabalho em equipe (MELO FILHO, 1995, p. 44).
Ressalta-se que os incisos e parágrafos do art.217 da CF/88 são voltados para que o
esporte seja um direito universal á sociedade, convertendo-se em um dever de fomento do
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Estado e de proferir autonomia as entidades desportivas, previsto no inciso I do artigo
supracitado (BRASIL, 1998).

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;
(...).

O princípio da autonomia no desporto causava diversas discussões suscitadas pela a
falta de pesquisa e pela diversidade de significados, de ordem política ou jurídica, para uma
cirúrgica determinação do conteúdo. Além do mais, a origem da palavra autonomia é derivada
da filosofia transitada da ciência política e depois introduzida no ordenamento jurídico. Em
complemento, no plano sociológico, a autonomia consiste em um objeto de conquista
permanente e cotidiana (MELO FILHO, 1995, p. 46).
Em suma, nas palavras de Álvaro Melo Filho, a autonomia está atrelada sem
subordinação ao ordenamento jurídico estatal que não pode, por exemplo, determinar que o
“penalty” do futebol seja cobrado com a mão ou a cesta do basquete convertida com o pé
(MELO FILHO, 1995, p. 47).
No que se refere a matéria desportiva, o espanhol Cazorla Prieto, atrelado ao
significado de autonomia no campo do desporto, instrui que:

“La autonomia del deporte moderno no puede de ninguna manera ser absoluta. En
primer término,porque su peso económico reclama un apoyo público, una cuota de
financiación importante por parte del Estado... Por otro lado, el creciente impacto
social del hecho desportivo aconseja al Estado tomar en sus manos la ordenación,
aunque sob sea externa, de muchas de sus manifestaciones. En tal sentido, hoy en
día aún los países que gozan de un associacionismo de tradición y raigambre que
assume um protagonismo destacado en la gestación deportiva, otorgan al deporte
una autonomia relativa y em ningún caso absoluta” (CAZORLA apud MELO
FILHO, 1995, p. 47).

Álvaro Melo Filho e Luiz Felipe Santoro, na obra Direito do Futebol - Marco Jurídicos
e Linhas Mestras prelecionam que:

“o ordenamento desportivo é uma regulação em eterna reforma ou em permanente
devenir que não pode nem deve fazer tabula rasa da autonomia desportiva grafada
no art. 217, I da Lex Magna, um “desejo de utopia” que arquitetamos, sugerimos e
conseguimos concretizar como postulado constitucional, como de resto todo o
conteúdo insculpido no art.217. Dentre outras razões, a inserção da autonomia
desportiva exsurge da constatação histórica de que os jogos nos povos antigos eram
presididos por um juiz e auxiliados, obrigatoriamente, por um funcionário com
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categoria idêntica à dos comissários de polícia atuais. Esse detalhe revela,
nitidamente, quão antiga e arraigada é a prática de intervenção da autoridade estatal
no desporto, não raro fazendo uso da legislação desportiva como mecanismo de ação
tuteladora” (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 53).

Compreende-se que o princípio da autonomia nas entidades dirigentes e associações
desportivas estão sob a tutela da própria administração, ou seja, do que lhe pertence é
exclusivo quanto à organização, sem diferir das legislações federais, respeitando a não criação
de sistemas desportivos separados, os quais acarretam empecilhos e incompatibilidades que
colocariam em risco a essencial e vital unidade desportiva nacional. Ademais, a autonomia
não consiste na independência e insubordinação ao ordenamento desportivo (MELO FILHO,
1995, p. 48).
Na ADI 3.045, o Min. Celso de Mello manifestou sobre o conceito do princípio
autonomia ao proferir que “a noção de autonomia, ainda que de extração constitucional, não
se revela absoluta, não tem a extensão e o conteúdo inerentes ao conceito de soberania e
independência” (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 54).
Ainda acerca do princípio da autonomia, o mesmo consiste em que entidades
desportivas dirigentes e associações tenham sua própria organização e funcionamento, sem
precisar seguir padrões. Ademais, cada entidade associativa busca, dentro de certos limites de
competência, liberdade de autogoverno, auto regulação e auto normatização, salvas apenas as
clássicas áreas de intervenção estatal, ordem pública e segurança pública. Sob o efeito, é
possível ocorrer à convivência entre a autonomia desportiva e o poder de polícia do Estado.
Sendo assim, apenas aparente o antagonismo, na proporção de uma harmoniosa interação,
sem transformar o desporto fruto de articulações políticas (MELO FILHO, 1995, p. 49).
Nesse diapasão, é necessário pontuar que perante determinados momentos de crises
políticas, ao legislador ordinário foi vedado violar a competência constitucional, posto que é
desprovido de atribuição a fim de relativizar e atenuar o cumprimento de garantia
constitucional da autonomia desportiva, quando regulamentam fatos jurídicos ou elaboram
normas que violam o auto-governo, a auto-organização e a auto-administração das entidades
desportivas asseguradas pelo art. 217, I da Carta Magna (MELO FILHO; SANTORO, p. 56).
Adentrando ao tema, o Min. Luís Roberto Barroso, com muita propriedade, sintetiza
as formas de autonomia desportiva:

“Auto-organização traduz o poder de editar os próprios atos constitutivos instituindo
os órgãos supremos de direção; Autogoverno significa o poder de escolha dos
próprios dirigentes e a possibilidade de editar as normas de conduta da entidade e de
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seus membros; Auto-administração representa a capacidade de dar execução própria
às normas vigentes e de buscar a realização dos objetivos da entidade.” (BARROSO,
1991, p. 96).

A autonomia desportiva brasileira foi outorgada em sintonia com a mais moderna
doutrina desportiva mundial, ao compreender que apenas as próprias entidades associativas de
cada modalidade desportiva possuem a expertise para a melhor solução dos problemas do
esporte. Senão fosse respeitada a autonomia desportiva, seria possível a discricionariedade
dos legisladores de cada país modificar as próprias regras das respectivas modalidades
desportivas. Sendo assim, uma possibilidade absurda que causaria a perda de identidade e
prejuízo aos adeptos. Em suma, a autonomia, prevista no Texto Republicano, delega poderes
às entidades desportivas, não podendo ser violentada por norma de hierarquia
infraconstitucional, pois o art. 217, inciso I, concedeu a liberalização do desporto a fim de
encarar os desafios da globalização e do século XXI (MELO FILHO; SANTORO, p. 56-57).
Nesse sentido, Álvaro Melo Filho e Luiz Felipe Santoro ressaltam o valor democrático
que o princípio da autonomia desportiva representa a luz da constituição federal de 1988:

“Não é despiciendo averbar-se, também, com lastro na hermenêutica constitucional,
que o vício da inconstitucionalidade contaminará qualquer ato, norma, decisão ou
interpretação jurídica tendente a impedir, desvirtuar, afastar ou impingir o
afastamento da incidência de princípio constitucional, de modo expresso ou
implícito, em face de certas situações, fatos, entes, grupos ou indivíduos, de maneira
incongruente ou colidente com os valores protegidos pela autonomia constitucional
desportiva. Com efeito, qualquer destes artifícios e subterfúgios jurídicos postos em
prática não afastam nem diluem o vezo juridicamente insalubre
inconstitucionalidade, a compelir sua nulificação ou remoção. Outrossim, não é
crível que a legislação ordinária possa sobrepor-se à Constituição Federal, a não ser
que o legislador, administrador ou julgador pudesse transvertir-se de constituinte, o
que é inadmissível. Por isso mesmo, revelam-se juridicamente desvaliosas as normas
da legislação desportiva que transgridem ou violem, de forma direta ou transversa, a
autonomia desportiva- postulado insculpido no art.217,I da Lei Básica-, o que
tornaria o modelo jusdesportivo brasileiro menos republicano e mais monárquico
(MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 63).”

É notório que o legislador infraconstitucional não possui o arcabouço jurídico de
limitar o princípio da autonomia desportiva da maneira a violar a essência do mecanismo, sob
pena de suprimir o conteúdo. Em suma, a autonomia desportiva consiste no principio
constitucional que direciona o ordenamento jusdesportivo, delimita os conteúdos normativos,
filtra a validade dos dispositivos infraconstitucionais do desporto face a Carta Maior, posto
que no conflito entre a liberdade e a autoridade na esfera jusdesportiva, o jurista Canotilho,
com propriedade, deixa a lição de que “ a liberdade é a regra e a restrição é exceção”,
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concretizando que o desporto não pertence ao Estado, mas sim aos cidadãos e às
organizações.
Oportuno ressaltar, por outro lado, que os princípios positivados no art. 217 do Texto
Republicano, não consiste em promessas vazias. Ademais, enfatiza-se a autonomia como um
dos pilares do sistema desportivo brasileiro, concluindo que o constituinte não introduziu
normas desnecessária a nossa Carta Maior. Há de reiterar, que os atos invasivos na
organização e na dinâmica interna nas entidades de práticas desportivas remete-se a um
comportamento autoritário, não podendo ser relativizado ou mitigado o preceito
constitucional da autonomia desportiva, sob a pena de abrir-se oportunidade de uma
reestatização do desporto nos moldes do governo Vargas (MELO FILHO; SANTORO, 2019,
p. 58).
Nesse diapasão, assimila-se a intervenção estatal, de forma autoritária, sendo a mesma
em muitas das vezes intrusa nas questões da administração do desporto, regime conflitante ao
regime democrático que o esporte tanto preza.
Aliás, na democracia é preciso lidar com as diferenças que geram na sociedade e no
campo do desporto, sendo este o maior interessado no principio da autonomia para autoorganizar baseando-se na realidade e na dinâmica própria de cada entidade desportiva,
correspondendo às solicitações e exigências do meio em que atuam. Portanto, através da
autonomia as entidades desportivas dirigentes e associações são capazes de buscar soluções
para resolver os seus imbróglios, aprimorando a convivência e somando ao desporto ideias
inovadoras no que concerne à organização. O que se almeja é a manutenção da autonomia das
entidades desportivas dirigentes e das associações desportivas, sem a invasão da
administração publica nas economias dos clubes, na organização dos mesmos no que tange ao
time profissional e a base e no direito de autodeterminação a fim que possam ser livres de
interferências, e de elaborar as devidas estratégias em conformidade com a legislação
desportiva. Constata-se que sem a outorga desta carta de alforria desportiva os clubes se
manteriam presos e frágeis ao aparato estatal, sem forças para desenvolverem
economicamente e de buscar as próprias estruturas para manter as categorias de base e o time
principal (MELO FILHO, 1995, p. 49).
Posteriormente ao artigo supracitado, o art. 217, II, CF/88 prevê o seguinte texto legal:

(...)
“II- a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do
desporto educacional, e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento.”
(...).
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O texto republicano preconiza a destinação de recursos públicos dos Estados brasileiro
às entidades desportivas, ao promover e amparar as práticas desportivas formais e não
formais, direcionando recursos públicos para o desporto educacional aos jovens e,
posteriormente, para o desporto de alto rendimento. Em síntese, compreende como direito do
cidadão e dever do Estado, o qual tem a premissa de auxiliar, proteger e prestar a assistência
ao desporto.

O ente federado para democratizar o direito à atividade desportiva, como

instrumento de crescimento ao ser humano e social, necessita reservar recursos para o esporte
nos orçamentos públicos, atingindo a todos, a oportunidade da prática desportiva, sendo assim
deixando de ser um esporte da elite (MELO FILHO, 1995, p. 50).
O repasse dos recursos financeiros justifica no instrumento de formação e no
crescimento do homem. Sob efeito, o esporte proporciona um importante legado no processo
educativo, ao visar a melhoria no desenvolvimento corporal e mental e estimular o espirito de
liderança, fortalecendo o habito de conviver com outras classes sociais e culturas,
consolidando o sentimento de harmonia e identificação social (MELO FILHO, 1995, p. 50).
Ademais, o inciso II do Art. 217 da Carta Magna presume um suporte financeiro
público mínimo, digno a um bom desempenho em competições de alto rendimento, a nível
olímpico e continental. Outrora, o esporte de alto rendimento gera o interesse da sociedade
em praticá-lo, motivando que o Estado cumpra o seu papel de direcionar recursos ao desporto
e possibilitando a evolução do desporto, o qual resulta o surgimento de bons atletas e de
futuros ídolos nos campos e nas quadras (MELO FILHO, 1995, p. 50).
Em outro giro, os Estados ao invés de direcionar os recursos às entidades desportivas,
poderiam isentar as mesmas de tributos específicos nas práticas desportivas. Tais incentivos
fiscais para o esporte consistiria em uma renuncia de arrecadação do ente federado, visando o
fomento e a introdução, em todo o país as práticas desportivas, estimulando a economia e a
formação dos jovens atletas nas modalidades esportivas (MELO FILHO, 1995, p. 51).
Insta salientar que os incentivos fiscais comportam-se como um investimento social
realizado pelo os entes federados, conquanto o esporte propicie como medida necessária à
saúde, de combate as atitudes anti-sociais e na promoção de convivência com diversos grupos
sociais e econômicos, sendo assim agregando à integração social (MELO FILHO, 1995, p.
51).
Não resta dúvida que o esporte é um investimento social que impacta diretamente na
saúde da sociedade e no número de cárceres nos presídios. Por outro lado, no que tange à
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economia, os incentivos fiscais para o desporto caracteriza- se como um investimento, ao
gerar empregos, bem como no aumento de exportações de bens e serviços. Diante disso, com
as isenções de tributos no campo do desporto ficam assegurados os conjuntos operacionais a
direito à educação, direito à cultura, direito à saúde e o direito ao lazer para os brasileiros
(FILHO, 1995, p. 51-52).
Já no inciso III do artigo 217 da Carta Maior, o texto foi redigido da seguinte forma:

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais,
como direito de cada um, observados:
(...)
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional.
(...).

No dispositivo compreende-se um equivoco do legislador, o qual baseia na existência
de uma legislação uniforme e padronizada para o desporto profissional e não-profissional
quando as desigualdades clamam por estratégias e administrações especializadas que visem
absorver as vocações de modalidade, até porque as diferentes identidades se manifestam e se
organizam de formas diversas (MELO FILHO, 1995, p. 52).
Álvaro Melo Filho, com propriedade, sintetiza o inciso III do dispositivo 217 da Carta
Republicana da seguinte maneira:

“Urge separar, na legislação desportiva, os profissionais dos não profissionais,
submetendo-os a entidades desportivas distintas e autônomas, para que cada uma
delas busque seu próprio caminho, adequando-se à realidade, à especificidade e à
teleologia de cada uma destas vertentes desportivas, criando-se, desse modo,
condições mais sensatas de organização e de administração do desporto. Encontramse neste item III as sementes de um mecanismo essencial às transformações
institucionais do desporto brasileiro, afastando a possibilidade de um sistema
desportivo nacional idealista, absoluto e encravado numa caverna platônica. E com a
adoção desta diretriz constitucional elidir-se-á a injustiça da legislação desportiva de
se igualar coisas desiguais, pois, na clássica lição de Rui Barbosa, a verdadeira lei da
igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais, na medida em que se
desigualem. Vale dizer, a igualdade desportiva não importa nem pressupõe um
nivelamento entre entidades e pessoas desportivamente desiguais, mas, ao invés,
reconhece as desigualdades desportivas e impõe tratamento diferenciado pela
legislação desportiva” (MELO FILHO, 1995, p.53).

Sendo assim, o autor proclama um tratamento desigual entre o desporto profissional e
não-profissional, na legislação infraconstitucional, adequando-a, de maneira plural, às
diferentes estruturas desportivas. No que tange ao inciso IV do artigo 217 da Carta
Republicana, o dispositivo foi redigido da seguinte maneira:
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(...)
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

Compreende-se, na sociedade, que o desporto é um fenômeno universal, instrumento
que ultrapassa fronteiras e estreita união entre todos, seja promovendo à solidariedade, a
compreensão, a confraternização e a paz entre as nações. Ademais, João Lyra Filho ressalta,
com bastante propriedade, o inciso IV do art.217 da CF/88 ao dizer; “não há soma de vida que
mais totalize o sentimento e espírito do povo, senão a que resulta das manifestações do
movimento desportivo”. A princípio, especialmente, no que tange ao incentivo de
manifestações desportivas de origem brasileira possuidora de enormes frentes culturais e
sociais (FILHO, 1952 apud MELO FILHO; 1995 p. 54).
Além do mais, o dispositivo tem como fim restabelecer os esportes de origem
brasileira, combatendo à marginalização das atividades culturais pertinente ao desporto, cujo
exemplo consiste na capoeira, menosprezada e tratada com uma modalidade sem valor sócio
desportivo. Ademais, o artigo 217 preconiza o princípio ao incentivo ao lazer, como forma de
crescimento social, de acordo com o texto do §3°.

(...)
§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.

O legislador, ao acolher o lazer como atividade nas horas vagas de trabalho, o colocou
na seção do desporto, reconhecendo a prática desportiva como entretenimento, diversão,
desenvolvimento pessoal e participação social, sendo assim propagando a promoção social do
indivíduo.
O lazer desportivo despontou nas tradicionais estruturas desportivas, como nos clubes,
federações e nas escolas. Estas consistem em lugares que concentram o lazer praticado por
diferentes camadas sociais e adunam com manifestações comunitárias, as quais visam o
esporte como meio de lazer e como oportunidade de se interagir com outra cultura. Ademais,
o lazer consiste em um direito social, pois se compreende como um componente do salário
mínimo previsto no art. 7 da Constituição Federal (MELO FILHO, 1995, p. 61).
É de suma importância a atuação da Administração Pública ao incentivar e propagar
os benefícios da prática regular de atividades físicas pela comunidade, devendo o Poder
Público concentrar o seus esforços sobre as populações carentes das periferias urbanas e das
zonas rurais. Nesse diapasão, o Esporte-recreação, permitirá, à luz do saber do Professor
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Manoel Tubino, “sejam testadas novas modalidades de articulação entre a União, os Estados e
os Munícipios bem como indicará, com mais precisão, as atribuições desses níveis ou ainda, o
mais importante, definirá uma nova forma aberta e participativa de articulação entre o Estado
e a Sociedade” (MELO FILHO, 1995, p. 61-62).
Portanto, perante o ensinamento do Professor, salienta-se que o Poder Público
necessita promover políticas públicas sobre a importância da prática desportiva, não apenas
como um favorecimento para a saúde brasileira, sobretudo como uma forma de manifestação
social no esporte.

3.3. Princípios Infraconstitucionais no Futebol Brasileiro

O ordenamento jurídico desportivo apresenta os princípios próprios, os quais são as
estruturas. Algumas destas se encontram na legislação e outros não, sendo que, na situação
daqueles, tomam-se como fontes, a Constituição Federal de 1988 e a Lei n.9615/98.
A Lei n. 8.672/93, conhecida como Lei Zico, regulamentou doze princípios, os quais
também estão presentes na Lei n. 9615/98, sendo fundamentais ao futebol brasileiro. Tais
princípios estão no texto legal do art.2º da Lei n.9615/98, mais conhecida como Lei Pelé, e
são eles:

a)
Soberania: A soberania do âmbito desportivo é previsto no inciso I do Art. 2º
e é de acordo com a Lei Pelé, compreendido pela supremacia nacional na
organização da prática do esporte. Ou seja, o aparato estatal deve ser a autoridade
suprema no que tange a questão da organização desportiva no território nacional;
b)
Autonomia: A autonomia também está prevista na Lei n.9615/98, a qual
consiste pela a faculdade e liberdade de entidades de práticas desportivas para
organizarem todas as modalidades desportivas, não podendo sofrer interferências
dos entes federados nas questões internas;
c)
Democratização: O princípio da democratização visa a atender o livre acesso,
sem discriminações de raças e de classe social. Nos dias atuais, tem se visto um
grande investimento no futebol e nas demais modalidades esportivas uma
mobilização de permitir a manifestação e a participação de todos, sendo assim
levantando a bandeira que a modalidade esportiva é um “direito de cada um”.
Ademais, é notável a presença de pessoas portadoras de necessidades especiais,
sendo expressivo o número de atletas presentes na Paralimpíadas, mas também nas
realizações dos torneios escolares;
d)
Liberdade: O princípio da liberdade é visto de diversas formas, desde a livre
prática do esporte e à liberdade de associação a uma entidade do setor. A
comunidade possui o livre arbítrio para escolher para determinar qual prática visa
como lazer, sendo que é levada em conta a capacidade do atleta na Prática
Profissional;
e)
Direito Social: Os direitos sociais previstos na Carta Republicana visam a
garantia dos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito, através do
direito posto à coletividade e ao individual. No que tange ao futebol e as outras
modalidades, o direito social preconiza a base da tarefa do Estado em promover as
práticas desportivas, sejam elas formais e não formais;
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f)
Diferenciação: A lei geral do desporto prevê no artigo 3º a diferenciação
entre desporto profissional e não profissional;
g)
Identidade Nacional: Conforme a redação da Lei Pelé, o Princípio da
Identidade Nacional se identifica como “refletido na proteção e incentivo às
manifestações desportivas de criação nacional”. Em suma, as competições e os
eventos criados no território brasileiro, seja de cunho regional ou nacional, devem
ser prestigiados e incentivados pela a administração pública;
h)
Educação: O princípio da Educação no desporto é fomentado pelo o desporto
educacional, que deve ser priorizado no recebimento de recursos públicos
(ROSIGNOLI; RODRIGUES, 2017, p. 28-29).

A Lei Pelé define o desporto educacional da seguinte maneira:

(...)
Art. 3o O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:
I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas
assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de
seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do
indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer;
(...)
i)
Qualidade: O princípio da qualidade consiste na qualidade e na valorização
no desporto profissional e no desporto educativo ao visar à cidadania ao
desenvolvimento físico e moral;
j)
Descentralização: O princípio da Descentralização visa que o poder na
organização desportiva deva ser repartido, na medida em que se vise um tratamento
harmônico entre todos os níveis, seja federal, estadual, distrital e/ou municipal;
k)
Segurança: O princípio da Segurança almeja à proteção dos atletas de todas
as modalidades no que tange aos riscos, perigos de lesões intrínsecos ao esporte;
l)
Eficiência: O princípio da Eficiência na seara desportiva está ligado ao agente
que deve agir com presteza, rapidez e rendimento. Conforme a Lei Pelé este se
obtém através do estímulo a competência desportiva e administrativa (ROSIGNOLI;
RODRIGUES, 2017, p. 29).

4. A FORMAÇÃO DO JOVEM ATLETA NO FUTEBOL BRASILEIRO

O presente capítulo discorrerá sobre a formação do jovem atleta nos clubes brasileiros.
Nele será abordado o conceito de direito de formação, o deveres e os direitos dos clubes para
a formação do atleta, o contrato do jovem atleta e, não menos importante, a abordagem do
caso concreto referente a tragédia de jovens atletas no centro de treinamento do flamengo.
Todas essas abordagens a partir das bibliografias pertinentes, artigos e ao texto legal da Lei
9615/98, mais conhecida como Lei Pelé.

4.1. Evoluções Históricas do Direito de Formação

41

O mecanismo de direito de formação teve os seus primeiros dispositivos através do
advento da Lei 10.672/2003. A mesma aprimorou a Lei Pelé, a qual não dispôs sobre o direito
de formação em seu texto legal, sendo assim aperfeiçoando a regulamentação dos atletas de
futebol. Ademais, a FIFA já menciona o tema desde 2001, estimulando a formação de novos
atletas e dispondo direitos aos clubes formadores que participavam no ciclo de formação por
meio de indenizações aos mesmos (BRASIL, 2003).
Com diversas incorporações legislativas acerca do direito de formação ao
ordenamento desportivo nacional, a redação sobre o tema ocasionava inseguranças jurídicas.
Diante disso, necessitava de alterações no texto legal a respeito ao tema. Com o advento da
Lei 12.395/11, o texto legal do artigo 29 da Lei 9615/98 passou a prevê acerca da formação
do jovem atleta, sendo realizadas importantes alterações no que tange a proteção dos clubes
formadores, aos deveres dos clubes na formação do atleta e aos direitos do atleta em formação
(BRASIL, 2011).
A inovação trazida pela a Lei n° 12.395/11 a Lei Pelé ocasionou uma queda nas
transferências de menores de idade ao exterior, pois as alterações trouxeram disposições sobre
o direito de indenizatórios aos clubes formadores, e em contrapartida o dever que o clube
possui ao oferecer uma infraestrutura ao menor (KOELLN, 2014, p. 72).
Nesse diapasão, a luz da Lei 12.395/11, foi incorporado na Lei Pelé um sistema de
proteção ao jogador menor de idade como: 1) contrato de formação desportiva sem vínculo
com o atleta de 14 a 20 anos; 2) preferência na assinatura do primeiro contrato de trabalho
desportivo; e, 3) preferência na renovação contratual do primeiro contrato de trabalho.
Após as alterações ditas, uma nova mudança ocorreu através da promulgação da Lei
13.155/2015, a qual modificou o tipo de categoria de desporto praticada pelo atleta em
formação. Acerca do tema, existiam diversos questionamentos a respeito de qual tipo de
desporto era praticado o jovem atleta. Com o advento da inovação à Lei Pelé, a mesma
compreendeu que o atleta em formação incorpora na classificação de desporto de
aperfeiçoamento no que concerne a qualidade dos esportes, almejando o caráter recreativo,
competitivos e de alto desempenho.

4.2. Os Obstáculos Enfrentados Pelo os Jovens Atletas em Busca do Sonho

No país do futebol, milhões de garotos sonham em serem jogadores de futebol.
Entretanto, infelizmente, uma pequena parte desse universo conseguirá êxito na busca do
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sonho. Em qualquer campo de várzea no Brasil há meninos que jogam futebol e sonham em
melhorar a sua vida e de seus familiares. Ademais, muitos talentos convivem com a constante
violência nos bairros em que convivem, estes, em muitas vezes, são dominados pelo o tráfico
de drogas ou pela as milícias. Também almejam virarem o centro das atenções no futebol e
tirarem os seus familiares da escassez econômica.
O sonho dos meninos é concomitante com os respectivos desejos da juventude. Tais
desejos consistem em se tornar um jogador famoso, titular de um grande time, jogar em
grandes times como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, PSG, Flamengo, Fluminense, Vasco,
Botafogo etc. Envolvidos pelos os sonhos, os garotos visam um grande contrato, uma rotina
de treinos e jogos, participações nos principais campeonatos como a Copa do Mundo, a Liga
dos Campeões e a Copa Libertadores, os holofotes, as entrevistas, as manchetes dos grandes
noticiários, a idolatria dos adeptos a pedirem autógrafos e a tão visada convocação para vestir
e honrar a consagrada camisa amarela, a penta campeã do mundo, a imponente Seleção
Brasileira de futebol (SOBRINHO, 2019, p. 132).
Insta salientar, que é muito fácil olharmos os grandes jogadores de futebol e acharmos
que os mesmos levam uma vida excelente apenas por chutar uma bola. O caminho para
chegar a esse nível é bastante árduo. Desde o início da formação os atletas são constantemente
testados a provar o seu talento. Em números, compreende-se que as chances de êxito são
mínimas, ao considerar o número de atletas mirins que ingressam no Departamento de Base
ou de Formação dos Clubes e aqueles que chegam à equipe principal, embora cada menino
que inicia o seu caminho no instituto de formação dos clubes possua a fé que será ele que irá
despontar no futebol. É necessário que o jovem possua a convicção e fé inabaladas, pois caso
contrário ficará pelo o caminho (FILHO; SANTORO, 2019, p. 143).
Durante o caminho, nem sempre a relação entre os empresários, os clubes de futebol e
os meninos é transparente ou ética. Por vezes, a relação tende a ser complicada, recheada de
estresse, chantagem, depressão, intimidação e abandono. Além disso, insta ressaltar que a
projeção do atleta é curta, a maneira que a perspectiva do fracasso é iminente. Compreende-se
que há certa irracionalidade na seleção dos jovens atletas nos clubes, as famosas peneiras.
Ocorre que nem sempre o jovem atleta mais habilidoso no processo de seleção é escolhido,
pois devido aos fatores não intrínsecos à técnica, como a empatia ou o prestígio do empresário
ou olheiro com a agremiação esportiva. Na busca pelo o sonho, os garotos não fazem outra
coisa que não seja jogar futebol. Não são raras as evasões escolares, o afastamento do bairro
de origem, a separação da família e dos amigos e até mesmo a mudança para outro endereço.
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Em busca do sonho, tudo aparenta valer a pena. Nesse diapasão, o cotidiano dos meninos é
voltado ao futebol, sendo que até nos momentos de lazer assistem vídeos ou filmes de
esportes ou buscam dar um trato no visual para aparecer com o ídolo (SOBRINHO, 2019, p.
132).
Pela a busca da ascensão na carreira, vários meninos deixam as comunidades, famílias,
e cidades e são colocados sob a supervisão de desconhecidos, para experimentarem a
disciplina rígida e as condições de vida deploráveis. São diversos os relatos de garotos que
são enganados com promessas, moram em ambientes inapropriados, com alimentação
precária, apresentam sérias carências materiais e são submetidos a assédio moral e abusos
sexuais (SOBRINHO, 2019, p. 132).
Tais realidades, ocultas nos olhares da grande mídia esportiva, foram desvendadas em
uma reportagem publicada na Revista Carta Capital, por Gilberto Nascimento, que obteve os
relatos sobre o cotidiano dos atletas mirins. Os depoimentos dos garotos consistem na forma
violenta que são retirados do seu lar mediante fraude, alguns sem sequer ter a autorização dos
responsáveis legais. Em complemento, o tráfico de jogadores mirins é por vezes disfarçado
sob a forma de convites para peneiras, realização de intercâmbios, estágios etc. Gilberto
Nascimento narra, ainda, a situação dos alojamentos onde ficam os meninos, sem a menor
estrutura de higiene. O autor discorre também sobre os casos de abuso sexual, pedofilia,
cobrança de valores e extorsão à família dos garotos, sob a promessa destes serem aprovados
numa peneira. Outros relatos são de maus tratos, prostituição, assédio e toda a sorte de
chantagem a que estão submetidos o adolescente e sua família. A reportagem, por último,
comenta sobre os casos de garotos que são submetidos à orientação de pessoas não
qualificadas que lhes impõem uma rotina de treinamentos físicos extenuantes e incompatíveis
para a idade óssea e para a sua estrutura muscular em formação (NASCIMENTO, 2008 apud
SOBRINHO, 2019, p. 132).
De acordo com o Manual do Centro de defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CEDECA) (2013), os riscos mais recorrentes dos jovens que pretendem se
tornar jogador de futebol são:
. A evasão escolar, a despeito de algumas escolas serem mais flexíveis e tolerantes em
relação aos atletas mirins;
. A profissionalização precoce;
. A exploração e o abuso sexual;
. Os danos à integridade física advindos do alto impacto da atividade;
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. O distanciamento da convivência familiar como fonte de oportunismo de aliciadores.
Em complemento, acrescentam-se outros riscos, tais como: os danos psicológicos e
problemas psíquicos mais sérios como a ansiedade, a insônia, o pânico até a depressão
ocasionada pela a pressão familiar, com violência à liberdade de escolha do menino; as
discriminações em razão de cor, etnia, orientação religiosa, orientação sexual, deficiência; e a
pressão de torcedores sobre os garotos durante as competições. A cobrança sobre os garotos
em apresentar um ótimo futebol, tende a afetar a formação dos jovens. O compromisso de
apresentar um alto nível de rendimento provoca uma verdadeira restrição à liberdade dos
atletas mirins. Em tese, seguir a carreira profissional representa dedicação, rotina exaustiva de
treinos e jogos, disciplina rígida e relações pessoais marcadas por forte pressão dos familiares,
dos treinadores, dos olheiros etc. Em suma, o menino passa a ser visto pela a família como
uma “mercadoria”, ou seja, uma “galinha de ouro” que pode gerar milhões e melhorar as
condições de vida dos familiares (SOBRINHO, 2019, p. 133).
O trabalho infantil esportivo tende a ser um projeto ou um investimento da família do
garoto. A expectativa da fama, salários extraordinários e o aumento do poder de compra
despertam os interesses de todos que convivem com a jovem promessa. Nesse contexto,
algumas famílias abusam da criança ou do adolescente na medida em que ela atribui a este a
responsabilidade de ser a fonte econômica do núcleo familiar. O abuso familiar consiste
também nas situações de violência financeira, em que familiares empresários ou
“responsáveis” tomam a guarda do patrimônio do promissor atleta e, em muitas vezes,
dilapidam o mesmo. A fim de evitar tais abusos, é necessário que o valor arrecadado pela
Justiça, para fins de reparação a que tenham direito as crianças e adolescentes, seja depositado
numa poupança a favor da vítima, a maneira que esta somente fique autorizada a sacar quando
atingir a maioridade. No cenário internacional, os garotos brasileiros são vistos como
detentores de um talento peculiar que é simplesmente explicado como um dom. A mídia
internacional compreende que os jovens talentos do Brasil são influenciados por uma cultura
de obstinação dos meninos bons de bola e que largam tudo, inclusive a educação escolar, a
fim de vivenciar a experiência de um atleta profissional. Nessa falsa percepção de realidade,
os garotos desde a tenra idade seriam acostumados a enfrentar uma série de obstáculos para
adentrarem em um processo de formação. Essa visão equivocada de formação dos garotos no
Brasil é considerada falsa, pois a evasão escolar, os maus tratos e as carências, a que são
submetidos crianças e adolescentes, contribuem para:
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. Retardar o desenvolvimento cognitivo dos meninos em formação, impactando na
qualificação destes que lhes permitam tomar decisões referentes à gestão da sua carreira, da
sua vida pessoal e do seu futuro profissional;
. Enfraquecer o senso crítico dos garotos para exercerem o papel de cidadão e dos seus
direitos;
. Aumentar as chances de serem manipulados por empresários maldosos;
. Gerar atletas desqualificados, sem outras perspectivas de emprego a não ser o futebol
(SOBRINHO, 2019, p. 134).
Não menos importante, no mercado da bola, há uma prática comum envolvendo
investidores, de modo que empresários “roubam” garotos de outro empresário. Para tal ato,
matérias jornalísticas são pagas para exaltar ou criticar o futebol de um garoto, entrega de
presentes para os meninos e para os familiares destes e, além da propagação de uma
campanha suja na qual o empresário faz ao outro (SOBRINHO, 2019, p. 134).
Outra fraude no que tange a contratação de jovens talentos ocorre por meio da
celebração de contratos com os pais destes, os quais são contratados como empregados de
empresas dos olheiros ou de clubes de futebol. Existem casos concretos que os pais de jovens
atletas promissores foram contratados como roupeiros, jardineiros, cozinheiros ou
funcionários da secretaria do clube. Trazendo à tona um caso concreto, um jovem brasileiro
chamado Anderson, de 17 anos, foi jogar no Clube Porto de Portugal, mas a contratação
envolveu a formulação de um contrato fictício com a genitora do atleta mirim (SAPO, 2015,
apud SOBRINHO, 2019, p. 135).
No mundo do futebol, os garotos, além de sofrerem com a pressão dos familiares, são
presas fáceis nas mãos de empresários desonestos. Estes procuram jovens talentos como quem
está à procura de um animal valioso. Nesse ambiente, não é raro escutar histórias de fraudes,
como os casos de empréstimos leoninos feitos aos familiares do garoto criando uma servidão
por dívida. Também não são raros os casos que os empresários obrigam o jovem atleta a
utilizarem documentos ou passaportes falsos ou adulterados a fim de permitir que tal atleta
participe de competições de juniores e se destacar para se tornar “uma mercadoria” mais
atraente e cobiçada no futebol (SOBRINHO, 2019, p. 135).

4.3 Os Direitos e Deveres do Clube Formador na Formação do Atleta
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A atividade laboral de um jovem consiste em um dos assuntos mais sensíveis para um
magistrado do trabalho, pois tais fatos acarretam no crescimento intelectual do jovem e como
pessoa (VEIGA, 2017, p. 73).
Haja vista, que a legislação pátria não está em harmonia com a prática e o dia a dia
vivenciado em nosso país e, por isso, ocasiona dúvidas entre os magistrados.
Atualmente a redação do artigo 7°, XXXIII, da Carta Magna de 1988 prevê que não
pode ser obreiro, o menor cuja idade seja inferior a 16 anos, salvo na condição de aprendiz e
mesmo assim a partir dos 14 anos, sendo vedado o trabalho noturno, perigoso ou insalubre
(VEIGA, 2017, p.73).
No que tange a Constituição Federal, a mesma prevê a proteção integral que toda a
criança, adolescente e jovem tem de acesso, com prioridade, aos direitos à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tal direito está sob a tutela do Estado, da
família e da sociedade de protegerem todo esse menor contra a discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão. Além do mais, o constituinte de 1988 previu que o interesse
superior da criança e o adolescente consistem na fixação de idade mínima para o trabalho e a
garantia do trabalhador adolescente e jovem à escola.
No que tange ao trabalho a um menor de 14 anos, em via de regra, o jovem de 14 anos
ainda é uma criança que está em franco desenvolvimento emocional e biológico, embora que
com o tempo a maturidade vem sendo antecipada. Nesta fase da vida é imprescindível e
fundamental que o menor esteja frequentando a escola e não inserida no mercado de trabalho.
É evidente que um jovem carente de recursos financeiros necessite trabalhar para
complementar a renda no recinto familiar, sendo, muitas vezes, a necessidade do amparo à
família, necessariamente, afastará um jovem do ambiente acadêmico, prejudicando, de forma
grave, o seu desenvolvimento e o deslocando para uma posição menos favorecida no mercado
de trabalho. Compreende-se que, atualmente, o país do futebol, como é conhecido o Brasil,
figura entre as dez maiores economias mundiais. Diante disso, o ingresso prematuro de jovens
no mercado de trabalho implicará em desqualificação de mão de obra, ocorrendo que aquele
jovem que deveria estar frequentando a escola, desenvolvimento e aprimorando o intelecto,
renuncie dessa fase importante, lançando-se ao mercado de trabalho (VEIGA, 2017, p. 74).
A Convenção n.138 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada em 2001,
tendo como signatário o Brasil, prevê sobre a idade mínima para ingresso no emprego, da
seguinte forma:
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A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:
[...]
3. A idade mínima fixada nos termos do § 1° deste artigo não será inferior à idade de
conclusão da escolaridade compulsória ou, em qualquer hipótese, não inferior a
quinze anos.
[...].

Diante do texto legal supracitado, observa-se a preocupação mundial com a
regulamentação do trabalho infantil, a fim de explicitar a recomendação de que a pessoa
estará apta para adentrar no mercado de trabalho ao término da escolaridade básica, o que
geralmente ocorre aos 15 anos de idade (VEIGA, 2017, p. 74).
Ademais, a Recomendação n.146 OIT manifesta acerca da idade mínima, in verbis:

I. Idade Mínima
6. A idade mínima definida deveria ser igual para todos os setores de atividade
econômica.
7.
(1) Os Estados-membros deveriam ter como objetivo a progressiva elevação, para
dezesseis anos, da idade mínima para admissão a emprego ou trabalho especificado
de conformidade com o artigo 2º da Convenção sobre Idade Mínima, 1973.
(2) Onde a idade mínima para emprego ou trabalho coberto pelo artigo 2º da
Convenção sobre Idade Mínima, 1973, estiver abaixo de 15 anos, urgentes
providências deveriam ser tomadas para elevá-la a esse nível.
8. Onde não for imediatamente viável estabelecer uma idade mínima para todo
emprego na agricultura e em atividades correlatas nas áreas rurais, uma idade
mínima deveria ser definida no mínimo para emprego em plantações e em outros
empreendimentos agrícolas referidos no artigo 5º, parágrafo 3º, da Convenção sobre
Idade Mínima, 1973.

No cotidiano brasileiro, assistimos a presença de muitos jovens entre 14 e 16 anos no
mercado de trabalho, mas que atualmente esta à margem da lei (VEIGA, 2017, p. 76).
A situação compreende-se nas familiares humildes em que o jovem adentra no
mercado de trabalho para complementar a renda familiar.
Na busca da prevenção a este cenário, a Recomendação n.146 da OIT, ao sugerir a
adoção de mecanismos sociais que buscam preencher esta lacuna e evitar que o jovem
abandone seus estudos para se inserir no mercado de trabalho. Diante disso, estabelece o item
três do referido diploma, in verbis:

Deveriam ser objeto de especial atenção as necessidades de crianças e adolescentes
sem famílias, ou que não vivam com suas próprias famílias, ou de crianças e
adolescentes que vivem e viajam com suas famílias. As medidas tomadas nesse
sentido deveriam incluir a concessão de bolsa de estudo e treinamento.
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Nesse diapasão, o menor de 14 anos de idade, ainda não completou o seu ciclo de
desenvolvimento e maturidade intelectual, sendo que o ingresso deste no mercado do trabalho
acarretará uma desqualificação da mão de obra, pois o excluirá do competitivo mercado do
trabalho, em um futuro próximo, devido a não conclusão dos estudos no momento em que
deveria. Nessa vertente, a Organização Internacional do Trabalho expressa que a criança que
ingressa no trabalho de forma precoce, ao decorrer de sua vida adulta, arrecada média salarial
bem inferior daquele jovem que começou a trabalhar depois dos 18 anos (VEIGA, 2017, p.
76).
Entretanto, no futebol, quando se trata de um atleta mirim, estes conceitos são tratados
com menos rigor. Em razão da peculiaridade que envolve a formação de um jovem atleta e o
seu tempo de carreira, é imprescindível uma análise mais aberta acerca do tema. Neste
mercado, o jovem com a idade inferior a 14 anos pode e deve ser estimulado a praticar
qualquer modalidade desportiva. É notável que não seja um menor aprendiz, tampouco um
atleta profissional, mas poderá praticar a atividade física na modalidade de desporto
educacional, conforme a previsão legal do art. 3°da Lei 9615/98 (VEIGA, 2017, p. 76-77).

Art. 3o O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:
I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas
assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de
seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do
indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer;

Compreende-se que o desporto educacional trata-se de uma atividade desportiva
lúdica, com o intuito de contribuir para a educação daquele jovem.
No atual cenário do futebol brasileiro, assimila que a formação dos atletas constitui
uma das mais relevantes atividades e atribuições para um clube, até mesmo para as suas
finanças. Insta salientar que quem forma o atleta hoje é o clube de futebol. O clube possui um
trabalho específico e um investimento dirigido às categorias de base, pois é imprescindível
essa preocupação de sempre visar à melhoria para a formação dos futuros atletas da seleção
brasileira (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 143).
No que concerne ao Direito de formação dos atletas no Brasil, é necessário abordar o
texto legal do inciso IV do art. 3° da Lei n° 9615/98. O dispositivo referido dispõe o texto da
seguinte forma:

Art. 3o O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:
(...);
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IV - desporto de formação, caracterizado pelo fomento e aquisição inicial dos
conhecimentos desportivos que garantam competência técnica na intervenção
desportiva, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo
da prática desportiva em termos recreativos, competitivos ou de alta competição.

Nessa seara, o artigo 29 da Lei Pelé especifica a formação de atletas, mas tem o seu
caput voltado à profissionalização, ao delimitar que “A entidade de prática desportiva
formadora do atleta terá o direito de assinar com ele, a partir de 16 (dezesseis) anos de idade,
o primeiro contrato especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser superior a 5
(cinco) anos” (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 144; BRASIL, 1998).
No que tange ao contrato de formação, o § 4° do art. 29 da Lei Pelé determina que o
atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor de vinte anos de idade,
poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática desportiva formadora, sob a forma
de bolsa de aprendizagem livremente pactuada mediante contrato formal, sem que seja
gerado vínculo empregatício entre as partes (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 144;
BRASIL, 1998).
Sintetiza-se, então, em razão do caput e do §4° do art. 29 da Lei Pelé que o jovem
atleta pode assinar um contrato de Formação a partir dos quatorze anos de idade e, a partir dos
dezesseis anos, poderá ser profissionalizado, sob a prerrogativa do direito do clube formador
de assinar o primeiro contrato especial de trabalho desportivo, com prazo não superior a cinco
anos (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 144).
O §2° do artigo 29 da Lei Pelé, por sua vez, conceitua a entidade de prática desportiva
formadora aquela que dispõe aos atletas programas de treinamento nas categorias de base e
complementação educacional; e cumpra cumulativamente tais requisitos (BRASIL, 1998);

a)
Estar o atleta em formação inscrito por ela na respectiva entidade regional de
administração do desporto há, pelo menos, 1 (um) ano;
b)
Comprovar que, efetivamente, o atleta em formação está inscrito em
competições oficiais;
c)
Garantir assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, assim
como alimentação, transporte e convivência familiar;
d)
Manter alojamento e instalações desportivas adequados, sobretudo em
matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade;
e)
Manter corpo de profissionais especializados em formação técnico
desportiva;
f)
Ajustar o tempo destinado à efetiva atividade de formação do atleta, não
superior a 4 (quatro) horas por dia, aos horários do currículo escolar ou de curso
profissionalizante, além de propiciar-lhe a matrícula escolar, com exigência de
frequência e satisfatório aproveitamento;
g)
Ser a formação do atleta gratuita e a expensas da entidade de prática
desportiva;
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h)
Comprovar que participa anualmente de competições organizadas por
entidade de administração do desporto em, pelo menos, 2 (duas) categorias da
respectiva modalidade desportiva;
i)
Garantir que o período de seleção não coincida com os horários escolares
(BRASIL, 1998).

Afirma-se, portanto, que o primeiro requisito para que o clube possa ser considerado
formador é guarnecer aos atletas, além dos treinamentos, uma complementação educacional.
Reforça-se a preocupação do artigo com a educação quando a mesma reaparece nas alíneas
“f” e “i”, ao definir um tempo destinado à formação, o mesmo deverá ser ajustado aos
horários do currículo escolar ou curso profissionalizante, ficando sob a responsabilidade do
clube de propiciar a matrícula escolar ao atleta, o qual deverá exigir a frequência às aulas e
aproveitamento satisfatório do atleta mirim. Ademais, a equipe de futebol deve garantir que os
períodos de seleção, a qual no jargão desportivo se denomina peneiras não coincidam com os
horários das aulas escolares, motivo pelo qual os clubes formadores geralmente agendem
horários matutinos e vespertinos para as seleções (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 145146).
Embora a Lei n° 12.395/2011 tenha proporcionado mudanças na Lei Pelé,
principalmente no que tange ao direito de formação, a mesma foi criticada pelo o Ministério
Público do Trabalho (MPT) quanto a negligencia referente ao trato dispensado aos atletas,
pelo os motivos de vistorias e procedimentos de fiscalização, ocasionando a elaboração do
Manual de Atuação n° 9 do MPT / Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU),
tendo como tema a Formação Profissional Desportiva, cabendo destacar o trecho da
apresentação da obra elaborado pelo Procurador do Trabalho e Coordenador Nacional do
Coordinfância, Rafael Dias Marques (REZENDE, 2016, p. 638).

“A Lei Pelé introduziu um início de sistematização dos direitos e garantias das
crianças e adolescentes envolvidos em relações de trabalho focadas na formação
profissional como atletas. No entanto, existem lacunas e contradições que, não raro,
colaboram para tornar precárias as relações de profissionalização. Como a relação de
profissionalização implica, principalmente nos esportes coletivos e especificamente
no futebol, uma forma de relação de trabalho, abre-se um amplo leque de situações
que demandam a atuação do MPT no que concerne ao respeito à idade mínima de
início de profissionalização; ao direito de formalização do contrato de trabalho; ao
pagamento de bolsas aprendizagem; ao direito de assistência médica e hospitalar, de
educação, de convivência familiar e comunitária, entre outras. Dentre as principais
irregularidades que podem ser encontradas no caso concreto e que estão a desafiar a
atuação do Ministério Público, em caráter concertado e coordenado nacionalmente,
destacam-se:
›› utilização de crianças e/ou adolescentes com idade inferior a 14 anos, submetidos
à seletividade e à hipercompetitividade típica do futebol praticado como esporte de
rendimento;
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›› lesão ao direito à convivência familiar e comunitária. Os jovens, muitas vezes, são
alojados no clube e perdem o contato e até mesmo o laço com seus familiares,
parentes e amigos;
›› lesão ao direito à educação. Na busca da realização do difícil ou quase impossível
sonho de se realizar profissionalmente no esporte, muitos adolescentes são afastados
dos bancos escolares;
›› excesso da carga de treinamento, incompatível com a condição peculiar do
adolescente como pessoa em desenvolvimento, o que pode gerar lesões, às vezes
irreversíveis, à saúde dos jovens;
›› alojamentos com péssima qualidade, implicando condições degradantes de
trabalho;
›› ausência de formalização do contrato do atleta não profissional em formação e do
pagamento da bolsa de aprendizagem;
›› tráfico nacional e internacional de crianças para fins de exploração de formação
profissional como atletas”. (JESUS, 2013, apud REZENDE, 2016, p. 639).

Por outro giro, alerta Álvaro Melo Filho:

De todo modo, tenha-se presente que o alcance da lex sportiva brasileira encontra
limites e obstáculos na normatização internacional, e, por isso mesmo, não há uma
“receita jurídica” segura e sem riscos para responder às necessidades dos atletas e
clubes partícipes do mercado de formação desportiva, sobretudo em face da vocação
exportadora do Brasil quando se trata de matéria-prima desportiva. E tanto é verdade
que, nos últimos 15 anos, nada menos que 11 mil atletas transferiram-se para o
exterior, sendo expressivo o número de atletas antes de concluída a formação, cada
vez mais assediados por empresários, investidores e dirigentes nestes tempos do
futebol-negócio e da ditadura do lucro (MELO FILHO, 2011, p. 152).

No que concerne aos requisitos, à entidade de prática desportiva para ser reconhecida
como um clube formador necessita cumprir as seguintes condições (MELO FILHO;
SANTORO, 2019, p. 146):

I)
O atleta deve estar registrado pelo clube na respectiva federação há, pelo
menos, um ano. Isto é, a legislação desportiva entende que somente após um ano de
vínculo registrado na federação é que, a entidade de prática desportiva passa a ser
considerada como formadora do atleta;
(II) O clube precisa demonstrar que o atleta está efetivamente inscrito em
competições oficiais. É notório que o jogador mirim não precisa ser titular nas
competições e, tampouco estar relacionado para as partidas. É necessário somente a
sua comprovação da inscrição nas competições;
III) A entidade de prática desportiva deve prestar ao atleta assistência educacional,
psicológica, médica e odontológica, assim como alimentação, transporte e
convivência familiar. O conceito de convivência familiar no direito desportivo
concebe a possibilidade de convívio constante com os familiares, se possível, e, se
não possível, ao menos a possibilidade de visitar a família no período em que o
atleta estiver em férias escolares e durante o recesso das atividades desportivas;
IV) É dever de o clube manter o seu alojamento e suas instalações esportivas em
condições adequadas à prática esportiva, sobretudo em matéria de alimentação,
higiene, segurança e salubridade. Assimila “alojamento” em sentido amplo. Dessa
forma, a cozinha, o refeitório e todas as instalações relacionadas devem seguir o
mesmo padrão previsto no art.29 da Lei 9615/98;

52

V) O clube deve manter profissionais especializados em formação
tecnicodesportiva. Isto é, deve possuir profissionais qualificados e competentes para
lidar com atletas em formação, principalmente em relação aos aspectos físicos, cuja
carga excessiva pode ser extremamente danosa para um jovem nessa idade;
VI) A formação do jovem atleta deve ser gratuita e integralmente custeada pelo o
clube. O clube não pode cobrar um valor para a formação do atleta;
VII) Em complemento a todos os requisitos citados, o clube deve comprovar que
participa anualmente de competições organizadas por alguma federação ou liga em,
pelo menos, duas categorias do respectivo esporte. Duas categorias de base, tais
exemplo, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Insta salientar que, embora os atletas das
categorias sub 11 e sub 13 não possam se enquadrar como atletas em formação pela
legislação brasileira, considerando que o contrato de formação apenas poderá ser
assinado a partir dos 14 anos de idade, a aparição dessas categorias nos clubes é uma
realidade, sendo que diversos torneios e campeonatos dessas categorias são
realizados no Brasil e no Exterior. Por outro lado, a Fédération Internationale de
Football Association delimita que a formação do atleta de futebol se inicia aos 12
anos de idade, embora permita atividades lúdicas instrutivas para crianças a partir de
6 anos de idade. Por essa razão a CBF, a partir de 2018, abriu a possibilidade de
cadastro de iniciação esportiva para adolescentes de 12 e 13 anos de idade, cuja
validade máxima até o final da respectiva temporada (MELO FILHO; SANTORO,
2019, p. 146-147).

O Dec. N° 7.984/13, que regulamenta a Lei Pelé, também impôs requisitos ao clube
formador da seguinte maneira:

Art. 49. Caracteriza-se como entidade de prática desportiva formadora, certificada
pela entidade nacional de administração da modalidade, aquela que assegure
gratuitamente ao atleta em formação, sem prejuízo das demais exigências dispostas
na Lei nº 9.615, de 1998, o direito a:
I - programas de treinamento nas categorias de base e formação educacional exigível
e adequada, enquadrando-o na equipe da categoria correspondente a sua idade;
II - alojamento em instalações desportivas apropriadas à sua capacitação técnica na
modalidade, quanto a alimentação, higiene, segurança e saúde;
III - conhecimentos teóricos e práticos de educação física, condicionamento e
motricidade, por meio de um corpo de profissionais habilitados e especializados,
norteados por programa de formação técnico-desportiva, compatível com o
desenvolvimento físico, moral e psicológico do atleta;
IV - matrícula escolar e presença às aulas da educação básica ou de formação
técnica em que estiver matriculado, ajustando o tempo destinado à efetiva atividade
de formação do atleta, não superior a quatro horas diárias, aos horários estabelecidos
pela instituição educacional, e exigindo do atleta satisfatório aproveitamento escolar;
V- assistência educacional e integral à saúde;
VI - alimentação com acompanhamento de nutricionista, assistência de
fisioterapeuta e demais profissionais qualificados na formação física e motora, além
da convivência familiar adequada;
VII - pagamento da bolsa de aprendizagem até o décimo dia útil do mês subsequente
ao vencido;
VIII - apólice de seguro de vida e de acidentes pessoais para cobrir as atividades de
formação desportiva, durante toda a vigência do contrato, incluindo como
beneficiários da apólice de seguro os indicados pelo atleta em formação;
IX - período de descanso de trinta dias consecutivos e ininterruptos, com a garantia
de recebimento dos incentivos previstos na Lei coincidente com as férias escolares
regulares;
X - registro do atleta em formação na entidade de administração do desporto e
inscrição do atleta em formação nas competições oficiais de sua faixa etária
promovidas pela entidade; e
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XI - transporte.

Complementar ao Decreto, o Ministério Público do Trabalho delimita a duração
mínima do contrato de formação da seguinte maneira:

ORIENTAÇÃO N. 10. Ementa: Atletas. Aprendizagem. Duração mínima do
contrato.
Na falta de norma específica no bojo da Lei Pelé, deve ser garantida duração mínima
ao contrato de formação profissional, pois se trata de uma modalidade de contrato a
prazo (analogia à Aprendizagem da CLT). Além disso, a fixação de prazo mínimo é
necessária para frear o fenômeno de “descartabilidade” dos atletas, que prejudica
seus direitos fundamentais. Seis (6) meses é o tempo mínimo de duração a ser
admitido para não prejudicar o desenvolvimento da atividade (nesse período já se
pode avaliar o potencial do atleta) e garantir minimamente os direitos dos
adolescentes, especialmente o direito à educação. (Orientação elaborada e aprovada
à unanimidade com base em estudo da Coordinfância.) (JESUS, 2013, apud
REZENDE, 2016, p. 643).

Ressalta-se que a Lei Pelé, no que tange ao direito de formação dos jovens atletas, está
atrelada com o ECA, no tocante à proteção dos novos talentos. Nessa vertente, a Lei Pelé
determina que somente as entidades de práticas desportivas filiadas à entidade regional de
administração do desporto serão consideradas como formadoras de atletas, sendo que as
mesmas terão o direito de assinar com o atleta formado, a partir dos 16 anos do mesmo, o
primeiro contrato especial do trabalho desportivo e, ainda diante de uma possível violação do
contrato o clube poderá ser indenizado. Diante desse cenário, associações e empreendimentos
que não são filiados com a administração do desporto, ou seja, as que promovem a prática do
desporto não formal, não serão caracterizadas como entidades formadoras de atletas e
tampouco serão beneficiadas de uma suposta indenização por violação de contrato
(REZENDE, 2016, p. 644).
Ademais, José Ricardo Rezende se posiciona sobre a possibilidade de enquadramento
dos clubes formadores filiados em Liga Municipal Desportiva da seguinte maneira:

“Desde que esta seja filiada a uma entidade regional de administração, fato que
indiretamente permitiria a inscrição de atletas perante o respectivo sistema
federativo, ainda que suas competições sejam de natureza não-profissional. Porém,
trata-se de uma questão não regulamentada pela legislação e tampouco pelas
entidades nacionais de administração do desporto, em especial a Confederação
Brasileira de Futebol, conforme adiante será visto. Fica então uma primeira crítica
ao modelo adotado no Brasil, que não prestigia as entidades municipais de
administração do desporto (Ligas Municipais) e os clubes sem atuação profissional,
desestimulando iniciativas comunitárias no processo de formação de atletas, e que
poderiam em muito contribuir para a manutenção dos adolescentes no âmbito do
convívio familiar, conforme preconizado pela Constituição Federal e pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente –ECA” (REZENDE, 2016, p. 644-645).
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Outrossim, a legislação desportiva determina que a entidade nacional de administração
do desporto certificará como entidade de prática desportiva formadora aquela que
comprovadamente cumpra os requisitos supracitados. Dessa forma, em se tratando de futebol
brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quem certifica, como clube formador,
aquele que preencha os requisitos explicados acima.

4.4. Certificado de Clube Formador

A CBF a fim de cumprir o dispositivo vigente aos requisitos para se tornar um clube
formador, editou, em 2012, as RDPs (Resoluções da Presidência) números 01 e 02. A
primeira RDP, de número 01/2012, estipula normas, procedimentos, critérios e diretrizes para
a entrega do certificado de clube formador (CCF) pela CBF delega às federações estaduais
funções para expedirem parecer conclusivo prévio, vistorias nas instalações dos clubes, no
que concerne aos clubes de sua jurisdição que executam os requisitos constantes do anexo da
resolução (que são aqueles estabelecidos na legislação), e o resultado dessa atribuição é o
parecer conclusivo envido à CBF, baseado na decisão da concessão ou não do certificado ao
clube. Além de tudo, a RDP n° 02/2012, por sua vez, demonstra um modelo facultativo de
Contrato de Formação Desportiva e determina normas procedimentais para o registro do
instrumento (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 147-148).
Posteriormente as RDPS, o Dec. n° 7.984/13 trouxe a seguinte disposição no texto
legal:

Art. 52. Caberá à entidade de administração do desporto responsável pela
certificação de entidade de prática desportiva formadora:
I - fixar as normas e requisitos para a outorga da certificação;
II - estabelecer tipologias e prazos de validade da certificação;
III - uniformizar um modelo de contrato de formação desportiva; e
IV - padronizar as bases de cálculo dos custos diretos ou indiretos das entidades
formadoras.
Parágrafo único. Atendidos os requisitos, a entidade de administração do desporto
não negará a certificação da entidade de prática desportiva formadora, assim como
do registro do contrato de formação desportiva.

Resguardada pelo o §3° do art.29 da Lei 9615/98, a CBF somente poderá registrar os
contratos de formação, as entidades de prática desportiva que possuírem a indispensável
certificação de clube formador (CCF).
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Nessa esteira, somente clubes filiados à respectiva Federação de futebol do seu Estado
poderão obter o CCF. Associações diversas e escolinhas dedicadas à formação dos jogadores
de futebol, que não estejam filiadas na entidade regional de administração do desporto, a
priori não poderão pleitear a referida certificação, sendo assim refletindo um desestímulo para
se constituir esse trabalho valoroso, o mantendo sob a margem da informalidade, ocasião que
proporciona abertura para pessoas desqualificadas no que tange ao esporte, quando
desonestas, estas se utilizando de fraudes a fim de tirar proveito econômico de atletas mirins e
seus familiares através de diversos instrumentos, os quais violam o art. 27-C, VI da Lei
9615/98, cabendo evidenciar a orientação N. 16 do Ministério Público do Trabalho
(REZENDE, 2016, p. 646).

ORIENTAÇÃO N. 16. Ementa: Atletas. Aprendizagem. Representação.
Limites. I – São nulas quaisquer modalidades de contratos de agenciamento
esportivo para atletas com idade inferior a 14 anos. II – A partir de 14 anos, é
obrigatória a representação ou assistência dos responsáveis legais em todos os atos
jurídicos praticados pelos atletas, vedada a transferência contratual de direitos
inerentes ao poder familiar a agentes ou terceiros. (Orientação elaborada e aprovada
por maioria com base em estudo da Coordinfância) (JESUS, 2013, apud REZENDE,
2016, p. 646-647).

Adentrando na temática, José Ricardo Rezende, com muita propriedade, compartilha o
seu intelecto justificando o motivo de efetivar a figura do clube formador comunitário no
âmbito jusdesportivo ao escrever os seguintes dizeres:

“Era preciso, insistimos, em um nível de exigência compatível com a realidade
brasileira, instituir a figura do clube formador comunitário, como de fato temos
milhares deles espalhados por todo o país, estabelecidos como “centros de
treinamento”, “escolinhas” e “projetos sociais”, oferecendo oportunidades de prática
do futebol a toda sorte de crianças e adolescentes, mas de maneira totalmente
desarticulada do sistema federativo e, na maioria das vezes, sem qualquer tipo de
supervisão ou acompanhamento institucional pelos órgãos de proteção da criança e
do adolescente. Enquanto estes não forem integrados ao contexto formal (público e
privado), com acesso ao conhecimento das técnicas desenvolvidas e trabalho em
rede, inclusive, com oportunidade de participação na riqueza econômica do futebol,
pouco se pode esperar quanto à possibilidade de assistirmos um salto de qualidade
nesse processo, de modo que vamos continuar perdendo de goleada para os países
que fazem do desporto um instrumento de integração nacional, com políticas bem
definidas de desenvolvimento em suas diversas matizes. Não que se defenda a
precarização do atendimento aos menores que sonham em seguir uma carreira de
atleta profissional, ao contrário, é preciso iniciar um processo de aperfeiçoamento
dessas iniciativas, reconhecendo suas limitações e seu perfil de atuação comunitária,
que pode evoluir muito com suporte técnico, em especial através das Ligas
Municipais filiadas às Federações, em parceria com as Prefeituras e suas Secretarias
de Esporte, supervisionados por Conselhos Municipais de Defesa da Criança e do
Adolescente, ao lado dos Conselhos do Esporte. Não se descarte, ainda, aos clubes
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formadores comunitários (não-profissionais), a possibilidade de parceria com os
clubes profissionais certificados, recebendo orientação técnica e participando dos
direitos de formação, superando questões que envolvem a iniciação de adolescentes
entre 12 e 13 anos de idade, sem que para tanto tenham que renunciar ao convívio
familiar. Para que tudo isso possa acontecer é preciso introduzir na lei de normas
gerais sobre desporto, comandos orientadores de um processo de municipalização do
desporto, isto é, induzindo a criação de sistemas municipais, integrados a sistemas
estaduais, e por fim compondo um renovado Sistema Brasileiro do Desporto
(REZENDE, 2016, p.647-648).

Agregando ao tema, o advogado Cristiano Caús delimita o seguinte:

“O CCF é um selo de qualidade ao trabalho desenvolvido pela entidade de prática
desportiva. Perante as federações espera-se que o clube certificado não tenha atletas
liberados sem o pagamento da indenização de formação pelo clube usufruidor. No
Poder Judiciário, esse certificado serve como mais uma prova robusta do trabalho
desenvolvido pelo clube na formação de atletas”. E prossegue: “O Poder Público
também emite certificação para as entidades de prática desportiva que desenvolvem
atividades equiparadas com a aprendizagem ministrada no sistema ‘S’: Sesi, Senai,
Sesc, etc. Essa certificação é emitida pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA). Os requisitos para sua obtenção se diferem
daqueles instituídos pela Lei n° 9.615/98 e pelo Decreto n° 7.984/13, até porque a
formação desportiva não se equipara ao aprendiz ou estagiário, como exposto
anteriormente. No entanto, de maneira geral, o clube que respeita inteiramente as
exigências da legislação desportiva não tem dificuldade em obter a certificação do
Poder Público” (CAÚS E GÓES, 2013).

Até o final de 2018, apenas 41 clubes brasileiros possuíam o Certificado de Clube
Formador. É notório que as entidades de prática desportiva que não possuem o certificado não
serão prejudicadas, pois por mais que atendem os requisitos para buscar os respectivos
direitos de um clube formador, nos termos da legislação em vigor, terão a possibilidade de
terem os direitos, mas com certa dificuldade perante aos clubes detentores do Certificado de
Clube Formador (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 149).
Nessa seara é difícil olvidar da relação do Certificado de Clube Formador com a
tragédia no Centro de Treinamento do Clube Regatas do Flamengo em fevereiro de 2019,
quando um incêndio no alojamento causou a morte de dez jovens atletas da categoria de base
do clube e ocasionou lesões em outros três atletas. Perante a essa tragédia, as autoridades
públicas enrijeceram os critérios de concessão do CCF e a fiscalização nos centros de
treinamentos (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 149).

4.5 As Nuances do Contrato de Formação
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No que tange ao primeiro contrato especial de trabalho desportivo, a legislação
estabelece que o clube formador terá valor indenizatório se for impossibilitado de assinar o
primeiro contrato desportivo das seguintes maneiras: I) por oposição do atleta, ou, II) quando
o atleta for contratado, sob qualquer forma, a outra entidade de prática desportiva, sem
autorização expressa do clube formador. Embora, o clube para receber a verba indenizatória,
devem ser atendidas as seguintes condições: a) o atleta deverá estar inscrito junto ao seu clube
formador e não pode ter sido descartado da entidade de prática desportiva formadora; b) a
indenização poderá ser até ao valor correspondente a 200 vezes os gastos comprovadamente
efetuados com o tal atleta, sendo especificado no contrato de formação; c) o pagamento do
valor da indenização somente poderá ser efetuado por outro clube e tem como dever de ser
efetuado no prazo máximo de 15 dias, contados da data que o atleta se vinculou ao novo
clube, para possibilitar o registro em entidade de administração do desporto. Isto é, o atleta
somente será registrado por outro clube junto à federação se ocorrer o pagamento do valor
indenizatório à entidade de prática desportiva formadora (MELO FILHO; SANTORO, 2019,
p. 149).
Vale evidenciar ao que concerne ao contrato de formação, deve se identificar as partes
envolvidas e seus representantes legais, bem como delimitar a duração do contrato, é
necessário que o acordo garanta seguro de vida e de acidentes para assegurar as atividades do
atleta em formação. Não menos importante, é de suma importância que o clube especifique os
gastos com o atleta durante a sua formação a fins de cálculos de indenização na formação
deste. Caso o clube formador não consiga assinar o primeiro contrato de trabalho junto ao
jovem atleta, a indenização será calculada conforme os gastos comprovadamente efetuados
com a formação deste e especificados no contrato de formação (MELO FILHO; SANTORO,
2019, p. 149).
Referente aos valores atinentes ao investimento na formação do atleta é fundamental
que o contrato especifique e detalhe os gastos dispendidos com o jovem jogador, justamente a
fim que os mesmos possam servir como base de cálculo para o valor de indenização (MELO
FILHO; SANTORO, 2019, p. 150).
São exemplos de gasto na formação do atleta:
. Valor da bolsa aprendizagem paga ao atleta em formação durante a vigência do
contrato;
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. Valores gastos ou a média aritmética com os gastos coletivo referentes à assistência
médica, assistência odontológica, educação e despesas escolares, fisioterapia, passagens e
transportes, alimentação, etc;
.

Média aritmética com despesas e gastos coletivos da respectiva categoria que

pertença o atleta referente à comissão técnica, transporte e material esportivo;
.

Média aritmética das despesas e gastos coletivos dispendidos com as diversas

categorias em formação do clube, tais como: alimentação, comissão técnica, departamento
médico, fisioterápico e nutricional, transporte, segurança, equipe de cozinha, serviços gerais
de manutenção do alojamento e instalações esportivas, pessoal e despesas administrativas,
seguros, outros custos, despesas e gastos destinados ao processo de formação dos atletas do
clube (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 150).
Não menos importante, a apresentação de uma contabilidade organizada pelo o Clube
de modo a comprovar os gastos especificados com os atletas em formação resguarda o clube
perante a uma eventual demanda indenizatória. A RDP n º 02/2012 da CBF oferece um
modelo de contrato de formação dos jovens atletas, no qual sugerem direito e deveres entre as
partes contratantes (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 150). Neste, as clausulas sobre as
obrigações do clube, compreende-se:

a)
Propiciar ao Contratado programas de treinamento nas categorias de base e
complementação educacional exigível e adequada, enquadrando o Contratado na
equipe do escalão correspondente a sua idade;
b)
Assegurar ao Contratado, por meio de incentivos materiais e bolsa de
aprendizagem, alojamento e instalações desportivas apropriados à sua capacitação
técnica na modalidade desportiva do futebol, sobretudo em matéria de alimentação,
higiene, segurança e salubridade;
c)
Ministrar e assegurar ao Contratado, por meio de um corpo de profissionais
habilitados e especializados em formação técnico desportiva, conhecimentos
teóricos e práticos de educação física, condicionamento e motricidade norteado por
programa de formação técnico desportiva metódica, compatível com o
desenvolvimento físico moral e psicológico do atleta;
d)
Propiciar a matrícula escolar, assegurando ao Contratado a presença às aulas
do curso básico ou de formação técnica em que estiver matriculado, ajustando o
tempo destinado à efetiva atividade de formação do atleta, não superior a quatro (4)
horas diárias, aos horários do currículo escolar de cursos livres ou
profissionalizantes, exigindo do Contratado frequência e satisfatório aproveitamento
escola;
e)
Garantir ao Contratado, por meio de incentivos materiais e bolsa de
aprendizagem, assistência educacional, psicológica, médica e odontológica;
f)
Garantir ao Contratado, ainda por meio de incentivos materiais e bolsa de
aprendizagem, transporte, alojamento, alimentação com acompanhamento de
nutricionista, assistência de fisioterapeuta e demais profissionais qualificados na
formação física e motora, além da convivência familiar adequada;
g)
Ministrar, gratuitamente e às suas expensas, a formação desportiva do
Contratado, garantido o pagamento da bolsa de aprendizagem até o décimo dia útil
do mês subsequente ao vencido;
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h)
Contratar apólice de seguro de acidentes pessoais para cobrir as atividades
de formação desportiva do Contratado durante toda a vigente do presente Contrato;
i)
Registrar o Contratado na entidade de administração do desporto
competente, e também inscrevê-lo nas competições oficiais da respectiva faixa
etária, promovidas pela referida entidade; e
j)
Cumprir e respeitar todas as cláusulas deste contrato (BRASIL, 2012).

No que tange as obrigações do atleta em formação contratado, a RDP n° 02/2012 da
CBF estabelece as seguintes obrigações:

A)
Cumprir regularmente o programa de treinamentos e o horário de capacitação
determinados pelo Contratante;
B)
Assistir às aulas teóricas e práticas de educação física, condicionamento,
motrocidade, fundamentos e outras programadas pelo Contratante, bem como delas
participar com satisfatório aproveitamento;
C)
Apresentar-se nas competições desportivas preparatórias e oficias nas
condições, horários e locais estabelecidos pelo Contratante;
D)
Permanecer, sempre que necessário, em regime de concentração, observado
o limite máximo semanal permitido em lei;
E)
Assistir as aulas do curso escolar em que estiver matriculado e apresentar
frequência e aproveitamento satisfatórios;
F)
Não participar, durante todo o prazo deste contrato, de qualquer atividade
desportiva, salvo prévia e expressa autorização do Contratante;
G)
Celebrar com o Contratante o primeiro Contrato Especial de Trabalho
Desportivo, nos termos do art.29 e parágrafos seguintes da Lei 9615/98, com a
redação dada pela Lei 12.395/11, sujeitando-se, em caso de oposição, ou se o
Contratado vincular-se, sob qualquer forma, a outra entidade de prática desportiva,
sem autorização expressa do Contratante, ao pagamento do valor indenizatório
correspondente a 200 (duzentas) vezes os gastos efetiva e comprovadamente
efetuados pelo Contratante na formação do Contratado;
H)
Pagar o valor indenizatório referido na letra “g” e devido ao Contratante que
será, obrigatoriamente, de responsabilidade da nova entidade de prática desportiva
interessada no vínculo do Contratado; enquanto não for concretizado esse
pagamento, é vedado novo registro do Contratado em entidade de administração do
desporto, nos expressos, termos do art. 29,§5°, Inciso III da Lei 9615/98, com a
redação dada pela Lei 12.395/11;
I)
Cumprir incondicional e integralmente as cláusulas deste contrato (BRASIL,
2012).

Uma mudança na legislação esportiva, por intermédio da Lei 12.395/11, consiste no
direito de preferência conferido ao clube formador e detentor do primeiro contrato especial de
trabalho desportivo para a primeira renovação deste. Tal prorrogação de contrato não pode
ultrapassar a 3 anos, salvo se para equiparação de proposta de terceiros. O Clube para exercer
o seu direito de preferência deve cumprir dois requisitos cumulativos: ser o clube formador do
atleta e ter celebrado com este seu primeiro contrato especial de trabalho desportivo. Nas
situações em que se verifique apenas um desses requisitos, o clube não poderá exercer o
direito de preferência. Tal fato jurídico pode acontecer quando o clube que celebrou o
primeiro contrato de trabalho com o jovem atleta não é o clube formador. Diante disso,
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mesmo tendo feito o primeiro contrato especial de trabalho desportivo, a entidade de prática
desportiva nessa celeuma não estaria apta a exercer o direito de preferência, justamente por
não ter sido o formador do atleta (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 153).
Ademais, a Lei Pelé determina que o clube formador e detentor do primeiro contrato
especial de trabalho desportivo, em até 45 dias antes do término do contrato vigente, deverá
apresentar proposta de renovação ao atleta delimitando as novas condições contratuais e os
salários ofertados, dando ciência à federação estadual local. Por sua vez, o atleta terá 15 dias
para dar a resposta, sob pena de aceito tácito, igualmente notificando a federação local. Nas
circunstâncias em que outro clube ofereça ao jogador uma oferta mais vantajosa, tal equipe
deve comunicar e apresentar a oferta ao clube formador, descrevendo todas as condições
remuneratórias, dando ciência à federação local. Por outro giro, o clube formador e detentor
do primeiro contrato especial de trabalho desportivo do jogador terá até 15 dias, contados do
recebimento da proposta, para manifestar se exercerá seu direito de preferência nas mesmas
condições da proposta da equipe interessada. A federação local, por sua vez, tem o dever de
publicar todas as notificações recebidas sobre esta disciplina em seus meios oficiais de
comunicações, no prazo de cinco dias contados a partir do respectivo recebimento (MELO
FILHO; SANTORO, 2019, p. 153).
Entretanto, caso o clube formador faça proposta idêntica ao clube interessado e, ainda
assim, o jogador se oponha à renovação do primeiro contrato especial de trabalho desportivo,
a equipe formadora poderá exigir do novo clube do atleta o valor indenizatório ao, no
máximo, equivalente a 200 vezes o valor do salário mensal constante da proposta, sendo
possível a demanda se promovida perante CNRD da CBF ou junto ao Poder Judiciário
(MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 153).
No que afeta a bolsa de aprendizagem para ao atleta em formação, o legislador prevê
no §4° do artigo 29 da Lei Pelé sobre a possibilidade do jovem atleta maior de 14 anos e
menor de 20 anos receberem uma bolsa de aprendizagem, sendo que tal fato não se configure
vínculo empregatício. Diante disso, para tal pacto ser válido é necessário que o jovem atleta,
ou o seu representante legal, assine um contrato de bolsa de aprendizagem, conforme o artigo
supracitado (REZENDE, 2016, p. 648; BRASIL, 1998).

§ 4 O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor de vinte anos
de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática desportiva
formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem livremente pactuada mediante
contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício entre as partes.
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Em complemento, o art. 48 do Decreto n° 7984/13, reforça o dispositivo legal
supracitado:

Art. 48. O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor de vinte
anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática desportiva
formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem livremente pactuada por contrato
de formação desportiva, a que se refere o § 4o do art. 29 da Lei n° 9.615, de 1998,
sem vínculo empregatício entre as partes (BRASIL, 2013).

Embora os dispositivos citem sobre a possibilidade de concessão o auxílio financeiro
pelo o clube formador, a CBF preconiza como obrigação de pagamento de bolsa de
aprendizagem aos clubes formadores certificados, baseado no item “m” do inciso IV do anexo
II da RDP n° 01/2012 (REZENDE, 2016, p. 649). Tal compreensão foi adotada pelo o
Ministério Público do Trabalho, conforme as seguintes orientações:

ORIENTAÇÃO N. 08. Ementa: Atletas. Aprendizagem. Relação de Trabalho.
Legitimidade do MPT.
Ainda que a Lei Pelé mencione que a aprendizagem profissional no futebol do atleta
se dará sem vínculo empregatício, está preservada a legitimidade do MPT, pois a
natureza da relação jurídica entre atleta e entidade formadora é de trabalho.
(Orientação elaborada e aprovada à unanimidade com base em estudo da
Coordinfância.) (JESUS, 2013, apud REZENDE, 2016, p. 649);
ORIENTAÇÃO N. 09. Ementa: Atletas. Aprendizagem. Formalização do contrato
de aprendizagem. Obrigatoriedade. Remuneração mínima.
É obrigatória a celebração de contrato de formação profissional previsto no art. 29, §
4°, da Lei n. 9615/1998 (Lei Pelé). A liberdade das partes restringe-se à negociação
do valor da bolsa (remuneração) correspondente, que não poderá ser inferior ao
salário-mínimo hora. (Orientação elaborada e aprovada à unanimidade com base em
estudo da Coordinfância.) (JESUS, 2013, apud REZENDE, 2016, p. 649).

5. Os Aspectos Penais da Tragédia Envolvendo Jovens Atletas no Centro De
Treinamento do Clube de Regatas do Flamengo

O ano de 2019 para o Clube de Regatas do Flamengo foi histórico, no que tange aos
títulos. No mesmo ano o Flamengo conquistou a Copa Libertadores, o Campeonato
Brasileiro, o Campeonato Carioca e a Florida Cup, tais títulos, comprovam o alto
investimento acima dos R$ 200 milhões de reais em reforços e a arrecadação em alta devida
as premiações dos títulos, sendo assim batendo o recorde de faturamento da história do clube.
(EL PAIS, 2019).
O lucro e o ano só não foram melhores, pois a equipe foi derrotada, com um gol do
brasileiro Roberto Firmino no primeiro tempo da prorrogação, pelo o Liverpool Football Club
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na final da Copa Do Mundo De Clubes da Fifa, mais conhecida como Campeonato Mundial
de Clubes. O Flamengo, na temporada de 2019 comandado pelo o técnico português Jorge
Fernando Pinheiro de Jesus, conhecido como Jorge Jesus, e comissão técnica portuguesa,
introduziram um padrão tático semelhante ao das equipes europeias. Estilo de jogo este
composto por uma marcação alta, ainda no setor defensivo do adversário a fim de se
aproximar ao gol sem muitos passes. Ademais, as características do time eram consistentes
em controlar a posse da bola, manter o mesmo rendimento na partida, mesmo com a vantagem
conquistada no placar, diminuindo o poder de recuperação da equipe adversária e, além de
tudo, a personalidade ímpar do técnico Jorge Jesus, sempre agitado na beira do gramado,
exigindo que os jogadores não parassem de buscar o gol. Tais características do time de 2019
fizeram com que o time merecesse todos os elogios e a felicidade no rosto da nação rubro
negra, pois o desempenho apresentado durante a temporada passada relembrou o Flamengo na
temporada de 1981, o ano do título mais importante na história do Clube de Regatas do
Flamengo, comandado pelos os atletas Arthur Antunes Coimbra, o Zico, Júnior, Adílio,
Andrade, Nunes e companhia quando os mesmos ajudaram a entidade de prática desportiva a
conquistar o campeonato mundial de clubes perante o Liverpool.
Além disso, a equipe, dentro das quatro linhas, terminou a temporada de 2019 jogando
um futebol de qualidade aos amantes do esporte e, obtendo recordes como a conquista da
Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro no mesmo ano e as marcas importantes na
campanha do Campeonato Nacional, como maior pontuação, melhor aproveitamento, melhor
ataque, mais vitórias e mais jogos seguidos de invencibilidade (REDAÇÃO RUBRO
NEGRA, 2019).
Por outro lado, o ano de 2019 não foi apenas de euforia dentro dos estádios. É
impossível olvidar da tragédia ocorrida no alojamento do Ninho do Urubu, centro de
treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, que ocasionou a morte de dez atletas e
ferimentos em outros três.
A tragédia, na madrugada do dia 08 de fevereiro de 2019, consistiu em um incêndio no
alojamento no Centro de Treinamento George Helal, também conhecido como Ninho do
Urubu, por conta de um curto circuito no ar condicionado de um dos quartos (G1.GLOBO,
2019). Diante do problema técnico, as chamas se espalharam rapidamente devido ao material
inflamável usado na construção dos contêineres, sendo que na circunstância estavam vinte e
quatro jovens atletas, dos quais dez faleceram, três sofreram ferimentos e os outros treze
saíram ilesos.
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Segundo a reportagem do Jornal Nacional, a área em que se encontrava o alojamento,
conforme o projeto de construção estava previsto para existir uma lavanderia, um
estacionamento e um prédio administrativo. Além do mais, a reportagem mostra que o Centro
de Treinamento do Clube de Regatas do Flamengo não possuía alvará de autorização para o
funcionamento da atividade desportiva no Centro de Treinamento. Nessa esteira, a Prefeitura
do Rio de Janeiro, informou em nota que “A área de alojamento atingida pelo incêndio não consta
do último projeto aprovado pela área de licenciamento, no dia 5 de abril de 2018, como edificada”. Na
mesma matéria, o jornal constatou que o Flamengo gastou R$ 26 milhões em obras de
modernização do centro de treinamento durante o ano de 2018. Nas três últimas inspeções
feitas no Centro de Treinamento, em novembro de 2018, o Corpo de Bombeiros apontou
pendências para liberar o certificado de aprovação, tais como: posicionamento e instalação do
gerador; ausência de caixa d'água próxima ao eixo das bombas da casa de máquinas; e
ausência de hidrante urbano. Além disso, o jornal afirma que os bombeiros não citaram
nenhum momento a existência de uma edificação que não fazia parte do projeto original. Ou
seja, o alojamento nunca foi vistoriado, embora fosse bem visível. Ademais, o Corpo de
Bombeiros, na época dos fatos, afirmou que o centro de treinamento do Flamengo ainda não possuía
documentação definitiva da corporação, isto é, a entidade de prática desportiva não possuía o
certificado de aprovação do órgão. Tal certificado consiste em afirmar a existência e o funcionamento
dos mecanismos contra incêndio previstos na legislação. Diante da falta do certificado de aprovação
do Corpo de Bombeiros, o Flamengo foi multado trinta e uma vezes por manter o centro de
treinamento funcionando de forma irregular. Mesmo perante a situação, a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro não se fez valer do poder de polícia para interditar o CT a fim de impedir o ingresso das
pessoas no mesmo (G1.GLOBO, 2019).
Diante dos fatos, o relatório do inquérito policial pertinente ao caso indiciou as oito pessoas
por homicídio doloso cometido com emprego de fogo ou de meio que possa resultado comum, sendo
que os tais indiciados são: Danilo da Silva Duarte, engenheiro da NHJ, empresa fornecedora dos
contêineres; Edson Colman da Silva, técnico em refrigeração; Eduardo Bandeira de Mello, expresidente do Flamengo; Fábio Hilário da Silva, engenheiro da NHJ; Luis Felipe Pondé,
engenheiro do Flamengo; Marcelo Sá, engenheiro do Flamengo; Marcus Vinícius Medeiros,
monitor do Flamengo; Weslley Gimenes, engenheiro da NHJ (EXTRA, 2019).
Entretanto, a nota emitida pelo o Ministério Público do Rio de Janeiro assimila as
condutas dos indiciados de forma diversa, conforme o seguinte comunicado na íntegra:
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O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de
Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (GAEDEST/MPRJ),
apresentou, nesta segunda-feira (29/06), Promoção de Adequação de Capitulação e
Recusa de Proposta de Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) no Inquérito
Policial nº 042-00897/2019, instaurado para apurar as circunstâncias e
responsabilidades penais do incêndio de grandes proporções ocorrido na madrugada
do dia 08/02/2019, no Centro de Treinamento George Helal, do Clube de Regatas do
Flamengo, conhecido como ‘Ninho do Urubu’, situado na Zona Oeste do Rio. O
episódio resultou na morte de dez adolescentes e ferimentos em outros três jovens
atletas, tendo sido a medida necessária em razão da entrada em vigor da Lei
nº13.964/2019, mais conhecida como “Pacote Anticrime”, que prevê o Acordo de
Não-Persecução Penal.
Apresentada após três meses de paralisação do inquérito em virtude da pandemia de
Covid-19, a Promoção do parquet fluminense lembra que, em relatório, a autoridade
policial entendeu pelo indiciamento de membros e ex-membros da Diretoria do
Clube de Regatas do Flamengo, de empregados do mesmo, prestadores de serviço
contratados para adaptação de contêiner ao uso como dormitório e para manutenção
da rede de eletricidade, amoldando as condutas ao tipo descrito no art. 121, § 2º, III,
do Código Penal – homicídio doloso cometido com emprego de fogo ou de meio que
possa resultar perigo comum.
Em breve exposição acerca do balizamento da denúncia que será oportunamente
ofertada, o MPRJ salienta que não há, por ora, como afirmar a ocorrência de dolo
eventual no resultado morte – não sendo viável deduzir ou intuir que os indiciados
tivessem a potencial certeza da possibilidade do fato ocorrido no alojamento. No
entanto, afirma o MP fluminense, não restam dúvidas, diante das provas produzidas
em sede policial, que uma série de condutas imprudentes e negligentes, por ação e
omissão, em tese praticadas pelos indiciados, de fato concorreram de forma eficaz
para a ocorrência do incêndio, bem como das mortes e ferimentos dele decorrentes.
Os indiciados deverão, assim, responder pelo crime de incêndio culposo, com o
resultado de 10 homicídios culposos e 3 crimes de lesões corporais culposas, sendo
um deles o ex-Presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que será
notificado juntamente com os demais indiciados acerca da recusa de ANPP.
Na promoção o MPRJ lista os diversos fundamentos para a negativa de ANPP. De
antemão, aponta a ausência de requisito fundamental para a celebração: a confissão.
Nenhum dos indiciados confessou conduta de relevância penal em favor da
investigação, limitando-se a negar a prática de qualquer conduta concorrente para o
incêndio. Além disso, como critério subjetivo para a celebração do acordo, é
necessário que a aplicação do novo instituto penal seja suficiente para reprimir o
crime praticado – hipótese não configurada no caso em apreciação.
Por fim, o GAEDEST/MPRJ afirma que, apesar da gravidade do caso, que expôs a
forma negligente com que um dos maiores clubes do país tratava seus atletas de
base e afetou a imagem do futebol brasileiro diante do mundo, o Flamengo vem
permanentemente procurando mitigar pagamentos de indenizações às famílias das
vítimas do incêndio, aumentando o desespero das mesmas, numa nítida tentativa de
não sofrer qualquer prejuízo econômico decorrente do grave fato a que o próprio
clube deu causa. E conclui não ser cabível a propositura de ANPP aos indiciados,
por não ser esta medida suficiente para reprimir o delito praticado, o qual tornouse emblemático e merece ser submetido ao crivo do Poder Judiciário para que,
através do devido processo legal e garantida a ampla defesa, haja o julgamento
final do mérito e a devida atribuição de responsabilidades. Superada a fase de
notificação dos indiciados e eventuais impugnações, conforme previsto na nova Lei
e no regramento interno da instituição, estará o MPRJ apto ao oferecimento de
denúncia.

Embora, o MPRJ esteja inclinado a oferecer denúncia às pessoas supracitadas por
homicídio culposo e por lesões corporais, o surgimento da prova que consiste na troca de emails confirmando a ciência do Flamengo de que havia problemas nas instalações elétricas no
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alojamento dos jovens atletas, nove meses antes do incêndio, é de suma importância e, pode
alterar as penas dos agentes.
No que tange aos problemas na parte elétrica, o Flamengo tinha a ciência dos fatos
desde o dia 11 de maio de 2018, quando um técnico de segurança do trabalho foi chamado
para realizar uma inspeção no alojamento no dia 10 de maio de 2018, vindo a enviar um
relatório via e-mail no dia 11 para os responsáveis do clube. Tal e-mail consiste no seguinte
trecho:

"A avaliação foi realizada na presença do Sr Adilson, da empresa CBI, este indicado
pelo Sr Luiz Humberto [Gerente de Administração do Flamengo], sendo
comprovado as não-conformidades e suas gravidades. Conforme a avaliação do Sr
Adilson e relatório anterior, a situação é de alta relevância e grande risco, ficando
este de apresentar uma proposta ao Sr Luiz Humberto para atendimentos
emergenciais de alguns pontos: quadro elétrico (poste ao lado do refeitório),
disjuntores e fiação no jardim, quadro elétrico atrás do alojamento da base", alertou
o relatório enviado pelo funcionário do departamento pessoal Wilson Ferreira ao
gerente de administração do Flamengo, Luiz Humberto Costa Tavares, à gerente de
recursos humanos Roberta Tannure e a um funcionário identificado como Douglas
Silva Lins de Albuquerque em 11 de maio (UOL, 2020).

Vale ressaltar que o relatório enviado por e-mail continha 10 fotos demonstrando a
situação de precariedade da instalação elétrica. Em complemento, nas mensagens trocadas, o
Flamengo se posicionou ao responder que não iria resolver os problemas apresentados na
inspeção feita pela empresa contratada, pois “o local será demolido e substituído por novas
instalações até o final de 2018”, conforme o e-mail abaixo.

“As irregularidades abaixo não serão tratadas no momento, pois, conforme
informação, o local será demolido e substituído por novas instalações até o final do
ano de 2018, deixando claro que caso haja fiscalização e autuação o argumento
mesmo que evidente não justifica a irregularidade, ficando a critério do órgão
fiscalizador a penalidade ou intervenção” (UOL, 2020).

Porém, a mudança não foi feita, e 10 meninos foram mortos após um curto circuito no
ar condicionado ocasionando um grande incêndio no alojamento do CT Ninho do Urubu, no
dia 8 de fevereiro de 2019. Um dia após o envio do relatório, no dia 12 de maio de 2018, o
gerente Luiz Humberto encaminhou o documento que constatava a realidade do CT ao diretor
executivo de administração do Ninho do Urubu, Marcelo Helman, o qual tinha a seguinte
mensagem:

"Boa tarde, Marcelo. O técnico de segurança do trabalho do CRF [Clube de Regatas
do Flamengo], em vistoria nas instalações elétricas do CT, verificou vários itens fora
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da conformidade com as normas de seguranças exigidas. Falamos com o Marcelo
Sá, que estava no CT, a respeito dessas instalações (não sabiam se foram feitas pelo
patrimônio ou se já vêm de longa data, no esquema 'faça-de-qualquer-jeito' que os
antigos administradores atuavam). Sá achou por bem solicitar que o Adilson
(engenheiro eletricista que fez a instalação elétrica do CT - que você conhece)
acompanhasse para verificar a real situação e elaborasse, caso seja necessário, um
primeiro orçamento para colocarmos as instalações elétricas em dia. Após o envio
desse primeiro orçamento, pediremos outros mais para compor quadro de
concorrência. Segue abaixo e-mail enviado pelo técnico a respeito do que encontrou
no CT (com fotos). Te manterei atualizado quando o Adilson fizer suas
considerações. Grande abraço. Nos falamos melhor na segunda", finalizou Luiz
Humberto, comunicando à alta diretoria do clube sobre o caso (UOL, 2020).

Após dois dias da troca de e-mails, a empresa CBI realizou um orçamento, onde a
previsão para os reparos eram em até 10 dias por um custo de R$ 8.550,00 (UOL, 2020).
Conforme os e-mails, Flamengo e CBI acertaram os serviços, os quais foram
pactuadas sob a forma de duas notas fiscais, cada uma no valor de R$ 4.275,00, com datas
previstas nos dias 25 de maio de 2018 e 1 de outubro de 2018, mas segundo a empresa Anexa
Energia, a CBI não realizou o trabalho pactuado com o Flamengo. A Anexa Energia, foi a
empresa contratada pelo o clube para realizar um parecer após a tragédia. No relatório
produzido no dia 20 de março de 2019, a empresa delimitou o seguinte:

"Para surpresa, em inspeção realizada no local na data de 19/02/2019, verificamos
que o objeto do contrato 15.1/18-PA, não havia sido realizado e as instalações
continuavam as mesmas de quando a inspeção fora realizada, em registros
fotográficos antes e depois do evento que culminou na morte de 10 adolescentes.
Podemos perceber que o serviço que a empresa CBI foi contratada, não foi
realizado, mantendo o mesmo alto grau de risco antes verificado. As tais
"gambiarras" elucidadas na proposta, ainda estavam claramente no local" (UOL,
2020).

Diante disso, compreende-se que após o pagamento do clube à CBI e a verificação de
que os serviços não tinham sido realizados, o Flamengo não se prontificou a tomar
providencias e de buscar outros tomadores de serviços. Em decorrência da omissão, a tragédia
no dia 8 de fevereiro de 2019 poderia ter sido evitada caso o Flamengo buscasse outra
maneira de solucionar o problema (UOL, 2020).
No que diz a respeito sobre a promoção da denúncia do MPRJ, o parquet possui
elementos necessários para denunciar, pois a troca de e-mails demonstra que o gerente da
administração do Flamengo, o funcionário do departamento pessoal, a gerente de recursos
humanos e o diretor executivo de administração do CT tinham a ciência das falhas nas
instalações elétricas no alojamento e que diante da não realização do serviço pela a
contratada, se omitiram até a data do incêndio.
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Diante disso, os agentes não almejavam o fato típico, mas aceitaram como possível ou
até provável, sendo assim assumindo a possibilidade do resultado, ou seja, não se importando
com o possível resultado. Isto é, assimila-se que a conduta dos agentes consiste em dolo
eventual, quando os mesmos vislumbraram o provável resultado ou ao menos como possível,
mas, apesar de perceberem, agiram aceitando o risco de produzi-lo. Na esteira do conceito do
dolo eventual, os agentes poderão estar incursos nos crimes, na eventual denúncia, de 10
homicídios qualificados previsto no artigo 121, §2°, III, do Código Penal, que consiste sobre
o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de
que possa resultar perigo comum e em 3 lesões corporais graves previstas no artigo 129, §1°, I
do Código Penal (BITENCOURT, 2020, p. 806-807; BRASIL, 1940).
Por outro giro, há a possibilidade do parquet acatar o entendimento de que o
alojamento servia de moradia para os jovens atletas e denunciar os agentes que tinham a
ciência da situação das instalações elétricas por incêndio doloso com resultado de 10
homicídios dolosos e 3 crimes de lesões corporais previsto no art. 250, §1°, II, a) (BRASIL,
1940).
Complementando ao caso concreto, o fato demonstrou o quão frágil é a Lei Pelé no
que se refere ao Certificado de Clube Formador (CCF) expedida pela CBF, a qual delega
poderes às federações estaduais para emitirem parecer conclusivo prévio para os clubes de sua
jurisdição (FILHO;SANTORO, 2019,p.147-148). De tal forma, a CBF violou um dos
requisitos previstos para emitir o CCF a uma entidade de prática desportiva, conforme a
Resolução da Presidência n° 01 e o artigo 29, § 2°, d), da Lei Pelé. Tal requisito consiste em
que o clube deve manter o seu alojamento e suas instalações esportivas em condições
adequadas à prática esportiva, no que se refere a alimentação, a higiene, segurança e
salubridade (BRASIL, 1998). Ressalta-se que o termo “alojamento” delimita em sentido
amplo. Sendo assim, a cozinha, o refeitório e todas as instalações relacionadas se adequam ao
termo alojamento (BRASIL, 1998; FILHO; SANTORO, 2019, p. 146).
Por fim, a CBF também pode ser responsabilizada, pois a mesma não fiscalizou a
entidade de prática desportiva. A Confederação Brasileira de Futebol possui a função de
averiguar se a entidade de prática desportiva cumpre com o requisito de manter o seu
alojamento adequado às práticas desportivas para conceder clube o título de clube formador, o
qual o Flamengo já possuía o certificado desde março de 2017 com validade para março de
2019. Portanto, é possível comentar sobre uma eventual responsabilidade da CBF por não ter
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cumprido o seu dever de fiscalização e de ter violado o dispositivo 29, §2°, d) da Lei 9615/98
(BRASIL, 1998; FOLHA DE SÃO PAULO, 2019; O TEMPO, 2019).

6. A TRANSFERÊNCIA DO JOVEM ATLETA E O DIREITO DE FORMAÇÃO

6.1. O Êxodo dos Jovens Atletas

Compreende-se que o Brasil, o país do futebol, é o grande armazém de jovens
habilidosos no futebol mundial, e há muito tempo junto com o Portugal é um dos
exportadores de grandes atletas para o mercado europeu. É inegável que o êxodo dos jovens
acontece muito cedo, onde diversas transações estão maculadas por vícios à legislação
nacional e ao regulamento da FIFA (MIGUEL, 2019, p. 125). O êxodo, ainda muito vantajoso
financeiramente para o núcleo familiar do atleta mirim, pode estar alinhado à violação do
arcabouço jurídico constitucional e infraconstitucional de proteção ao menor. Por outro giro, o
desejo do jovem atleta em atuar em grandes clubes, o sonho de ser tornar o protagonista da
seleção brasileira e a vontade de modificar a própria realidade e dos entes queridos, que para
muitos é provida de precariedade financeira e violência, alimentam o imaginário do jovem de
unir a qualidade técnica, o prazer de jogar futebol com o vislumbro de uma vida confortável a
todos que lhe apoiam.
Nos dias atuais, de acordo com o TMS da FIFA (sistema de transparência e registro de
transferências dos atletas), o Brasil é o país que mais relaciona jogadores em negociações.
Com a exclusão do TPO (third-party ownership), conceito referente à participação financeira
de terceiros nas transferências de atletas, demonstra a fragilidade dos clubes brasileiros no que
tange as transferências, pois as ausências de boas condições financeiras destes acarretam a
diferença dos salários apresentados no território nacional em relação aos que os clubes
europeus oferecem, ou seja, a desvalorização do real enseja o êxodo dos atletas para o velho
continente devido a falta de competitividade da moeda nacional.(MIGUEL, 2019, p. 125).
A integralidade dos componentes supracitados acarreta o crescimento do êxodo dos
jovens atletas ao exterior, refletindo um ponto de preocupação para as federações, além das
garantias de proteção da criança e do adolescente do país.
No que concerne a essa preocupação, o jovem atleta no Brasil só se profissionaliza a
partir dos 16 anos, entretanto a transferência só poderá ocorrer, salvo as exceções, aos 18
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anos. Ademais, há uma divergência entre o regramento brasileiro e a FIFA, esta considera a
formação a partir dos 12 anos, já aquela aos 14 anos. Diante disso, evidentemente, o futebol
brasileiro possui um prejuízo devido ao inicio mais tardio da formação, ocasionando uma
diferença financeira no sistema do mecanismo de solidariedade internacional. No que
concerne aos atletas formados ou em formação que disputam as competições profissionais, a
FIFA delimitou as chamadas janelas de transferência. Versa do período do registro de
transferências internacionais dos jogadores, o qual é determinado pela a Federação de cada
país. Tal mecanismo foi uma forma para manter o equilíbrio das competições e para preservar
a estabilidade contratual entre clubes e atletas, mas também possui a finalidade de limitar as
transferências auxiliando na aderência do atleta ao clube formador, bem como ao país de
origem (MIGUEL, 2019, p. 126).
Por sua vez, a Lei Pelé através da redação do inciso IV retrata que a formação é um
modelo típico da Lei esportiva brasileira, não devendo ser comparado com aprendizagem ou
regra trabalhista. A formação consistirá em um contrato de natureza jurídica civil desportiva
(BRASIL, 2018).

Art. 3o O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:
IV - desporto de formação, caracterizado pelo fomento e aquisição inicial dos
conhecimentos desportivos que garantam competência técnica na intervenção
desportiva, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo
da prática desportiva em termos recreativos, competitivos ou de alta competição.

Compreende-se que, apesar da alteração legislativa, a mesma não foi suficiente para
proteger o clube acerca da formação, entretanto assimila-se que para um jovem atleta obter
sucesso no futebol mundial a idade para despontar consiste nos 15 anos, haja vista que a partir
dos 16 anos o jovem já pode pactuar um contrato definitivo e ser considerado profissional
(MIGUEL, 2019, p. 127). Isto posto, os clubes buscam jovens promessas cada vez menores.
Em algumas ocasiões, são firmados contratos que aguardam o atleta completar 18 anos para
que aconteça a transferência oficial pelos critérios regulamentares da FIFA. Além do mais, há
outros caminhos para que a transferência ocorra em curto prazo. Com o intuito financeiro,
cada vez mais surgem clubes focados à formação de atletas. Bem verdade que estes se
formam em clubes ou são extintos, pois a Lei Pelé exige que a entidade de pratica desportiva
participe em competição a fim que possam formar atletas para serem exportados (MIGUEL,
2019, p. 127).
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Diante disso, as entidades visam serem apenas clubes formadores a fim de emprestar
os jogadores para clubes vitrines para promover os mesmos ao cenário nacional ou
internacional. Tal ato que preocupa as federações, sendo assim fazendo as autoridades
desportivas alterarem o Regulamento de Transferência da FIFA: a) aumentando o valor da
compensação por formação dos atletas entre 12 e 15 anos; b) integração de academias e
escolas de futebol ao Sistema do Futebol com seus atletas relacionados nas associações
nacionais; c) transferências internacionais e registros de atleta estrangeiro menor ficam
sujeitos à autorização de um órgão dentro do Comitê do Estatuto do Jogador; e d) as
transferências passam a constar do Sistema Eletrônico de Transferências da FIFA, com
certificados internacionais de transferência. Tais medidas compreendem-se no cenário
internacional. Portanto, é preciso que o país de origem dos atletas adote medidas eficazes
(MIGUEL, 2019, p. 127).
Vale ressaltar que, ainda, há problemas de burla ao sistema de transferências
internacionais, bem como nas transferências nacionais.
No que se refere às transferências internacionais, o aceite de um jovem atleta de 16
anos para se transferir com 18 anos completos em um negócio envolvendo clubes
internacionais, assegurando a formação do atleta no clube de origem garantia a compensação
deste pelo investimento. Tal ato é realizado através do mecanismo da emancipação entre 16 e
18 anos que tenha relação de emprego com economia própria, conforme o art.5°, parágrafo
único do Código Civil Brasileiro. Em outro giro, para a doutrina justrabalhista a emancipação
não surgiria efeitos, pois não revogaria os dispositivos de proteção ao menor quando o
fundamento for à idade, conforme os arts. 406 e seguintes da CLT (MIGUEL, 2019, p. 127).
Diante disso, o contrato poderá ser nulo devido ao mesmo ser um contrato proibido, o
qual acarretará uma ruptura imediata, sob o efeito de rescisão contratual, além da declaração
de nulidade. Nessa esteira, a entidade de prática desportiva amargará o prejuízo e o atleta
deverá ser ressarcido pelo o trabalho, a fim de evitar enriquecimento sem causa do tomador de
serviços (MIGUEL, 2019, p. 128).
Nessa esteira a Union of European Football Associations (UEFA) a fim de combater
as praticas ilegais e antiéticas instituiu o conceito de fair play financeiro, o qual consiste em
três pilares: primeiro, o princípio do cumprimento das obrigações sociais e negociais, não
permitindo a sonegação e, tampouco os atrasos de salários; segundo, o princípio do equilíbrio
financeiro, da maneira que a despesa no triênio seja compatível com a receita do respectivo
período; e o terceiro consiste no princípio da gestão sustentável de investimentos, a fim de
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evitar salários altos e gastos suspeitos. No que se referem às obrigações sociais, os clubes
necessitam ter um comportamento organizacional de boa fé objetiva e de respeito à proteção
integral da criança e do adolescente. Tal tutela é necessária para que as entidades de práticas
desportivas não fraudem a legislação referente à contratação, registro e transferência de
jogadores. A respeito desse requisito, em 2014 tornou-se pública a notícia de que a FIFA,
além de instituir uma multa de pouco mais de um milhão de reais ao Barcelona, proibiu a
entidade de prática desportiva, durante um ano, de contratar atletas. A pena foi aplicada
devido a uma contratação de dez atletas, entre crianças e adolescentes, durante os anos de
2009 a 2013, infringindo o regulamento da FIFA que veda a transferência internacional de
atletas com menos de 18 anos de idade (SOBRINHO, 2019, p. 135).
A União Europeia, em 2001, criou o Regulamento Internacional de Transferências
com o afinco de combater o tráfico humano através do futebol, sendo assim o objetivo
consiste em combater o êxodo dos jovens atletas para a Europa. Em diversos casos, muitas
crianças e adolescentes são abandonados por empresários prevaricadores, os quais em muitas
oportunidades fraudam a legislação e adulteram a idade dos atletas. Sob esse aspecto, o
presidente Lula, no ano de 2009, solicitou ao Joseph Blater, então dirigente da FIFA, que
elaborasse um regulamento para evitar a transferência de crianças e adolescentes para a
Europa. Como retorno, Joseph reuniu os presidentes das confederações e debateu sobre o
Sistema de Correlação de Transferências, conhecido como TMS (Transfer Matching System),
aprovado em 2010, a fim de combater negociações ilícitas e prejuízo dos jovens atletas de
futebol (SOBRINHO, 2019, p. 136).
O TMS consiste na plataforma utilizada pelas confederações e pelos clubes
profissionais de futebol a fim de averiguar as transações envolvendo os atletas de clubes de
futebol. Os responsáveis pelo o programa são orientados a prestar a transparência das
transações envolvendo atletas. Um dos pilares centrais do fair play financeiro é combater a
exploração infantil esportiva. Como exemplo prático, a CBF, em 2014, comprometeu, perante
a CPI da Exploração sexual de Crianças e Adolescentes, a estabelecer dez medidas para
combater desde o abuso sexual até o tráfico de crianças e adolescentes. Entretanto, a mesma
não cumpre com o pacto (SOBRINHO, 2019, p. 136).
Insta salientar que algumas normas sobre a formação dos atletas no Brasil não estão
presentes na Lei Pelé, mas estão nas normas administrativas e procedimentos da CBF, sob a
tutela do principio da autonomia desportiva.
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Nessa vertente, a CBF regulamentou, no ano de 2015, o RNRTAF - Regulamento
Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol, um regulamento que tem como
objetivo detalhar os procedimentos de registro e transferência de atletas de futebol em nosso
país. O RNRTAF determina que o vínculo desportivo entre a entidade de prática desportiva e
o atleta pode ocorrer a partir dos 14 anos de idade. Embora, aceite que os clubes inscrevam
jovens atletas de 12 e 13 anos de idade para atividades de iniciação desportiva, com validade
até o final da respectiva temporada, sob o objetivo de inserir o nome do clube no passaporte
desportivo do atleta, mecanismo utilizado tanto pela CBF quanto pela FIFA para indicar quais
clubes foram essenciais na formação do atleta dos 12 aos 23 anos de idade e,
consequentemente, terão direito ao mecanismo de solidariedade interno (MELO FILHO;
SANTORO, 2019, p. 154).
Por outro giro, nos termos do RNRTAF, o atleta pode assinar a partir dos 16 anos de
idade o contrato especial do trabalho, porém o mesmo terá o prazo determinado, com duração
mínima de três meses e máxima de cinco anos, conforme a Lei Pelé. Entretanto, o
regulamento salienta que: os atletas menores de 18 anos podem assinar contrato com a
duração de até cinco anos sob a tutela da legislação nacional, não obstante, em caso de litígio
submetido a órgão jurisdicional da FIFA, apenas serão considerados os 3 primeiros anos de
contrato, de acordo com o artigo 18.2 do Regulamento da FIFA sobre o Status e a
Transferência de Jogadores (RSTJ) (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 154-155).
Em que pese, a legislação brasileira permite a celebração de um pacto de até 5 anos a
partir dos 16 anos de idade do atleta, todavia a FIFA não permite que menores de 18 anos
celebrem contratos de trabalho por período superior a 3 anos e não reconhece qualquer
cláusula que exceda tal período. Tal entendimento da FIFA é de aplicação obrigatória por
parte das associações nacionais (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p.155).
Compreende-se que, no território nacional prevalecerá a legislação brasileira.
Entretanto, quando o atleta se envolve numa transferência internacional, as normas da FIFA
se sobressaem. Ademais, vale ressaltar que a Lei Pelé expressamente recepciona as normas da
FIFA e das demais entidades esportivas internacionais no art. 1, §1°, da Lei Pelé: “A prática
desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática
desportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais de
administração do desporto” (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 155; BRASIL, 1998).
No que se refere às normas específicas para a proteção de atletas menores de idade, a
FIFA determina que seja proibida a transferência internacional de menores 18 anos. Há três
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exceções no que tange a essa celeuma: a) quando os pais do atleta se mudam para outro país
no qual o novo clube está localizado, por motivos não relacionados ao futebol; b) quando o
jovem atleta possui a idade superior que 16 anos e a transferência ocorre dentro dos limites
geográficos da União Europeia; e c) quando o jovem atleta reside a não mais de 50 km da
fronteira de seu país e a entidade de prática desportiva a qual ele pretende formular o contrato
também se localiza a no máximo 50 km da fronteira do país vizinho, de tal maneira que a
distância entre a residência do atleta e as instalações do clube não seja superior a 100 km
(MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 155-156).
Entretanto, a fiscalização da FIFA não é eficiente, no mundo do futebol ocorrem
diversas tentativas de fraudes às normas especificas referentes à transferência internacional,
pincipalmente a primeira exceção.

6.2. Indenização através das Transferências Internacionais

Similar ao direito de formação, o instituto da indenização por formação previsto no
regulamento da FIFA consiste em estimular a formação dos novos atletas, além de prever
recompensa financeira aos clubes responsáveis pela formação do jovem atleta e de tutelar os
clubes diante da impossibilidade do atleta assinar o primeiro contrato especial de trabalho
desportivo com o clube formador. Tal mecanismo visa amparar os pequenos clubes perante o
assédio dos grandes clubes numa jovem promessa. Além do mais, o mecanismo assegura aos
clubes formadores duas espécies: a indenização por formação e o mecanismo de
solidariedade, aqui chamado de “externo”, que foi o inspirador do mecanismo interno no
Brasil. Insta salientar que a indenização por formação estabelecida pela FIFA e o mecanismo
de solidariedade externo aplicam-se apenas às transferências internacionais, haja vista que as
transferências nacionais serão regulamentadas pela lei interna de cada país, bem como pelas
normas da respectiva associação local. Concebe-se, que a transferência internacional consiste
na troca de entidades de práticas desportivas de país pertencentes a confederações distintas,
não considerando a nacionalidade do atleta. Diante disso, conforme o Estatuto de
Transferências Internacionais, a indenização por formação será adequada quando: (i) o atleta
assina o seu primeiro contrato de trabalho sendo registrado pela primeira vez como atleta
profissional pela confederação diversa da que provém anos de idade (KOELLN, 2014, p. 87).
No item sinalizado, nos clubes onde o atleta jogou e contribuíram para sua formação,
de acordo com o registro no passaporte esportivo, deverão receber os seus respectivos direitos
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no que concerne a indenização por formação. Para se calcular a indenização por formação, a
mesma inicia a partir do 12° aniversário do atleta até o último dia em que se finaliza a sua
formação. Na situação em que houver mais de um clube, o valor será dividido
proporcionalmente ao período de formação para cada entidade de práticas desportiva
(KOELLN, 2014, p. 88) (GALASSI, 2016, p.43).
Conforme as normas da FIFA, a indenização por formação deve ser paga no momento
que o atleta assina o seu primeiro contrato de trabalho com outra entidade de prática
desportiva daquele que o formou, bem como na possibilidade de transferência feita pelo atleta
até atingir os 23 anos de idade, pelo os treinamentos ministrados até 21 anos de idade do
jovem atleta, sendo que não pode estar evidente que a sua formação se encerrou antes dos 21
anos. Nesse imbróglio, a indenização será devida se ela ocorrer durante ou pós a vigência do
contrato de trabalho. Entretanto, a indenização não será devida caso o clube formador tenha
rescindido o contrato do jogador sem justa causa (BEZERRA, 2010, p. 54).

A entidade de prática desportiva é concebida como formadora do atleta quando no
passaporte profissional do mesmo está incluído o nome da entidade com as anotações sobre o
tempo de permanência do atleta e com qual idade o mesmo foi registrado no clube, como
aponta o art.7 do Regulamento do Estatuto de Transferências de jogadores. Portanto, essa é a
maneira de estabelecer o critério para o clube receber a indenização de formação (KOELLN,
2014, p. 88) (GALASSI, 2016, p.44).
A indenização por formação prevista pela FIFA compreende que não se indeniza a
entidade de prática desportiva formadora pelo o que a mesma despendeu na formação do
atleta ou no que deixou de lucrar com a permanência do mesmo. A FIFA concebe a
indenização pelos custos que o novo clube possuísse caso tivesse gasto na formação e
treinamento do atleta em questão. Dessa maneira os clubes são divididos em quatro categorias
e os atletas em categorias mais elevadas são os que terão maiores indenizações. Nas quatro
categorias, a FIFA estabelece os valores limites de cada categoria, que consiste de dois mil
dólares até noventa mil euros (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 157; KOELLN, 2014, p.
89).
No momento em que o atleta pactua o novo contrato profissional, o Regulamento
sobre Estatuto de Transferência de jogadores da FIFA, no art. 5, do anexo 4, demonstra o
cálculo para se apurar o valor indenizatório, o qual será através do valor da categoria do novo
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clube multiplicado pelo número de anos de formação. Visto o período de quando se
completou 12 anos até a temporada dos 21 anos de idade (KOELLN, 2014, p. 90).
Insta salientar, que após o primeiro contrato profissional, os clubes que foram
responsáveis na formação do atleta a partir dos seus 12 anos de idade conforme os registros
no passaporte profissional do mesmo receberão a devida indenização dividida de maneira pro
rata em caso de diversos clubes formadores (BEZERRA, 2010, p. 54).
O Regulamento sobre Estatuto de Transferência de jogadores da FIFA, a fim de evitar
possibilidade de indenização em patamares desproporcionais delimitou que a formação entre
12 e 15 anos, ou seja, quatro temporadas, será calculada de acordo com os valores da
categoria 4 previstos no art. 5°, tópico 3, do anexo 4 no Regulamento supracitado. Não
obstante, a regra não ocorrerá se a indenização por formação ocorrer antes do atleta completar
18 anos (KOELLN, 2014, p. 90) (GALASSI, 2016, p.46).

5.3. Os Mecanismos de Solidariedade Interno e Externo

A Lei 12.395/2011 trouxe para o âmbito do desporto, o mecanismo de solidariedade
interno, o qual visa demonstrar a evolução do ordenamento jurídico desportivo nacional, ao
constituir um instrumento que garante a compensação futura dos clubes em decorrência da
formação, convertendo como uma renda extra aos clubes, principalmente aos clubes de menor
expressão (KOELLN, 2014, p. 91).
O mecanismo de solidariedade consiste em duas vertentes: A primeira assimila que
objetivo é incentivar a formação de atletas e compensar os investimentos gastos na formação
dos mesmos; a segunda visa distribuir as receitas geradas pelas transferências dos atletas.
Diante disso, as receitas provenientes de alguma transferência terão um percentual destinado
aos clubes que fizeram parte da formação do atleta (ROSIGNOLI; RODRIGUES, 2017, p.
85).
Ademais, a Lei 12.395/2011 consiste que todos os clubes formadores do atleta
dividem proporcionalmente aos respectivos períodos de formação 5% do valor de qualquer
transferência onerosa do atleta até o final de sua carreira. O texto legal da supracitada delimita
como período de formação o treinamento acompanhado dos 14 aos 19 anos de idade do atleta,
embora a FIFA entenda um período maior, compreendendo que a formação do atleta se inicia
aos 12 anos de idade e se encerra aos 23 anos (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 153154).
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Nessa seara, o mecanismo de solidariedade interno consiste na circunstância em que
ocorre uma transferência onerosa de atleta de um clube brasileiro para outro, as entidades de
prática desportiva que formaram o atleta dividirão 5% do valor total da transferência da
seguinte forma: I) 1% para cada ano de formação do atleta, dos 14 até os 17 anos de idade; e
II) 0,5% para cada ano de formação do atleta, dos 18 aos 19 anos de idade (MELO FILHO;
SANTORO, 2019, p. 154).
Compreende-se que o mecanismo de solidariedade interna se aparenta com o
internacional, haja vista que basta a transferência ocorrer na vigência do contrato especial de
trabalho que caberá a renda proveniente do mesmo, não tendo a idade como requisito.
Vale ressaltar que o novo clube do jogador terá que reter 5% do valor total da
transferência para destinar a entidade de prática desportiva cedente do atleta, ou seja, para a
antiga equipe do jogador. Além do mais, o novo clube deverá distribuir o valor proveniente do
mecanismo de solidariedade para todas as entidades de prática desportiva que contribuíram
para a formação do atleta. Entretanto, a exceção acontecerá nos casos em que o atleta venha a
rescindir o contrato unilateralmente, mediante o pagamento da clausula indenizatória,
imputando a equipe que recebeu a verba da indenizatória a compartilhar com as entidades de
práticas desportivas responsáveis pela a formação do atleta (MELO FILHO; SANTORO,
2019, p. 153).
No que tange a porcentagem do mecanismo de solidariedade, o calculo se baseia
através do tempo de permanência do atleta na entidade de prática formadora, o qual é
comprovado mediante a certidão emitida pela CBF, esta baseada nas informações delimitadas
no passaporte do atleta. Nesse cenário, a CBF terá uma função de fiscal a fim de averiguar a
distribuição da renda proveniente da transferência, dentro do período de 30 dias contados da
transferência (KOELLN, 2014, p. 94).
Por outro giro, nos casos dos terceiros, empresas ou investidores, que possuem parte
dos direitos econômicos do atleta, o percentual cedido a estes não participaram da distribuição
da renda provenientes ao mecanismo de solidariedade. Em tese, apenas os clubes cedentes que
poderão receber o mecanismo de solidariedade. O valor pertinente ao terceiro não estará
incluso na base de cálculo para o mecanismo de solidariedade, pois, a princípio, o terceiro
detentor de direitos econômicos do atleta não é uma entidade de prática desportiva que
participa na formação dos atletas (KOELLN, 2014, p. 96).
No que afeta ao mecanismo de solidariedade externo, o contexto é muito similar ao
sistema interno, com a diferença na abrangência do período de formação e um ou outro
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aspecto procedimental diverso. Destarte, na ocasião em que o atleta se transfere de forma
onerosa ao longo de sua carreira, os clubes que participaram de sua formação receberão
proporcionalmente uma parte dos 5% do valor da transferência, divididos da seguinte forma:
i) dos 12 aos 15 anos de idade, 0,25% por cada ano de formação; ii) dos 16 aos 23 anos de
idade, 0,5% por cada ano de formação. Portanto, para os clubes formadores receberem a
porcentagem do valor da transferência necessitam demonstrar o passaporte desportivo emitido
pela a CBF (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 157).
Para que o clube esteja habilitado a receber os valores provenientes do mecanismo de
solidariedade externo será preciso que haja a transferência do jogador para um clube
associado a uma confederação diferente da própria nacional e que a transferência seja
onerosa. Isto posto, o clube necessita que cumprir cumulativamente os requisitos a fim de
receber o valor referente a 5% do total da transferência proveniente do mecanismo de
solidariedade. (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 157).
Nessa esteira, insta salientar que a compensação pelo mecanismo de solidariedade só
se dará quando haja contrato de trabalho em vigor. Por outro lado, não ocorrerá a indenização
em transferências após o término do contrato laboral, pois o mecanismo só se concretiza
quando há transferência onerosa (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 154).
No que tange ao pagamento, o prazo de pagamento referente ao mecanismo de
solidariedade externo é o mesmo que o do interno, o que consiste no pagamento até o prazo
de 30 dias após a inscrição do atleta. Nas ocasiões em que a transferência é parcelada, a
compensação será realizada em pagamentos parciais (KOELLN, 2014, p. 94).
Por fim, no que tange ao caso concreto, na transferência do atleta Neymar do
Barcelona para o Paris Saint-Germain Football Club, em agosto de 2017 por cerca de R$ 820
milhões, o Santos, clube formador do atleta, recebeu cerca de R$ 33 milhões. Outrem consiste
na transferência do atleta Phillipe Coutinho do Liverpool para o Barcelona, em janeiro de
2018, por cerca de R$ 620 milhões, sendo que nessa transação o tradicional Clube de Regatas
Vasco da Gama, seu clube formador, recebeu R$ 15,5 milhões do mecanismo de
solidariedade externo. Tal situação consiste em um fato curioso, pois o Vasco da Gama
negociou o craque Phillipe Coutinho por R$ 10 milhões para a Inter de Milão, na sua primeira
transferência. É notório que são casos extraordinários na seara do Futebol, porém demonstram
que os clubes formadores podem receber bons recursos financeiros através da formação do
atleta de futebol (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 157).
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho realizada objetivava apontar a importância de se preservar os direitos e
deveres na formação dos jovens atletas pelo os clubes, sob dúplice perspectiva: a formação
profissional e intelectual do atleta a fim de se tornarem mais que jogadores de futebol,
cidadãos que possuem senso crítico e que combatam as irregularidades existentes nos
negócios referentes ao esporte e, também, demonstrar a importância do clube ao assegurar o
direito de formação ao atleta, pois o mesmo será compensado financeiramente a cada
transferência do atleta e, em casos extraordinários, a entidade de prática desportiva poderá
receber um valor remuneratório maior através do mecanismo de solidariedade que na venda
do atleta para outra equipe.
Diante do exposto, o trabalho enfatizou a evolução infraconstitucional no desporto a
fim de assegurar direitos aos atletas junto com os princípios constitucionais previstos no
artigo 217 da Carta Magna de 1988, este direcionando ao Estado a finalidade de fomentar o
desporto através da introdução dos recursos públicos e, também da não intervenção da
administração pública na organização e o funcionamento das entidades de prática desportiva.
Além do mais, o trabalho buscou demonstrar a realidade dos jovens que lutam para
chegarem a um status de ídolo nos seus clubes, os quais muitos destes são meninos de classe
social baixa, saem cedo das suas casas para buscar o sonho de vestir a camisa amarela da
Seleção Brasileira e voltam no final da tarde, com medo, para não virararem mais uma vítima
da violência que domina o bairro em que moram.
Em complemento, o trabalho buscou apresentar as diversas fraudes e ilícitos penais
cometidos pelo os agentes sobre os menores.
O estudo buscou apontar o debate sobre a realidade dos jovens nas divisões de base,
onde somente 41 clubes possuem o Certificado de Clube Formador, o qual comprava que o
clube possui as estruturas adequadas para formar o atleta para a categoria profissional. Muitos
clubes que não possuem o certificado fornecem estruturas precárias aos jovens e os colocam
sob a tutela de profissionais despreparados na área vivem em estruturas precárias
proporcionadas pelos os clubes.
Com a pesquisa foi possível verificar que um incêndio em um dos maiores clubes do
Brasil, o Flamengo, o qual possui boas estruturas e bons profissionais, ocorreu por omissão
dos dirigentes. Diante do caso, surgem reflexões sobre a tutela aos atletas dos clubes de menor
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expressão e, também sobre o método fiscalização das Federações e da Confederação
Brasileira de Futebol para emitirem o certificado de clube formado.
Nesse ponto, as fiscalizações nos clubes aumentaram após a tragédia no centro de
treinamento do Flamengo.
Conclui-se, assim, que o direito de formação é de suma importância a fim de proteger
contra violações de direitos fundamentais, proporcionar qualidade de vida e técnica ao jovem
atleta e, ainda, possibilitar o clube a receber outra fonte de renda, visando não só o
desenvolvimento econômico do mesmo, mas, também, em assegurar boa qualidade de
educação aos futuros atletas da seleção brasileira.
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