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ROL DE CATEGORIAS 

Rol de categorias que o Autor considera estratégicas à 

compreensão do seu trabalho, com seus respectivos conceitos operacionais. 

Arena 

“Arena é a palavra latina que significa areia. O termo é usado nos meios 

esportivos, tendo em vista que, na antiguidade, no local onde os gladiadores se 

enfrentavam, entre si ou com animais ferozes, o piso era coberto de areia”1.  

 Atleta Profissional de Futebol ou Jogador Profissional de Futebol ou atleta 

ou jogador 

Na Lei 6354/76 consta no seu artigo 2°, o conceito do Jogador Profissional de 

Futebol como empregado, onde diz, “Art. 2° Considera-se empregado, para os 

efeitos da Lei, o atleta que praticar o futebol, sob a subordinação de empregador, 

como tal definido no art 1°, mediante remuneração e contrato na forma do artigo 

seguinte”2.  

 Cláusula Penal  

“Cláusula penal, pode-se dizer, é multa contratual devida para as hipóteses de 

descumprimento, rompimento ou rescisão pelo atleta – unilateralmente – de todos 

os contratos de atletas profissionais de todas as modalidades desportivas, desde 

que acordada, observando que não poderá ser cobrada na hipótese de 

indenização por formação, pois a multa é superior à obrigação principal, situação 

em que o Código Civil veda (Lei n° 9.615/98, art. 28)”.3  

 

 

 

                                            
1 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito de trabalho: Lei n. 
9615 “Lei Pelé. São Paulo: Editora LTr, 1998. p. 145. 
2 NAPIER, Rodrigo Domingues. Manual do Direito Desportivo e Aspectos Previdenciários. São 
Paulo: IOB, 2003. p. 46. 
3 NAPIER, Rodrigo Domingues. Manual do Direito Desportivo e Aspectos Previdenciários. São 
Paulo: IOB, 2003. p. 61. 



 

 Contrato de Imagem  

É um direito do atleta, e de qualquer outra pessoa, protegido pela Constituição da 

Republica Federativa do Brasil e pela Lei, no gênero dos direitos da 

personalidade4.  

Desporto de Rendimento  

O desporto de rendimento também é identificado como desporto-performance, 

desporto de alto nível, desporto-espetáculo ou desporto-competição. Este 

Desporto é exercitado segundo regras preestabelecidas e aprovadas por 

organismos internacionais, onde se tem como fim a conquista de êxitos 

desportivos em uma atividade predominantemente desportiva5. 

 Direito de Arena  

O “direito de arena” é aquele pertencente às entidades desportivas, podendo, 

estas, “negociar, autorizar e proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão de 

imagem de espetáculo ou eventos desportivos de que participe”. JOSÉ 

RODRIGUES, Décio Luiz6. 

 Direito Desportivo 

“Direito Desportivo, então, pode ser definido como o conjunto das normas 

reguladoras da atividade desportiva, referentes a sua prática, organização e 

administração, cabendo à justiça Desportiva regular, com igualdade, os direitos 

desportivos e dirimir conflitos de interesse surgidos nas relações desportivas7”.  

 Entidade de Prática Desportiva ou Clube de Futebol ou Clube 

                                            
4 JOSÉ RODRIGUES, Décio Luiz. Direitos do Torcedor e temas polêmicos do futebol. São 
Paulo: Editora Rideel. p. 57. 
5 MELO FILHO, Álvaro. “Lei Pelé”: comentário à lei n° 9.615/98. Brasília: Brasília Jurídica, 1998. 
p. 35. 
6 . JOSÉ RODRIGUES, Décio Luiz. Direitos do Torcedor e temas polêmicos do futebol. São 
Paulo: Editora Rideel. p. 61. 
7 BOUDENS, Emile. Consultoria à CPI CBF/NIKE: Textos e Contexto III. Justiça Desportiva. 
Congresso Nacional, Brasília. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/internet/diretoria/Provedor/estudos/200437.pdf . Acesso em: 10 de  Ago. 
2005. 



 

Empregador, ou seja, à associação desportiva que, qualquer modalidade de 

remuneração, utiliza os serviços de atletas profissionais de futebol, na forma 

definida por Lei n° 6.354/76 no seu artigo 1°8.  

 Entidade Nacional de Administração do Desporto  

“A lei comete à entidade nacional de administração do desporto que possuir 

registro do contrato de trabalho profissional – a CBF, em se tratando de futebol, e 

a obrigação do clube conforme imposição do inciso I do art. 34, adiante – a 

atribuição de fornecer a condição de jogo para as entidades de pratica esportiva”9.  

 Lei Específica ou Lei Especial 

“Opondo-se as leis gerais, são as que indicam concessões ou vem estabelecer 

princípios de exceção acerca de certos fatos ou de certas pessoas. 

São leis, pois, que tem caráter restrito, pois que são impostas para regular 

relações de certas pessoas colocadas em determinadas posições ou em razão 

das funções exercidas. São as leis que dispõem sobre casos particulares”10. 

Lei Pelé (Lei n° 9615/98)  

“Lei que revoga o Projeto de Lei Câmara n. 78, de 1997 a Lei n. 8.672, de 06 de 

julho de 1993, a chamada ‘Lei Zico’, que ‘institui normas gerais sobre desportos e 

dá outras providências’, a Lei n. 8946, de 05 de dezembro de 1994, que ‘cria o 

Sistema Educacional Desportivo Brasileiro, integrado ao Sistema Brasileiro de 

Desporto’, além de, partir de vigência do disposto no §2. de seu art. 28, os incisos 

II e V e os §§ 1. e 3. do art. 3., os arts. 4., 6., 11 e 13, o §2. do art 15, o parágrafo 

único do art. 16 e os arts. 23 e 26 da Lei n. 6354, de 02 de setembro de 1976, que 

‘dispõe sobre as relações de trabalho do atleta profissional de futebol, e dá outras 

providências’, propondo mudanças conceituais e estruturais que permitam o 

                                            
8 NAPIER, Rodrigo Domingues. Manual do Direito Desportivo e Aspectos Previdenciários. São 
Paulo: IOB, 2003. p. 46. 
9 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez, 2000. p 55.  
10 DE PLACIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico, Volume III. São Paulo: Editora Forense, 1967. 



 

efetivo aperfeiçoamento e adequada organização do sistema desportivo do 

País”11.  

 Luvas  

“As luvas são valores de livre negociação recebidas pelo atleta no ato de 

assinatura do contrato com o clube que podem ser em dinheiro ou quaisquer 

outros bens livres e desembaraçados”12.  

 Passe ou Lei do Passe 

“É o ‘passe’ instrumento jurídico que habilita um atleta a transferir-se de uma 

entidade desportiva para outra. Contém esse valor pecuniário, sendo este devido 

em virtude da cessão temporária (‘empréstimo’), ou definitiva do atleta, tendo este 

direito à participação na transação”. 13 

 Vínculo Desportivo 

“Sob o regime do passe, na sua concepção tradicional, o atleta profissional liga-se 

ao clube não apenas por um contrato de trabalho, mas também por um vínculo 

desportivo”14.  

                                            
11 TÁVOLA, Artur da. Parecer ao Projeto de Lei, da Lei Pelé. Brasília 1998. p. 36/37. 
12 FIGUEIREDO SANTOS, Antônio Sérgio. Prática Desportiva. Belo Horizonte: Editora Inédita, 
2000. p. 41. 
13 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei n. 
915/98 “Lei Pelé”.São Paulo:LTR, 1998.p. 111. 
14 MACHADO, JAIME EDUARDO. O Novo Contrato Desportivo Profissional. SAPUCAIA DO 
SUL: NOTADEZ, 2000. P. 17. 
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RESUMO 

Estudará-se no Capítulo 1, a história da legislação do 

futebol, incluindo a Lei do Passe (Lei 6354/76), a Lei Zico (Lei 8.672/93) e a Lei 

Pelé (Lei 9615/98). E também será feito a Distinção entre Jogo, Jogo de azar e 

Esporte.No Capítulo 2, se estudará o Direito Desportivo, o seu objeto e ou seus 

sujeitos, incluindo a Entidade Nacional de Administração, O Clube de Futebol, e o 

Atleta Profissional de Futebol. Serão pesquisados também os contratos existentes 

entre eles. O Capítulo 3, contém um estudo sobre o Vínculo Desportivo entre 

Jogador de Futebol e Entidade de Prática Desportiva, terá também uma pesquisa 

sobre Transferência do Atleta, Transferência do Atleta para Clube Internacional e 

Empréstimo do Atleta. Terá também um estudo sobre a aplicação da Lei Pelé em 

relação a Consolidação das Leis do Trabalho; os direitos e deveres existentes 

entre Clube e Atleta de Futebol decorrentes do Vínculo Desportivo; e alguns 

efeitos jurídicos decorrentes do descumprimento das obrigações no Contratos de 

Trabalho entre Jogador e Clube de Futebol.  



INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto a Vinculação 

Desportiva entre o Atleta de Futebol Profissional e a Entidade de Prática 

Desportiva tomando como base o estipulado pela Lei Pelé. 

O seu objetivo é analisar como consiste a vinculação entre o 

Jogador de Futebol e o Clube de Futebol com a extinção do Passe e como se dá 

a valorização do atleta para fins comerciais. 

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, onde será  

apresentado um breve histórico da história do futebol, da legislação desportiva e 

das legislações relativas ao futebol, partindo da época do Estado Novo, indo para 

época da ditadura e concluindo na Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. 

Haverá também um estudo sobre as Leis Específicas do 

Desporto, que são a Lei do Passe (Lei 6354/34), Lei Zico (Lei 8.672/93), Lei Pelé 

(Lei 9615/98) e a Lei do Jogador de Futebol (Lei 9981/00), através da 

demonstração de suas correções feitas na Lei Pelé, além da distinção entre jogo, 

jogo de azar, e esporte, para especificar o tipo de atividade que se compreende o 

Futebol, e em que contexto este se encontra. 

No Capítulo 2, será abordado o Direito Desportivo que trata 

da administração do Vínculo Desportivo. Reforça-se, neste caso, o entendimento 

de que não é analisada a parte disciplinar do Direito Desportivo, serão estudados 

e definidos também os objetos e sujeitos do mesmo. 

Após a definição dos sujeitos do Direito Desportivo, ocorrerá 

um estudo e conceituação dos sujeitos que fazem parte desta relação Entidade 

Nacional do Desporto, Clube de Futebol e Atleta Profissional de Futebol.  
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Serão também conhecidos os contratos que vinculam o 

Atleta ao Clube de Futebol que são: Contrato de Trabalho, Contrato de Imagem e 

Direito de Arena. 

No Capítulo 3, tratando de apresentar um estudo sobre o 

Vínculo Desportivo em si, partindo do seu conceito, e demonstrando os tipos de 

negócios que podem ser feito através dele, que são: Transferência, Transferência 

para Clube estrangeiro e Empréstimo de Atleta Profissional de Futebol. 

Será estudada também a Lei Pelé, que é a Lei desportiva 

vigente atualmente e a sua aplicação em relação à Consolidação das Leis do 

Trabalho, pois o Vínculo Desportivo aqui analisado está vitalmente ligado ao 

vínculo empregatício. 

Por fim, serão estabelecidos os direitos e deveres que o 

Vínculo Desportivo gera entre as partes do contrato que são: o Atleta Profissional 

de Futebol e a Entidade de Prática Desportiva. Sendo analisados também alguns 

dos efeitos jurídicos gerados por esse vínculo. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação  à continuidade dos estudos e das reflexões 

sobre Vínculo Desportivo entre Jogador Profissional de Futebol e Clube de 

Futebol. 

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

perguntas: 

� Com a vigência da Lei Pelé, e a extinção do Passe, como se dá a 

Vinculação entre Atleta de Futebol Profissional e Entidade de 

Prática Desportiva? 

� O que mudou na Vinculação entre Atleta de Futebol Profissional e 

Entidade de Prática Desportiva com o fim do Passe? 
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Como hipóteses de pesquisa, serão apresentadas as 

seguintes: 

1) O Vínculo entre Clube Desportivo e Jogador de Futebol se 

dá através de do Vinculo Empregatício, e o Vínculo Desportivo se torna acessório 

deste. No momento em que existe o Contrato de Trabalho com a sua devida 

regularização, automaticamente está compreendido que existe o Vínculo 

Desportivo entre Clube de Futebol e Atleta. 

2) Atleta ficará Vinculado ao Clube de Futebol, através de 

Contrato Trabalhista, que terá prazo máximo de cinco anos. A menos que o 

Jogador por vontade própria renove este contrato. E o Clube poderá comercializar 

o Atleta através da Cláusula Penal. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação foi utilizado o Método Indutivo e o Relatório dos Resultados 

expresso na presente Monografia é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas, do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa 

Bibliográfica.



CAPÍTULO 1  

NOÇÕES GERAIS SOBRE O DIREITO DESPORTIVO E SOBRE A 
LEI PELÉ 

1.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O DIREITO DESPORTIVO 

Para se estudar a Vinculação Desportiva entre Jogador de 

Futebol ao Clube de Futebol através da Lei Pelé, é necessário que se faça, antes 

de qualquer coisa, uma recapitulação sobre a história da Legislação do Futebol. 

Com este entendimento estudar-se-á, neste momento o 

surgimento do objeto desta Legislação, que é o Futebol. Zainaghi15, escreve que 

os pesquisadores encontraram indícios do esporte muitos séculos a.C., sem a 

existência, entretanto, de dados probatórios exatos. Por exemplo, no ano de 207 

a.C. foi publicado, na China, um livro com as regras de um jogo muito 

assemelhado ao futebol. Este esporte era conhecido deste 2.500 a.C.: Dezesseis 

jogadores, oito de cada lado, num campo quadrado, com a área de 14 metros, 

duas estacas fincadas no chão, ligadas por um fio de seda, bola redonda com 22 

cm, devendo os participantes fazê-la passar além das estacas. 

Conforme o mesmo autor16, haveriam, ainda, citações de 

esportes similares no Egito, conforme mostraram pinturas encontradas em 

túmulos de faraós, na Grécia, onde houve uma  prática de jogo muito semelhante 

ao  futebol trazida pelos Romanos, na invasão de 1500 a.C. 

Mas, segundo o autor, como as outras práticas daquela 

época, os jogos se tratavam de verdadeiras batalhas campais devido à violência 

contida nelas, logo após surgindo os jogos com bola, no quais se utilizavam as 

                                            
15 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei n. 
915/98 “Lei Pelé”.São Paulo:LTR, 1998. p. 24. 
16 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei n. 
915/98 “Lei Pelé”.São Paulo:LTR, 1998. p. 24. 
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mãos e os pés, como na Bretanha e Normandia, assim também como na Itália, na 

Idade Média. 

Zainaghi17 afirma que os jogos se transformaram em 

verdadeiras batalhas campais, com a necessidade, inclusive, de serem proibidos. 

O autor continua explicando a origem do futebol, com a base na origem do rugby, 

que surgiu como derivação do hurling over country, que era praticado entre os 

habitantes de duas cidades, que utilizavam uma bola, devendo esta ser levada 

até a praça central de outra cidade adversária. Após, este jogo virou o hurling at 

goals, que era um esporte extremamente semelhante, e que, após, se tornou, no 

rugby. Mas o rugby encontrava resistência entre os seus participantes, que não 

gostavam do uso das mãos no jogo. 

Por fim, o autor explica que estes participantes fundaram o 

Football Association, uniformizando as regras:  

 

Rapidamente, o futebol se difundiu por todo o Reino Unido, graças 

à simpatia que tinha entre os estudantes. Operários e 

comerciantes. Logo, sua prática alcança a Europa ocidental, em 

seguida, chega à América. 

Torna-se, agora, conhecida a origem do futebol, restando 

necessário, para o estudo da matéria, o conhecimento sobre a história da 

Legislação do futebol no Brasil. 

Conforme Krieger18: 

 
O estudo da nossa legislação desportiva permite dividir o conjunto 

de normas constitucionais, legais e infralegais aplicáveis a esse 

segmento das atividades individuais e coletivas em três períodos 

distintos: o primeiro, entre 1932 e 1945; o segundo, de 1945 a 

1987; e o terceiro, a partir da constituição de 1998. 

                                            
17 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei n. 
915/98 “Lei Pelé”.São Paulo:LTR, 1998.p.25 
18 KRIEGER, Marcilio. Lei Pelé e legislação desportiva brasileira anotadas. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. p. 3/4 
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O primeiro dos três períodos referidos pelo autor, trata-se da 

Aliança Liberal ao Estado Novo, no qual desfeitas as ligações que levaram a 

Aliança ao poder. Getulio Vargas impôs o Estado Novo, com ideologias de teor 

fascista que centralizaram o poder no Executivo e levaram o Judiciário e 

Legislativo a meros coadjuvantes de um ditador. Na época do Estado Novo, a 

educação física ocupava lugar de destaque pelo seu significado para o 

“desenvolvimento da raça”, sendo o maior instrumento legal, naquele momento os 

decretos-leis, utilizado pelo ditador, não se fazendo necessário o Parlamento. 

Segundo  Krieger19, os Decretos-leis mais importantes para 

o desporto foram: 

a) - Decreto-lei n. 526/38, que criou o CONSELHO NACIONAL 

DE CULTURA, que cuidava da educação física como parte do desenvolvimento 

cultural do país. 

b) - Decreto-lei n. 1.056/39, pelo qual foi criada a COMISSÃO 

NACIONAL DE DESPORTOS, que possuía a incumbência de realizar minucioso 

estudo do problema Desportivo nacional e apresentar o plano geral de sua 

regulamentação. Esta mesma Comissão apresentou o Projeto do Código Nacional 

do Desporto, código este que já continha a regra de que as questões relativas ao 

Desporto teria que ser  julgadas no âmbito Desportivo, sob pena de eliminação 

daqueles que levassem a lide para o Poder Judiciário. 

c) - Decreto-lei n. 3199/41, estabeleceu as bases da 

organização dos Desportos em todo o país, instituindo o Conselho Nacional do 

Desporto -CND, e os Conselhos Regionais de Desporto -CRD, que possuía 

abrangência estadual. Este decreto criou, também, a unicidade por modalidade 

esportiva, o que limitou a existência de apenas uma entidade nacional legalmente 

reconhecida, extinguindo, assim, as cisões existentes no futebol criadas por São 

Paulo e Rio de Janeiro, facilitando assim, para que fossem criadas as ligas 

nacionais, sem a interferência pela existência de diversas ligas. Continuando na 

                                            
19 KRIEGER, Marcilio. Lei Pelé e legislação desportiva brasileira anotadas. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. p 5/6. 
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linha do objetivo de criar as seleções nacionais, este decreto instituiu que as 

Confederações adotassem as regras das entidades internacionais, para que fosse 

mais fácil a adaptação aos torneios internacionais. 

d) - Decreto n. 5.343/43, estabelece a competência do 

Conselho Nacional do Desporto sobre a disciplina das atividades Desportivas, 

sendo que as Entidades Nacionais de Administração de cada modalidade passam 

a ter competência para punir associações, atletas, auxiliares técnicos e árbitros. 

Foi neste decreto, também, que foi instituído o reconhecimento oficial  da prática 

do futebol. Dentre outros aspectos, foi neste momento que se estipulou que os 

contratos entre Jogadores de Futebol fossem registrados na Confederação 

Brasileira do Desporto. 

Segundo Zainaghi20, ao comentar sobre este Decreto: 

 
A partir de 1943, com o advento da Consolidação das Leis do 

Trabalho, as relações entre clubes e atletas foram disciplinadas 

por ela 

Todavia, fazia-se necessário um disciplinamento específico da 

profissão de atleta de futebol, já que se aplicava a esta as 

disposições da Consolidação das Leis do Trabalho que regulavam 

a situação dos artistas. 

 
A segunda parte histórica estipulada por Krieger21, trata da 

redemocratização ao final da ditadura militar. Segundo o mesmo autor, o Estado 

manteve uma visão autoritária, com várias intromissões nos diversos setores das 

atividades humanas. Como exemplo desta atitude autoritária, tem a Lei n° 

6.251/75, que atribuiu a Comissão Nacional do Desporto, simultaneamente às 

funções legislativas, executivas e judicantes relativas ao Desporto, reunindo em 

um só órgão todas as atribuições dos três poderes.    

As principais disposições legais desse período, segundo o 

autor, para a prática do futebol foram: 

                                            
20 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei n. 
915/98 “Lei Pelé”.São Paulo:LTR, 1998.p. 53. 
21 KRIEGER, Marcilio. Lei Pelé e legislação desportiva brasileira anotadas. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. p. 7. 
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a) - Decreto n.   47.978/60, que baixou normas para o registro 

no CND, de Técnico Desportivo, diplomado por escola de Educação Física; 

b) - Decreto n. 51.008/61 e n. 53.820/64, que regulamentam a 

profissão do atleta de futebol e dispõe sobre a sua participação em competições; 

Segundo Zainaghi22: 

 
Somente em 64 é que surgiu um diploma legal específico sobre a 

profissão de atleta  de futebol. Foi o Decreto n. 53.820, de 24 de 

março, que tratava da participação dos atletas nas partidas; do 

“passe” (deveria ter a concordância do jogador, este terá direito a 

1% do valor da transação); das férias, do intervalo entre partidas 

(60 horas); criação de um seguro para atletas; do contrato de 

trabalho etc.  

 

c) - Emenda Constitucional de 1969. no art. 8, XVII, “q” 

dispõe da Competência da União para legislar normas gerais sobre o Desporto. 

d) - Lei n. 5.939/73, que rege o benefício de seguridade 

social para o Atleta de Futebol. 

Ainda, conforme Krieger23, a Lei n° 6.354/76 dispõe sobre as 

relações de trabalho do Atleta Profissional de Futebol, que estabeleceu alguns 

conceitos como “empregador” e “empregado”, para efeitos do futebol; o conteúdo 

do contrato de trabalho entre atleta e associação; o limite de idade para a 

celebração do contrato de Atleta Profissional; a jornada de trabalho diário 

semanal; o período de férias anuais; as condições para cessão e/ou transferência 

do atleta e os seus direitos quando de sua transferência definitiva; o instituto do 

Passe com suas aplicações legais. 

 

                                            
22 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei n. 
915/98 “Lei Pelé”.São Paulo:LTR, 1998.p. 53. 
23 KRIEGER, Marcilio. Lei Pelé e legislação desportiva brasileira anotadas. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. p 9/10. 
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Essa lei estabeleceu, também, a competência específica da 

Justiça Desportiva para apreciar litígios trabalhistas entre Atleta Profissionais e 

Clubes. 

A última e terceira parte da divisão histórica estipulada por 

Krieger24, deu-se a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 

198825, conforme diz o autor: 

A partir de outubro de 1988, iniciou-se o novo ciclo legislativo 

voltado ao desporto, sendo que a própria Constituição Federal 

trata da questão, em diversos dispositivos a seguir apresentados 

em ordem cronológica: 

 

O autor então cita, entre outros, o art. Art. 217, em seus 

quatro incisos, que determinam ser dever do Estado o fomento das práticas 

desportivas, e seus parágrafos, que definem o fato de o Poder Judiciário só poder 

administrar ações relativas à disciplina e às competições desportivas após 

esgotaram-se as instâncias da Justiça Desportiva, e que a Justiça Desportiva terá 

o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da instauração do processo, 

para proferir decisão final. Cita, ainda, a legislação ordinária criada para o 

Desporto, que versa sobre os segundos assuntos: 

- Lei 8.672, de 06.07.1993, que instituiu normas gerais sobre 

desportos. Chamada de lei Zico, democratizou as relações entre 

dirigentes e atletas, criando condições para a profissionalização 

das diferentes modalidades de prática desportiva. Foi 

regulamentada pelo Decreto n. 981/93; 

 

- Lei n. 9615/98, que institui normas gerais sobre desportos e dá 

outras providências. Conhecida como Lei Pelé, revoga a Lei n. 

8.672/93. Foi regulamentada pelo Decreto n. 2.574, de 

29.04.1998. 

 

                                            
24 KRIEGER, Marcilio. Lei Pelé e legislação desportiva brasileira anotadas. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. p. 10/11. 
25 Doravante chamado, simplesmente, Constituição Federal de 1988, Constituição, Constituição 
de 1988. 
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A partir deste histórico sobre a Legislação Desportiva, se faz 

necessário um estudo sobre as Leis que incidiram especificamente no Vínculo 

Desportivo entre Atleta e Clube de Futebol. 

1.1.1 Lei do Passe (Lei 6354) 

Para se compreender melhor o vínculo entre o Atleta e o 

Clube de Futebol, faz-se necessário conhecer mais profundamente sobre a Lei do 

passe, que é a Lei 6354/76. 

Conforme Rodrigues26, ao conceituar Passe, ensina: 

Conforme preceituava o revogado artigo 11 da Lei 6.354/76, Lei 

esta revogada em parte (derrogada) pela Lei Pelé (Lei 9.615/98), 

“passe” é a importância devida por um empregador a outro pela 

cessão do atleta durante a vigência do contrato ou depois de seu 

término, observadas as normas desportivas pertinentes. 

 

 
O interessante na Lei do Passe, é o fato de que o atleta é 

obrigado a manter o Vínculo Desportivo com o Clube que detêm o Passe, mesmo 

que o Contrato de Trabalho entre os dois já esteja rescindido. A polêmica 

causada por esta matéria, é demonstrada por Zainaghi27, quando afirma que este 

instituto é extremamente controvertido. Por um lado estão os estudiosos do 

Direito laboral que criticam o Passe, vendo no mesmo resquícios da escravidão. 

Ao lado destes, os próprios Atletas Profissionais que sonham em ter sua liberdade 

de trabalharem para quem quiser. Na outra corrente, estão os dirigentes de 

Clubes, que são contra o fim do Passe, com o argumento de que sem o referido 

instituto, as Entidades Desportivas não teriam interesse em investir na preparação 

de um Jogador de Futebol. 

Já na opinião de Zainaghi28:  

 

                                            
26 RODRIGUES, Décio Luiz José.  Direitos do torcedor e temas polêmicos do futebol. São 
Paulo: Editora Rideel, ano. p 
27 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei n. 
915/98 “Lei Pelé”.São Paulo:LTR, 1998.p. 110/111. 
28 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei n. 
915/98 “Lei Pelé”.São Paulo:LTR, 1998.p. 111. 
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É o “passe” instrumento jurídico que habilita um atleta a transferir-

se de uma entidade desportiva para outra. Contém esse valor 

pecuniário, sendo este devido em virtude da cessão temporária 

(“empréstimo”), ou definitiva do atleta, tendo este direito à 

participação na transação.  

 

De início já se vê que não tem razão aqueles que comparam o 

“passe” à escravidão, pois quando o escravo não tinha direito a 

participação no produto de sua “venda”, além do que, a própria lei 

do atleta profissional de futebol assegura ao empregado que a 

transação só efetuara mediante sua expressa (por escrito) e 

prévia concordância, sob pena de nulidade.  

 

O autor, exemplifica esta polêmica, trazendo a luz a idéia de 

outros autores, mostrando assim a controvérsia gerada em relação à matéria, 

como as citações de Melo Filho29 que escreve sobre não ser poucos os autores 

que tipificam o Passe como “uma certa forma de escravidão ou servidão”, e o 

professor Manuel Tubino, a esse respeito, assevera que a Lei do Passe é a última 

forma de escravidão existente, uma vez que por ela os Clubes de Futebol são os 

donos dos Atletas e ninguém de forma alguma pode ser dono da força de trabalho 

de alguém. Contudo, não se pode esquecer a outra face da situação. Os Clubes, 

uma vez que a revogação dessa Lei Escrava ou a assinatura da Lei Áurea 

Desportiva, teriam sérias implicações, uma vez que não se pode coicificar os 

Atletas de Futebol, igualmente não pode se desconsiderar que o Passe, na lição 

de Aníbal Pellon (apud MELO FILHO, 1998), é a garantia efetiva de uma justa 

compensação ao Clube pelo capital investido na formação, aprimoramento físico 

e técnico do Atleta de Futebol e o ressarcimento dos prejuízos causados à 

equipe, que decairá no seu rendimento com a perda de uma das peças de seu 

conjunto. 

Mas, segundo Zainaghi30: 

 

                                            
29 MELO FILHO, Álvaro. “Lei Pelé”: comentário à lei n° 9.615/98. Brasília: Brasília Jurídica,1998, 
p. 153/154. 
30 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei n. 
915/98 “Lei Pelé”.São Paulo:LTR, 1998. p. 113/114. 
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Aos que criticam o passe, vale lembrar que o mestre Evaristo de 

Moraes Filho, autor do ante projeto que transformou a Lei n. 

6.354/76, assim se pronunciava quanto ao mesmo: 

 

“Em verdade, o passe não cerceia quando regulamenta a 

liberdade do atleta, não chegando, nem de longe, a poder ser 

acoimado de inconstitucional.” 

Trata-se de instrumento adotado em toda parte, regulado pela 

legislação internacional como única medida capaz de impedir a 

concorrência desleal e o aliciamento ilícito dos atletas, dentro ou 

fora do País. 

 

Adiciona-se ainda a esta discussão sobre os aspectos éticos 

do Passe, o entendimento de Machado31: 

Os defensores da extinção pura e simples do instituto o vêem 

como uma forma irrefletida de escravismo, que transformaria o 

atleta em “mercadoria”. Em oposição, outros preferem caracterizá-

lo como um direito de crédito em que o cedido não seria, na 

verdade, o jogador, mas o contrato de trabalho que celebra com o 

clube, em que o atleta tem a liberdade de concordar ou não com 

eventual cessão. 

 

Ainda lembra o autor32 os motivos expostos pelo então 

Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, Edson Arantes do Nascimento, 

ao encaminhar à consideração ao Sr. Presidente da Republica o projeto que viria 

a se transformar na Lei 9.615, de 24 de março de 1998, que versa:  

“...A extinção do “passe” é uma necessidade peremptória e 

inadiável para os atletas profissionais. O referido vínculo 

desportivo escraviza o atleta, não possuindo qualquer amparo 

jurídico, ético ou moral. Com efeito, a Constituição Federal, no art. 

5., inciso XIII, assegura a todos o livre exercício de qualquer 

trabalho, oficio ou profissão. Dessa forma, a existência do ‘passe’ 

configura uma afronta à dignidade e à liberdade humanas” ( E.M 

n. 22/GMEE, de 15 de setembro de 1977). 

 

                                            
31 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez, 2000. p. 21. 
32 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez,.2000 p. 21. 
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Ensina Catharino apud Machado33 que  “Na verdade o passe 

sempre se justificou como instrumento de defesa dos clubes contra a “pirataria” e 

a “libertina movimentação de atletas durante o curso de campeonatos”. Para 

Machado: 

 Bastaria a justificar o caráter absolutamente ético do passe, a 

constatação de que, regendo-se a relação clube/atleta sempre por 

um contrato de trabalho por prazo determinado, qualquer 

associação, em tese, poderia se ver privada de um atleta em meio 

a um campeonato, bastando que outro a indeniza-se por quantia 

correspondente à metade do que faltaria pagar ao atleta até o final 

do ajuste (art. 28 da Lei 6.354/76 c.c. o art. 479 da CLT). Isso 

ressalta que o passe funciona também como proteção 

indispensável ao equilíbrio da competição, que não poderia ficar 

submetido ao poderio econômico de competidores de menor 

escrúpulos, que possam enfraquecer adversários, desfalcando-os 

em meio às disputas. Além do que, também, sempre se presta a 

permitir a justa indenização pelo investimento que o clube faz na 

contratação do atleta, quem sabe também a sua formação – se tal 

é o caso -, bem como se deve constituir na justa compensação a 

quem perde um valor de sua equipe, e necessita repô-lo na 

pessoa de outro atleta. 

 

Ao se tratar, mais especificamente, sobre o Vínculo do Atleta 

de Futebol com o Clube de Futebol, cabe-se estudar os artigos 10 e 11 da Lei 

6354/76, “Lei do Passe”. E, com esta finalidade, utiliza-se os comentários de 

Cândia 34, conforme o Art. 10, da Lei, ”A cessão eventual, temporária ou definitiva 

do atleta por um empregador a outro dependerá, em qualquer caso, da prévia 

concordância, por escrito, do atleta, sob pena da nulidade”. O autor considera que 

este texto legal consagra o princípio da irremovibilidade unilateral, e acrescenta 

que o artigo declara peremptoriamente que a cessão do Jogador de Futebol 

dependerá sempre de sua prévia concordância, e por escrito. Resta, assim, a 

exigência da forma escrita, bem como robustecida a garantia bastante peculiar no 

Contrato de Trabalho. 

                                            
33 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez,.2000 p. 21. 
34 CÂNDIA, Ralph. Comentários à lei do jogador de futebol. São Paulo: Sugestões Literárias, 
1978. p. 20.  
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Continua o mesmo autor35:  

O dispositivo iguala a cessão temporária ou definitiva e até 

mesmo a eventual, para os fins da exigência a aludida, numa 

inequívoca demonstração de que a proteção ao atleta, no caso, é 

ampla, não comportando exceções. 

 

Já no art. 11 da mesma lei, entende-se por Passe a 

importância devida por um empregador a outro, pela cessão do Atleta de Futebol 

durante a vigência do contrato ou depois de seu término, observadas as normas 

desportivas pertinentes. 

Para Cândia, este era um costume tradicional do início do 

futebol profissional, em que tal verba possua natureza de indenização, e que, logo 

ao se originar este instituto, passou a ser chamado de Passe.  

Segundo o mesmo autor36, a primeira vez que o Passe foi 

legalmente disciplinado, foi através do Decreto n. 53.820, de 24 de março de 

1964, que definiu referida taxa e também regulou, no art. 2 e seus parágrafos, a 

participação do Atleta em relação à mesma. 

Outro comentário sobre este artigo é feito por Machado37, o 

autor considera que este artigo demonstra o fato de o Vínculo Desportivo 

sobreviver ao pacto laboral. Uma vez que o valor do passe serve para o Clube 

liberar o Atleta durante o Contrato de Trabalho, ou mesmo após o término do 

mesmo. 

Segue o mesmo autor: 

Trata-se, pois, de criação típica do profissionalismo, o que não 

implica que a importância a que a lei se refere signifique 

necessariamente dinheiro em espécie. Em tempos de crise, a 

criatividade dos dirigentes esportivos já urdiu formas curiosas de 

obter o atestado liberatório de craques que viriam a se tornar 

                                            
35 CÂNDIA, Ralph. Comentários à lei do jogador de futebol. São Paulo: Sugestões Literárias, 
1978. p. 20. 
36 CÂNDIA, Ralph. Comentários à lei do jogador de futebol. São Paulo: Sugestões Literárias, 
1978. p. 20. 
37 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez. 2000 p. 17/18. 



 15 

famosos, como no caso dos trinta pares de chuteira que o 

Botafogo carioca pagou a um clube de Mato grosso para adquirir o 

passe do jogador Beto, ou o histórico pavilhão de madeira de seu 

velho estádio, que o Grêmio Porto Alegrense entregou ao Clube 

Esportivo Força e Luz – hoje amador- para adquirir o vínculo de 

Airton, o melhor e mais famoso zagueiro de toda sua história. 

Enfim, a crônica dessas prosaicas transações incluiria refletores, 

postes de iluminação e outros utensílios esportivos 

“aproveitáveis”, utilizados especialmente por grandes clubes como 

moeda de troca para adquirir craques à beira da fama, formados 

por clubes de menor expressão.  

 

Por fim a utilização do Passe, sempre encontrou, também, 

correspondência na legislação desportiva internacional, como medida econômica, 

capaz de minimizar a concorrência desleal, além de constituir-se na justa 

compensação para o Clube investidor na contratação dos préstimos do Atleta, 

valorizando-o pela exposição na mídia, investindo no seu aprimoramento físico e 

técnico, e principalmente, na educação e até na modelagem de sua 

personalidade, quando estiver sido formado pelo Clube. 

Outro aspecto que se precisa analisar, é em relação a 

natureza jurídica do Passe. A doutrina de forma extremamente consistente, afirma 

que o passe é de caráter indenizatório em relação aos Clubes, segundo 

Zainaghi38 é de indenização a natureza jurídica do Passe, considera-se que é 

para o ressarcimento do Clube de Futebol cedente pela perda de um Jogador 

para outro Clube. 

O mesmo autor39 também cita Ralph Cândia, ao dizer que: 

  

“Quanto ao passe em si, afora a peculiaridade da sua designação 

especial, cumpre assinalar que sua natureza foi expressamente 

definida no citado decreto n. 5.820, como sendo indenizatória. 

Todavia, o texto ora considerado não se repete a expressão 

indenização ou passe adotada por aquele diploma legal, 

revelando despreocupação com a definição taxativa daquela 

                                            
38 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei n. 
915/98 “Lei Pelé”.São Paulo:LTR, 1998. p. 117/118. 
39 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei n. 
915/98 “Lei Pelé”.São Paulo:LTR, 1998. p. 117/118. 
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natureza, contudo, a nosso ver, a característica indenizatória se 

ajusta perfeitamente ao pagamento referido, posto que revela um 

ressarcimento decorrente da perda do concurso do atleta 

negociado, apresentando como traço substancial da transação.  

 

Já em relação ao Atleta, a natureza do Passe teria outra 

conotação conforme o referido autor40, que diz: 

 
Quanto ao atleta a natureza jurídica do passe é a de 

remuneração, já que não indeniza nenhum prejuízo ou despesas 

do mesmo e, ainda é pago pelo empregador (cedente). Mesmo a 

estipulação que o cessionário fica responsável pelo pagamento da 

referida parcela, não lhe tira a natureza de remuneração. 

 

Ainda, em relação a natureza jurídica indenizatória que o  

Passe detém, em relação aos Clubes, Machado41 lembra que a natureza 

indenizatória é destacada pela FIFA, no seu art. 14, sobre regulamento de 

transferência do Jogador de Futebol. 

Como se sabe, e Lei do Passe, não vige mais na legislação 

Brasileira, uma vez que o instituo do Passe foi revogado, ato este que foi 

inspirado no famoso “Caso Bosman”, aqui relatado por Machado42: 

 
Pelo que se sabe, o jogador belga Jean-Marc Bosman passaria 

totalmente despercebido no mundo do futebol, não fosse uma 

ação trabalhista que promoveu em junho de 1990. Atraído por 

uma namorada francesa, Jean-Marc decidiu trocar o Liége pelo 

Duquerque, da segunda divisão gaulesa. Entretanto, a 

formalização da transferência esbarrou nas exigências dos 

Belgas, que condicionaram a sua cessão aos franceses ao 

oferecimento de garantia bancária para o pagamento futuro do 

valor do passe. E como o Duquerque não conseguiu que nenhum 

banco se dispusesse a atendê-lo, o caso foi parar na corte 

                                            
40 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei n. 
915/98 “Lei Pelé”.São Paulo:LTR, 1998. p. 117/118. 
41 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez. 2000 p. 18. 
42 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez. 2000 p. 23. 
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européia de Justiça, sediada em Luxemburgo, onde Bosman 

pediu a liberação do vínculo.  

 

A batalha judicial levou cinco longos anos, e somente em 15 de 

dezembro de 1995 o atleta ganhou passe livre, com base jurídica 

no acordo que estabelece a livre circulação de trabalhadores nos 

países que integram a Comunidade Européia. 

 

O julgado da Corte considerou indevidos não apenas os valores 

exigidos pelos clubes europeus para cedê-los a outro ao final dos 

contratos, como também a limitação do número de jogadores, em 

cada clube, de atletas de outros países da Comunidade Européia. 

A sentença, na prática, viria a extinguir o passe pelo menos nos 

moldes tradicionalmente adotados pelos clubes da Europa. 

 

Por fim, se torna pertinente expor a crítica feita por 

Figueiredo Santos43: 

 
 O país do melhor futebol do mundo, abole tardiamente, o “passe”, 

até então existente somente na relação de trabalho do atleta, não 

como evolução social, mas como dever de restabelecer a 

dignidade daquele que labuta no meio futebolístico. É o 

restabelecimento do cidadão em igualdade de condições com os 

demais trabalhadores brasileiros nesta peculiaridade. 

 

Inobstante candentes as marcas do aristocratismo estampadas na 

“lei do passe”, decorrentes do domínio sobre os destinos 

profissionais do atleta de futebol, este ainda permanecerá 

dependente dos empresários. A experiência e os costumes levam 

a crer que, em razão da natureza da profissão, o futebolista não 

se encontra, suficientemente, preparado para administrar sua 

própria carreira, e, em decorrência de tais circunstâncias, sua 

transferência para outra entidade de prática desportiva sempre 

será objeto de intermediação de terceiros.  

 

O autor ainda lembra que as negociações foram se 

cristalizando culturalmente no universo do futebol, e mesmo com a extinção da 

‘Lei do Passe” nos países Europeus, continua-se a prática de transações de 

aviltantes valores pecuniários entre Atletas e Clubes de Futebol, não recebendo o 
                                            
43 FIGUEIREDO SANTOS, Antônio Sérgio. Prática Desportiva. Belo Horizonte: Editora Inédita, 
2000. p.29. 
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Atleta mais os 15% que lhe eram de direito, quando da existência da Lei do 

Passe, por exemplo. 

1.1.2 LEI ZICO (LEI 8.672/93) 

Apesar de não ser inovadora em relação ao Vinculo 

Desportivo do Jogador em relação ao Clube de Futebol. Precisa-se estudar a Lei 

Zico, por ser ela a antecessora da Lei em foco, que é a Lei Pelé. 

A Lei Zico foi utilizada como base para a Lei Pelé. Na 

verdade, grande parte da Lei Pelé foi extraída da Lei Zico. Como afirma Nunes44: 

Quando uma lei abrangente de uma determinada matéria entra 

em vigor, manda a técnica legislativa que outras leis que tratem do 

mesmo assunto sejam revogadas, no todo ou em parte. De 

preferência explicitamente porque senão a revogação será 

implícita, o que pode gerar dúvidas quanto à aplicação da lei no 

tempo.   No caso presente, em que buscamos apenas um estudo 

de legislação comparada entre a lei anterior, chamada de LEI 

ZICO, e a lei atual, LEI PELÉ, vê-se que esta revoga aquela, na 

sua integralidade. Assim, deixa de existir a lei Zico e passa a 

existir apenas a lei Pelé e, até que esta seja revogada por outra, o 

desporto nacional será regulado pela lei Pelé. Não me parece 

justo. Não me parece justo que a lei atual leve apenas o apelativo 

PELÉ quando acabamos de demonstrar que aproximadamente 

80% (oitenta por cento) da lei atual é cópia fiel, ou próxima ou 

adaptação da lei anterior. 

A Lei Zico, segundo Horta45 foi na verdade extremamente 

acanhada em relação às mudanças que a conjuntura Desportiva do momento 

pedia. Este diploma legal tornara-se omisso em relação a fatos como o Passe, a 

possibilidade dos Clubes Desportivos poderem criar suas ligas, independente das 

confederações, a obrigação dos Clubes Desportivos se tornarem clubes 

empresas, sem contar outras medidas, como incluir o Ministério Publico na 

                                            
44 NUNES, Inácio. Lei Pelé x Lei Zico - Comentada e Comparada - Apresentado por Francisco 
Horta. Inacio Nunes, São Paulo. Disponível em: http://www.inacionunes.com.br/. Acessado em  
05 Ago.2005. 
45 NUNES, Inácio. Lei Pelé x Lei Zico - Comentada e Comparada - Apresentado por Francisco 
Horta. Inacio Nunes, São Paulo. Disponível em: http://www.inacionunes.com.br/. Acessado em  
05 Ago.2005. 
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fiscalização dos atos das Federações e Confederações e tornar mais rígidas as 

normas regularizadoras dos Bingos.     

1.1.3 Lei Pelé (Lei 9615) 

O vínculo entre Clube de Futebol e Jogador Profissional 

regula-se com base na Lei Pelé, ou Lei 9.615/98, que sucedeu a Lei Zico. Com o 

intuído de buscar-se o melhor entendimento desta lei, faz-se necessário estudar o 

relatório da criação da mesma, feito pelo Senador Artur Tavola, Relator da 

Matéria do Projeto de Lei, para obter a hermenêutica original deste diploma legal. 

Como introdução ao assunto, assim o Relator46 justifica o 

Projeto de Lei: 

A Exposição dos motivos que acompanhou a Mensagem 

Presidencial de encaminhamento do Projeto de Lei n. 3.633, de 

1997, ao Legislativo, sintetizou, em poucas palavras, o preciso 

valor da iniciativa; 

“Há tempos luta-se por uma modernidade para o esporte 

brasileiro. Uma modernidade amparada na realidade desportiva e 

no valor humano daqueles que vivem o esporte”. 

A Lei Pelé veio com o intuito de dar continuidade ao início de 

reestruturação feita na Lei Zico na parte administrativa do Desporto, como ligar o 

Sistema de Educação com o Sistema de Desporto. Mas, para esta pesquisa, se 

torna importante o outro segmento da Lei Pelé, que foi a quebra nos paradigmas 

criados na relação entre Clubes de Futebol e Atletas Profissionais de Futebol, 

com base na Lei 6.354/76, matéria esta também atingida e revogada pela Lei 

Pelé, conforme relata o Senador47: 

Revoga o Projeto de Lei Câmara  n. 78, de 1997 a Lei n. 8.672, de 

06 de julho de 1993, a chamada “Lei Zico”, que “institui normas 

gerais sobre desportos e dá outras providências”, a Lei n. 8946, 

de 05 de dezembro de 1994, que “cria o Sistema Educacional 

Desportivo Brasileiro, integrado ao Sistema Brasileiro de 

                                            
46 TÁVOLA, Artur da. Parecer ao Projeto de Lei, da Lei Pelé. Brasília 1998. p. 37. 
47 TÁVOLA, Artur da. Parecer ao Projeto de Lei, da Lei Pelé. Brasília 1998. p. 36/37. 
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Desporto”, além de, partir de vigência do disposto no §2. de seu 

art. 28, os incisos II e V e os §§ 1. e 3. do art. 3., os arts. 4., 6., 11 

e 13, o §2. do art 15, o parágrafo único do art. 16 e os arts. 23 e 

26 da Lei n. 6354, de 02 de setembro de 1976, que “dispõe sobre 

as relações de trabalho do atleta profissional de futebol, e dá 

outras providências”, propondo mudanças conceituais e 

estruturais que permitam o efetivo aperfeiçoamento e adequada 

organização do sistema desportivo do País. 

Com esta delimitação em relação à matéria da Lei Pelé 

necessita-se conhecer a analise do relator em relação a este fator em particular. 

Isto posto, leia-se o que versa o Relatório48 nesta parte: 

Impende ressaltar, ademais, por sua relevância, o princípio 

constante do art. 28 do projeto de lei, que dispões sobre a relação 

empregatícia dos atletas profissionais com as entidades 

desportivas, especialmente seu § 2., que determina a extinção do 

vínculo desportivo, consagrado popularmente como “passe”, ao 

término do contrato de trabalhos do atleta profissional. Trata-se, 

sem dúvida, de medida de elevado sentido ético e moral, há muito 

reclamada pela sociedade brasileira, como um todo, e pela 

comunidade desportiva, em particular. Não se coaduna com a 

atual feição democrática do País, a existência de mecanismo 

remanescente do instituto da servidão, que fere a dignidade da 

pessoa, tolhendo-lhe o direito de exercer livremente sua profissão. 

Torna-se oportuno, neste momento, apresentar a conclusão 

do Relator49, em relação ao Projeto de Lei: 

Não constitui mera coincidência que os diplomas legais que 

representam marcos desta nova mentalidade em relação ao fato 

desportivo homenageiem renomados e internacionalmente 

festejados representantes do nosso futebol. O fervor popular pelo 

futebol restringe o entendimento do desporto à prática do 

chamado “velho e violento esporte bretão”, relegando, a segundo 

plano, preocupação mais abrangente com o esporte em todas as 

suas manifestações. Corremos o risco de aprovar, não uma lei 

geral para o desporto, mas uma lei de moralização do futebol. 

                                            
48 TÁVOLA, Artur da. Parecer ao Projeto de Lei, da Lei Pelé. Brasília 1998. p. 40. 
49 TÁVOLA, Artur da. Parecer ao Projeto de Lei, da Lei Pelé. Brasília 1998. p. 46. 
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Em relação ao objeto de estudo desta pesquisa (O Vínculo 

Desportivo entre Clube de Futebol e Atleta de Futebol), a Lei Pele causa 

interesse, devido à mudança histórica que ela ocasionou, ao Vínculo entre Clube 

de Futebol e Jogador, uma vez que foi este diploma legal o algoz que extinguiu  o 

Passe do nosso cotidiano. 

Prioriza-se neste momento, trazer em face a partícula desta 

Lei que extinguiu tão renomado instituto do Desporto Brasileiro: 

Art. 28.  A atividade do atleta profissional, de todas as 

modalidades desportivas, é caracterizada por remuneração 

pactuada em contrato formal de trabalho firmado com entidade 

desportiva, pessoa jurídica de direito privado, que deverá conter, 

obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de 

descumprimento, rompimento ou rescisão contratual. 

§ 1. Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da 

legislação trabalhista e da seguridade social, ressalvadas as 

peculiaridades expressas nesta lei ou integrantes do respectivo 

contrato de trabalho. 

§ 2. O vínculo desportivo do atleta com as entidades contratantes 

tem natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício, 

dissolvendo-se, para todos os efeitos legais, com o término da 

vigência do contrato de trabalho. 

Necessita-se ressaltar que, em relação ao Passe, o que 

causa a reprovação de Figueiredo Santos50, não é só fato de haver um comércio 

em relação ao serviço de uma pessoa, mas também o fato do Vínculo Desportivo 

perpetuar-se mesmo com a extinção do Contrato de Trabalho. 

E foi ao modificar este detalhe que a Lei Pelé extinguiu o 

Passe, como afirma a doutrina, segundo Machado51: 

                                            
50 FIGUEIREDO SANTOS, Antônio Sérgio. Prática Desportiva. Belo Horizonte: Editora Inédita, 
2000. p.29. 
51 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez. 2000. p. 28. 
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Assim foi que a  Lei 9.615/98, na sua versão original – antes que a 

Lei 9.981/00 lhe desse nova redação- ao deitar por terra o instituto 

do passe com única frase – o vínculo esportivo é acessório do 

contrato de trabalho, e com ele se extingue (§2. do art. 28) - teve a 

visão estrábico-demagógica de quem, a pretexto de proteger o 

atleta mediante a proclamação de uma versão desportiva da “lei 

áurea”, esqueceu do clube. 

Corrobora-se a idéia aqui exposta, através da salientação 

feita por Melo Filho52, que diz:  

O §2. do art. 28, cuja vigência foi postergada para 3 (três) anos, 

após a publicação desta lei (art. 93), tem o condão de derruir e 

abolir o controvertido e arraigado instituto do PASSE. 

Continua o autor: 

Cabe lembrar, por oportuno, que o passe esta previsto no art. 11 

da Lei n. 6.354/76 que o define como “a importância devida por 

um empregador a outro, pela cessão do atleta durante a vigência 

do contrato ou depois de seu termino, observadas as normas 

desportivas pertinentes”. 

Constata-se, aqui, que o vínculo desportivo perdura mesmo após 

o término do contrato de trabalho desportivo. 

De qualquer modo, o legislador brasileiro, ao tornar o vínculo 

empregatício, “dissolvendo-se, para todos os efeitos legais com o 

término da vigência do contrato de trabalho”, decretou a sentença 

de morte do passe, na sua versão tradicional. Seguiu, a propósito, 

o critério que permite e assegura ao atleta profissional, ao fim do 

contrato (“resiliation automatique”), transferir-se livremente para 

outro clube, independentemente de qualquer indenização (passe) 

ao clube de origem, dado que não há mais de se cogitar de 

vínculo desportivo desatrelado ou dissociado do vínculo 

empregatício, conquanto este passou a ter um caráter principal, 

enquanto aquele atribuiu a lei uma natureza acessória. 

                                            
52 MELO FILHO, Álvaro. “Lei Pelé”: comentário à lei n° 9.615/98. Brasília: Brasília Jurídica. 1998 
p. 100/101. 
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Afirma, ainda, o autor que esta parte da lei foi inspirada no 

“Caso Bosman” já referido nesta pesquisa. Mencionando as condições 

necessárias para a aplicação da Lei derivada do “Caso Bosman”, que são, 

cumulativamente: 

� o contrato de trabalho do jogador está terminado; 

� o jogador possui nacionalidade de um dos 15 países da 

União Européia; 

� o jogador comunitário é transferido de um Estado membro da 

EU para outro Estado membro da EU, não se aplicando a 

países não-comunitários envolvidos na transferência. 

 

Com este artigo, a Lei 9615/98 fez com que os Clubes de 

Futebol aprendessem a respeitar as cláusulas expostas no Contrato de trabalho, 

uma vez, que inadimplido o Contrato de Trabalho, este poderia ser extinto com 

base nas normas estipuladas pela Consolidação das Leis do Trabalho e, uma vez 

que rescindido o Contrato de trabalho, o mesmo aconteceria com o vínculo 

empregatício. 

Abordar-se-á o Contrato de Trabalho, de modo mais 

profundo nesta pesquisa, futuramente. Mas cabe, neste momento, como fonte 

ilustrativa deste comentário, a doutrina de Machado53, que versa: 

Pelas novas regras, a mora solvendi da entidade, quando atingir 

três meses, não apenas é causa de rescisão do contrato de 

trabalho ou seja, do rompimento do vínculo trabalhista – forma de 

despedida indireta contemplada pelo art. 483, d, da CLT – como, o 

que é mais importante, do próprio vínculo desportivo – caso, 

evidentemente, ele pertence ao clube – com a conseqüente perda 

do direito ao valor do passe. Além de ter que pagar ao atleta o 

direito ao valor da multa rescisória e aos haveres devidos.   

 

                                            
53 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez, 2000. p. 50. 
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A Lei Pelé sofreu uma série de mudanças feitas pela Lei n° 

9981/00, sendo que a principal mudança, em relação ao assunto abordado por 

esta pesquisa, é a mudança feita no artigo 30, em que o prazo máximo do 

Contrato de Trabalho passa de 3, para 5 anos. A Lei 9981/00 surgiu como meio 

de efetuar algumas correções na Lei Pelé, que serão salientadas ao longo da 

pesquisa, quando necessário. 

A Lei 9.615/98, não se resumiu em aplicar apenas esta 

mudança no mundo do Desporto brasileiro. Ela construiu, também, uma série de 

conceitos que serão abordados e aprofundados durante a pesquisa, como clube-

empresa, Atleta Profissional, Desporto, entre outros. 

1.1.4 Distinção entre jogo, jogo de azar e esporte 

Moraes Filho54, demonstra que não é uma tarefa fácil 

distinguir jogo de esporte. Busca esse autor, porém, distinguir trabalho, jogo e 

esporte, quando ensina: 

Como demonstram Karl Bucher, Depasse, Huizinga, jogo e 

trabalho tiveram a mesma origem, que é a atividade humana. Mas 

não se há de confundir a simples ação com o trabalho. Do ponto 

de vista econômico, é fácil: basta ver se falta ou esta presente a 

nota de produção de bem, de prestação de serviço, em suma, de 

utilidade. Em ambos há regras fixas e rigorosas. Daí não ser fácil 

distinguir o trabalho do jogo ou do esporte pelos simples 

elementos de espontaneidade, da ausência de esforço, de alegria, 

de falta, de penosidade. Tudo está na presença das notas 

caracterizadoras: existência do fim economicamente produtivo, 

por um lado; ou na presença da coação, sem ser o livre 

desabrochar da penosidade. 

O autor considera ainda que o melhor modo de distinção 

entre estes três conceitos seriam pelo esforço, aliado á índole psicológica, que 

mora no sentimento da obrigação ou da coação que sofre a pessoa que o 

executa. 

                                            
54 MORAES FILHO, Evaristo de e FLORES DE MORAES, Antonio Carlos. Introdução ao Direito 
do Trabalho. São Paulo: Editora LTR. p. 34. 
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Torna-se imperativo fazer, a priori, uma distinção entre jogo 

e esporte, uma vez que o outro elemento deste subtítulo se trata de um tipo de 

jogo. 

Para o autor55, o jogo aparece de um determinado jeito, 

conforme o momento em que se aplica. Quando aparece no meio de crianças, 

geralmente o jogo se torna uma brincadeira. Já se o mesmo aparece em uma 

disputa física, é comum que ele se demonstre como uma luta. 

Já o esporte se caracteriza por um sistema de regras que 

conseguem socializar relações internacionais. Contudo, o mesmo não deixa de 

ser um jogo. Faz-se necessário considerar que esporte profissional é uma mistura 

de trabalho e jogo, gerando então o entendimento de que os jogadores não fazem 

tudo por livre arbítrio, mas eles também cumprem obrigações, tarefas objetivas.  

Portanto, segundo o mesmo autor, o jogo admite como 

característica o exercício livre, com aplicação de tempo e criação de espaços 

próprios, seguido de normas, onde se faz presente o sentimento de prazer e 

divertimento. 

O que é necessário salientar é que o jogo não é proibido no 

nosso país, o que é proibido são as modalidades de jogos considerados de azar. 

Com esta idéia, remete-se esta pesquisa ao intuito de definir 

o Jogo de azar, que está definido na legislação penal, na Lei das Contravenções 

Penais (Lei 3.688/41), no seu artigo 50 § 3°, que versa:  

§ 3º - Consideram-se jogos de azar: 

a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou 

principalmente da sorte; 

b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de 

local onde sejam autorizadas; 

                                            
55 MORAES FILHO, Evaristo de e FLORES DE MORAES, Antonio Carlos. Introdução ao Direito 
do Trabalho. São Paulo: Editora LTR. p. 34. 
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c) as apostas sobre qualquer outra competição esportiva. 

Para Diniz56 o Jogo de azar esta dividido em Jogo ou 

Aposta. O Jogo é aquele onde duas ou mais pessoas prometem entre si, pagar 

certa soma àquela que conseguir um resultado favorável de um acontecimento 

incerto, ao passo que Aposta é a convenção em que duas ou mais pessoas 

possuindo opiniões conflitantes sobre qualquer assunto prometem pagar certa 

quantia ou entregar determinado bem à pessoa que for a idéia prevalecer em 

razão de determinado evento incerto. Assim segue a autora: 

No jogo a participação ativa dos contratantes, da qual dependerá 

o resultado, ou seja, o ganho ou a perda, enquanto na aposta o 

acontecimento dependerá de ato incerto de terceiro ou de fato 

independente da vontade dos contratantes, que robustecerá uma 

opinião. P. ex.: dois lutadores de boxe disputam uma partida; dois 

espectadores efetuam uma aposta, estabelecendo que ganhará 

determinada quantia o que previr quem será o vencedor da 

competição esportiva. 

 

Deve-se salientar, aqui, que o jogo de Azar possui uma 

regulamentação legal no Código Civil do artigo 814 a 817. 

Por fim, se faz necessário especificar os três tipos existentes 

de esporte, tomando-se por base a Lei Pelé. E esta distinção esta feita no seu 

artigo 3, que diz:  

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; 

II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo 

as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de 

                                            
56 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. São Paulo: Saraviva, 2002. p. 
295/296 
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contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida 

social, na promoção da saúde e educação e na preservação do 

meio ambiente; 

III - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais 

desta Lei e regras de prática desportiva, nacionais e 

internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar 

pessoas e comunidades do País e estas com as de outras 

nações. 

Cabe, aqui, analisar cada tipo de Desporto, tomando-se por 

base a Lei Pelé que, segundo Melo Filho57: 

De qualquer modo, o art. 3º da Lei nº 9.615/98, condensando a 

natureza e as finalidades do desporto, dilarga para enfocá-lo como 

meio de promoção do homem e melhoria da sociedade, 

desdobrando-o em desporto educacional, desporto de 

participação e desporto de rendimento. 

O desporto educacional nasce de uma integração entre 

esporte e educação, em que as práticas desportivas possuem um importante 

papel no processo educativo. Uma Sociedade que busca desenvolver-se, 

democraticamente, não pode fazer do desporto algo sem importância para a sua 

educação. Como ensina Melo Filho58, ao conceituar o Desporto-educacional:  

Em síntese, o desporto educacional, como uma das 

manifestações do desporto indicado para o Brasil, deve ser 

entendido como aquela que ocorre, principalmente, na escola, 

mas que pode ocorrer em outros ambientes, tendo por finalidade o 

desenvolvimento integral do homem brasileiro como ser 

autônomo, democrático e participante, contribuindo para a 

cidadania, conquanto o homem não pode ser reduzido a 

músculos, cifras e recordes. 

                                            
57 MELO FILHO, Álvaro. “Lei Pelé”: comentário à lei n° 9.615/98. Brasília: Brasília Jurídica. 
2000. p. 31. 
58 MELO FILHO, Álvaro. “Lei Pelé”: comentário à lei n° 9.615/98. Brasília: Brasília Jurídica. 2000 
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A segunda forma de desporto, definida pela Lei 9.615, é a do 

Desporto de Participação que é, o esporte praticado com a finalidade de diversão 

e desenvolvimento próprio. Segundo Nunes59: 

O desporto de participação exige um pouco mais. Não como 

competição, mas como desenvolvimento do cidadão já formado 

pelo desporto educacional, quando já estará apto a, através do 

esporte, colaborar até mesmo na preservação do meio ambiente. 

Muito se deve aos andarilhos, aos alpinistas, aos navegadores, 

aos passarinhos de ultraleve e o que não dizer do número de 

vidas salvas de afogamento pelos surfistas? Heróis anônimos, 

mas de qualquer forma heróis. Esta a verdadeira realidade que 

passa pelo desporto educacional para a formação do desportista 

que participa como cidadão na prática do bem comum. 

Por fim, tem-se que caracterizar aqui o conceito de Desporto 

de Rendimento, que é o tipo de desporto que se estudará nesta pesquisa, uma 

vez que, é nesta definição que se enquadra o Jogador Profissional de Futebol. 

Para Melo Filho60, o Desporto de Rendimento também é 

identificado como desporto-performance, desporto de alto nível, desporto-

espetáculo ou desporto-competição. Este Desporto é exercitado segundo regras 

preestabelecidas e aprovadas por organismos internacionais, onde se tem como 

fim a conquista de êxitos Desportivos em uma atividade predominantemente 

Desportiva.    

Nunes61, aqui parafraseado, que no caso do Desporto de 

Rendimento perdeu-se a idéia da filosofia do Barão de Coubertain, pois não se 

pode mais falar que o importante é competir, porque vencer é o que importa. Uma 

vez que o pilar da idéia do inciso III do art. 3° da Lei Pelé é a busca desenfreada 

pela obtenção de resultados, ou seja, colher resultados positivos. Não importa 

aqui quem é o vice-campeão, o segundo, ou o tão comemorado nas olimpíadas, 
                                            
59 NUNES, Inácio. Lei Pelé x Lei Zico - Comentada e Comparada - Apresentado por Francisco 
Horta. Inacio Nunes, São Paulo. Disponível em: http://www.inacionunes.com.br/. Acessado em  
05 Ago.2005. 
60 MELO FILHO, Álvaro. “Lei Pelé”: comentário à lei n° 9.615/98. Brasília: Brasília Jurídica. 2000 
p. 35. 
61NUNES, Inácio. Lei Pelé x Lei Zico - Comentada e Comparada - Apresentado por Francisco 
Horta. Inacio Nunes, São Paulo. Disponível em: http://www.inacionunes.com.br/. Acessado em  
05 Ago.2005. 
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medalha de prata, o objetivo neste tipo de Desporto, é ser o melhor. Por fim, o 

autor salienta: 

Quando praticado o esporte de forma profissional, o atleta passa a 

ter uma remuneração pactuada num contrato de trabalho e se 

torna um empregado de uma entidade desportiva, com os direitos 

e deveres de qualquer outro empregado. Encerrado o período 

ajustado no contrato, o atleta profissional é livre para trabalhar 

para outra entidade, respeitadas as regras de transferência de 

cada modalidade desportiva, excetuando-se o atleta profissional 

de futebol, que ainda é um escravo que se vende ou se troca 

como se fora mercadoria do senhor seu dono. 

Sobre o assunto relativo ao Atleta Profissional de Futebol, 

estar sendo contratado como empregado dos Clubes de Futebol, será estudado 

no próximo capítulo o Direito Desportivo e os seus sujeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

CAPÍTULO 2  

AS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO E OS 
CLUBES DE FUTEBOL NO BRASIL. 

2.1 CONCEITO DE DIREITO DESPORTIVO 

Conceitua-se Direito Desportivo como a parte do direito 

positivo que legisla as relações Desportivas, criadas pelas regras e normas 

internacionais e nacionais estabelecidas para cada tipo de esporte, bem como as 

regras específicas para o regulamento e a disciplina das competições. 

Segundo Boudens62: 

 

Direito Desportivo, então, pode ser definido como o conjunto das 

normas reguladoras da atividade desportiva, referentes a sua 

prática, organização e administração, cabendo à justiça 

Desportiva regular, com igualdade, os direitos desportivos e dirimir 

conflitos de interesse surgidos nas relações desportivas. 

 

Vargas (1995) assim define: “O Direito Desportivo é o conjunto de 

técnicas, regras e instrumentos jurídicos, sistematizados através 

dos tempos, que tem por objeto final disciplinar a pratica e a 

vivência dos desportos em suas diversas modalidades. Embora 

não apresente especialidade de princípios gerais, o Direito 

Desportivo constitui uma unidade sistemática, uma independência 

e uma autonomia capazes de ombrear com todos os demais 

ramos do Direito, sem neles perder a sua especificidade”. 

 

Torna-se importante salientar que as regras de uma 

modalidade esportiva necessitam ser internacionalizadas, para que o esporte 

praticado em um país seja o mesmo, em qualquer outro país. Por este motivo é 

                                            
62 BOUDENS, Emile. Consultoria à CPI CBF/NIKE: Textos e Contexto III. Justiça Desportiva. 
Congresso Nacional, Brasília. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/internet/diretoria/Provedor/estudos/200437.pdf . Acesso em: 10 de  
Ago. 2005. 
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que o futebol praticado no Brasil é igual ao futebol praticado na Gâmbia, no 

Uruguai e em qualquer outro lugar do mundo. 

2.2 OBJETO E SUJEITOS DO DIREITO DESPORTIVO 

Faz-se necessário definir aqui, que a parte do Direito 

Desportivo a ser estudado por esta pesquisa será referente à parte contratual 

entre Atletas e Clubes de Futebol, e não referente a parte disciplinar do Desporto. 

A partir deste entendimento, precisa-se buscar, inicialmente o significado de 

Objeto, e Sujeito do Direito. E, em relação ao Objeto, cabe aqui expor o escrito 

por Nogueira63: 

O cumprimento do dever jurídico é o “objeto do direito”. Também 

se diz que este consiste na prestação devida ao sujeito ativo pelo 

sujeito passivo da relação jurídica, naquilo sobre que o titular do 

direito exerce o poder dado pela ordem jurídica, ou ainda no 

conteúdo do direito subjetivo. Assim, por exemplo, a entrega da 

coisa é o objeto da compra-e-venda, a realização do serviço 

encomendado é o objeto do contrato de trabalho. Não há direito 

sem objeto, do mesmo modo que não há direito sem sujeito. 

Torna-se importante, salientar este entendimento de que o 

objeto de direito de trabalho, é a realização do serviço encomendado. A relação 

entre Clube e Atleta de Futebol, e, na sua parte geral, regida pela Consolidação 

das Leis do Trabalho, ou seja, uma relação de cunho trabalhista, uma vez que, no 

caso desta pesquisa, o Desporto a se analisar é o Desporto de Rendimento. Esta 

relação de emprego, que surge neste caso, possui características extremamente 

peculiares, regulamentadas pela Lei Pelé, sendo abrangida a competência sobre 

esta relação para o Direito Desportivo. 

Deve-se considerar, também, o objetivo do Sistema 

Brasileiro do Desporto, este estipulado no § 1°, do art. 4°, da Lei Pelé, o qual diz 

que o Sistema Brasileiro do Desporto tem por objetivo garantir a prática 

Desportiva regular e melhorar-lhe o padrão de qualidade. 

                                            
63 NOGUEIRA, Rubem. Curso de Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Editora José 
Bushasky, p. 203. 
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Portanto, o objeto da parte do Direito Desportivo, que se 

estuda neste caso, é a realização do serviço encomendado no Desporto de 

Rendimento, e sua contraprestação, com a visão de garantir a prática Desportiva 

regular e melhorar-lhe o padrão de qualidade. 

Após, definido o Objeto do Direito Desportivo, passa-se ao 

estudo do sujeito de Direito. Para Poletti64, os agentes, os sujeitos passivos e 

ativos nas relações jurídicas, são sujeitos de direitos e de obrigações. Tanto 

aquele que deve cumprir, como o que tem poder de exigir, são sujeitos de 

direitos. 

Esses sujeitos podem ser divididos em dois tipos: pessoa 

física e pessoa jurídica. Para Nogueira65, a pessoa física é o ser natural (o ente 

racional, o ser humano). Já a pessoa jurídica é o ser imaterial, criações sociais, 

que têm vida jurídica e se chamam pessoas jurídicas, tais como Estado, os 

partidos políticos, as empresas públicas, as sociedades anônimas, etc. 

Definido que à parte, do Direito Desportivo aqui analisada, é 

a relação Atleta Profissional de Futebol e Clube de Futebol, que é uma relação  

Trabalhista com peculiaridades reguladas por Lei Especial, então pode ser 

definido os sujeitos do Direito Desportivo como empregado e empregador. 

Com este entendimento, observa Zainaghi66: 

Interessante notar que o art. 28 da Lei n° 9.615/98, é de 

aplicação obrigatória exclusivamente para atletas e 

entidades de prática profissional de futebol, sendo facultado 

às demais modalidades desportivas a adoção dos preceitos 

ali constantes, consoante os termos do art. 94 da lei. 

No mais, é estipulado pela lei, no referido artigo, que 

aplicam-se ao Atleta Profissional de Futebol as normas gerais da legislação 

trabalhista e da Previdência Social, exceto naquilo que forem compatíveis com as 
                                            
64 POLETTI, Ronaldo. Introdução ao Direito. São Paulo: Saraiva. P. 228. 
65 NOGUEIRA, Rubem. Curso de Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Editora José 
Bushasky, p. 195. 
66 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Nova legislação desportiva: aspectos trabalhista. São Paulo: 
LTR, 2002. p. 12. 
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disposições desta Lei. Este mesmo artigo dá uma definição mais explícita na sua 

definição dos sujeitos do Direito Desportivo, mas não como Atleta e Clube de 

futebol, e sim como empregado e empregador, como versam os artigos 1° e 2°, 

que assim ordenam: 

Art. 1° Considera-se empregador a associação desportiva que, 

mediante qualquer modalidade de remuneração, se utilize dos 

serviços e atletas profissionais de futebol, na forma definida nesta 

Lei. 

Art. 2° Considera-se empregado, para os efeitos desta Lei, o 

atleta que praticar o futebol, sob subordinação de empregador, 

como tal definido no art. 1°, mediante remuneração e contrato, na 

forma do artigo seguinte. 

Para Zainaghi67, o empregador deverá ser uma pessoa 

jurídica, e esta, deverá revestir-se das formalidades exigidas na Legislação 

Específica, com seu registro na Federação Estadual e na Confederação Brasileira 

de Futebol, como Entidade de Prática Desportiva. 

Com esta definição feita por Zainaghi, busca-se o 

entendimento de que existe um outro sujeito nesta relação entre Clube e Atleta. 

Considerá-se, então, a conceituação de Sujeitos do Direto feita por Poletti68, já 

exposta. 

Na Lei Pelé o artigo 34 destaca, no seu inciso I, que é dever 

do Clube registrar o Contrato de Trabalho do Atleta Profissional de Futebol na 

Entidade de Administração Nacional da respectiva modalidade Desportiva. Neste 

artigo, a Lei Pelé estabelece uma outra relação vinculada à relação trabalhista 

entre Clube e Atleta, que é a relação entre Clube e Entidade de Administração 

Desportiva, que neste caso é a Confederação Brasileira de Futebol. 

Sendo assim, o Clube se torna à parte ativa nesta segunda 

relação, pois ele que realiza o ato inicial de registrar o Contrato Trabalhista, e a 
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Confederação Brasileira de Futebol neste caso, em uma contraprestação, define o 

contrato como válido e dá a condição ao Atleta de realizar os seus préstimos 

trabalhistas, por meio da participação nas competições. 

A Confederação Brasileira de Futebol passa a ser analisada 

a seguir, ao se conceituar Entidade Nacional de Administração do Desporto. 

2.2.1 conceito de entidade nacional de administração do desporto 

A Entidade Nacional de Administração do Desporto é a 

entidade máxima de cada categoria Desportiva, e, no caso do futebol, que é a 

modalidade Desportiva aqui pesquisada, esta entidade é a Confederação 

Brasileira do Futebol. 

Estuda-se nesta pesquisa, o vínculo entre Jogador 

Profissional de Futebol e Clube de Futebol. A função estipulada para a 

Confederação Brasileira de Futebol nesta matéria, encontra-se no artigo 33 da Lei 

9615/98, que versa: 

Art. 33. Cabe a entidade nacional de administração do desporto 

que registrar o contrato de trabalho profissional fornecer a 

condição de jogo para as entidades de prática desportiva, 

mediante a prova de notificação do pedido de rescisão unilateral 

formado pelo atleta ou documento do empregador no mesmo 

sentido, desde que acompanhado da prova de pagamento da 

clausula  penal nos termos do art. 28 desta lei. 

Segundo Machado69: 

A lei comete à entidade nacional de administração do desporto 

que possuir registro do contrato de trabalho profissional – a CBF, 

em se tratando de futebol, e a obrigação do clube conforme 

imposição do inciso I do art. 34, adiante – a atribuição de fornecer 

a condição de jogo para as entidades de pratica esportiva. 

Em relação ainda ao artigo 33, se faz necessário estabelecer 

a distinção entre condição de jogo, que a Confederação Brasileira de Futebol dá e 
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“condição legal”, conforme Melo Filho70, estes dois institutos não se confundem, 

mas se completam. Uma vez que a condição legal se origina com as assinaturas 

do Atleta e da Entidade Desportiva no Contrato de Trabalho no modelo-padrão, já 

em relação a condição de jogo, esta surge no momento em que o Contrato de 

Trabalho é registrado na Confederação Brasileira de Futebol. 

Portanto considera-se a Confederação Brasileira de Futebol, 

como a Entidade Nacional de Administração Desportiva, onde na relação entre 

atleta e Clube de Futebol, é ela que após registrar o Contrato de Trabalho entre 

os dois, da a condição de jogo ao Atleta, para este exercer a sua profissão. 

Por fim, o artigo 16 da Lei Pelé, estabelece que a 

Confederação Brasileira de Futebol é uma pessoa jurídica de direito privado, com 

organização e funcionamento autônomo, e terão as competências definidas em 

seus estatutos. 

2.2.2 Conceito e Natureza jurídica do Clube de Futebol 

Nesta pesquisa, sobre o Vínculo Desportivo entre Clube de 

Futebol e Jogador Profissional de Futebol, constatou-se que já no ano de 1976, 

através da Lei 6.354, ambos tinham uma relação de empregado e empregador. 

Neste caso, o Clube de Futebol é considerado como empregador. 

Conforme Zainaghi71: 

Vê-se, pois, que empregador só poderá ser uma pessoa jurídica, 

ou seja, uma associação. E esta, como entidade de pratica 

esportiva, deverá, revestir-se das formalidades exigidas na 

legislação específica, como por exemplo, seu registro na 

Federação Estadual e na Confederação Brasileira de Futebol. 

Mas com o advento da Lei Pelé, ao Clube, que antes poderia 

ser uma associação, vem à obrigatoriedade de se tornar uma empresa, através 

do estipulado no artigo 27 da mesma Lei. 
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Mas este artigo que obrigava a transformação do clube em 

empresa foi revogado pela Lei 9981/2000, transformando esta necessidade dos 

Clubes em se tornarem numa sociedade comercial para administrar suas 

atividades profissionais transformada em uma mera condição facultativa, 

conforme doutrina Figueiredo Santos72. 

Obrigar os Clubes a se transformarem em uma empresa 

com fins lucrativos, conforme Melo Filho73 seria uma pratica inconstitucional, vez 

que está assegurado na Constituição da Republica Federativa do Brasil a 

liberdade de associação, onde os cidadãos possuem o direito de constituírem ou 

operarem livremente associações sem impedimentos, condições, interferências 

ou imposições do Estado.  

Napier74 conceitua Clube de Futebol como o empregador, ou 

seja, à associação desportiva que, qualquer modalidade de remuneração, utiliza 

os serviços de atletas profissionais de futebol, na forma definida por Lei n° 

6.354/76 no seu artigo 1°. 

2.2.3 Jogador profissional de Futebol: Conceito e requisitos 

O Jogador Profissional de Futebol se tornou um profissional 

extremamente peculiar. Como afirma Figueiredo Santos75: 

Os direitos e deveres dos atletas, obviamente, diferem, em outros 

vários aspectos, dos direitos e deveres dos trabalhadores de 

outras modalidades em razão da natureza do trabalho. O trabalho 

dos atletas profissionais de futebol proporciona bons salários, mas 

as boas fases são efêmeras. O emprego é instável, e a carreira é 

curta. Ocorrem riscos de acidentes do exercício da profissão, além 

de não serem beneficiados pela aposentadoria.  

                                            
72 FIGUEIREDO SANTOS, Antônio Sérgio. Prática Desportiva. Belo Horizonte: Editora Inédita, 
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Já se estipulou, nesta pesquisa, que o Jogador Profissional 

de Futebol, é aquele que exercita o jogo de futebol, como um Desporto de 

Rendimento. O Atleta possui um Contrato de Trabalho, com remuneração 

acordada, tornando-se assim, um empregado da Entidade Desportiva que o 

contratou, entidade que, neste caso, é o Clube de Futebol.  

Segundo Melo Filho76: 

O adjetivo profissional refere-se a algo pertinente a uma profissão, 

significa a pessoa que faz alguma coisa por profissão. No Brasil, 

excetuando-se o atleta de futebol (Lei n° 6354/76), nunca se 

reconheceu, legalmente, a profissão de desportista, embora se 

saiba que este “empenha no exercício desportivo as muitas e 

melhores energias de sua verba produtiva.” 

A remuneração, direta ou indireta, não é sinal distintivo do 

desporto profissional, porquanto a existência de uma profissão 

regulamentada decorre da celebração de contrato pactuado entre 

o profissional e a entidade desportiva que o contrata. 

Para Napier77, na Lei 6354/76 consta no seu artigo 2°, o 

conceito do Jogador Profissional de Futebol como empregado, onde diz: 

Art. 2° Considera-se empregado, para os efeitos da Lei, o atleta 

que praticar o futebol, sob a subordinação de empregador, como 

tal definido no art 1°, mediante remuneração e contrato na forma 

do artigo seguinte. 

Já a Lei Pelé, no caput do seu artigo 28, estipula que a 

atividade do Atleta Profissional, de todas as modalidades Desportivas é 

caracterizada por remuneração pactuada em Contrato Formal de Trabalho 

firmado com Entidade de Prática Desportiva.  

Sobre a profissionalização do Atleta de Futebol, destaca-se 

o fato de que o Jogador de Futebol, para ser considerado como profissional, deve 
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possuir idade superior a 16 anos, conforme o exposto por Napier78, quando este 

se refere ao fato de que é vedado aos menores de até 16 anos completos 

exercerem a prática do profissionalismo, conforme Decreto n° 2.547/98, art 47, 

inciso III. 

Mas nesse caso para ser assinado o contrato, segundo o 

mesmo autor79: 

Aos menores de 16 anos  é vedada a celebração de contrato, 

sendo permitido ao maior de 16 anos e menor de 21 anos 

somente com prévio e expresso assentimento de seu 

representante legal. 

Após 18 anos completos, na falta ou negativa do responsável 

legal o contrato poderá ser celebrado mediante suprimento judicial 

(parágrafo único e caput da Lei n° 6.354/76). 

Torna-se necessário lembra que com a alteração do Código 

Civil de 2002, a idade da maioridade civil passou para 18 anos. 

Com isto posto, conceitua-se e caracteriza-se o Jogador de 

Futebol Profissional, como um Atleta, maior de 21 anos, ou 16 desde que 

supridas as exigências legais, deste desporto, que o pratica na modalidade de 

rendimento, como empregado de um Clube da mesma categoria, em um acordo 

firmado através de um Contrato de Trabalho. 

2.3 OS CONTRATOS DO JOGADOR DE FUTEBOL COM O CLUBE DE 

FUTEBOL 

2.3.1 Contrato de Trabalho 

O Contrato de Trabalho de um Jogador Profissional de 

Futebol é baseado na Consolidação das Leis Trabalhistas, por isso ele é 

considerado um Trabalhador Celetista. 
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Mas como sua profissão também é regulada pela Lei Pelé, 

consta no seu contrato todas as peculiaridades estipuladas por esta Lei. Estas 

peculiaridades serão estudadas neste tópico. 

Sobre a nova forma do Contrato de Trabalho do Jogador 

Profissional de Futebol, escreve Machado80: 

 O novo contrato desportivo está previsto no art. 28 e seus 

parágrafos da Lei 9.615/98, destinando-se a substituir o tradicional 

instituto do passe. 

Por efeito do art. 94 da Lei 9.981, de 14 de julho de 2000, que deu 

nova redação a diversos dispositivos da Lei Pelé, o art.28 e seus 

parágrafos aplicam-se obrigatoriamente, mas exclusivamente a 

atletas e entidades de pratica profissional da modalidade de 

futebol, e, em face do parágrafo único do mesmo art. 94, 

facultativamente quando se tratar de qualquer outra modalidade 

esportiva. 

Por tanto se faz necessário transcrever o art. 28, que diz: 

Art. 28. A atividade de atleta profissional, de todas as 

modalidades desportivas, é caracterizada por remuneração 

pactuada em contrato formal de trabalho firmado com entidade de 

pratica desportiva, pessoa jurídica de direito privado, que devera 

conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de 

descumprimento, rompimento ou rescisão contratual. 

§ 1º. Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da 

legislação trabalhista e da seguridade social, ressalvadas as 

peculiaridades expressas nesta lei ou integrantes do respectivo 

contrato de trabalho. 

§ 2°. O vínculo desportivo entre atletas com as entidades 

contratantes tem natureza acessória ao respectivo vínculo 

empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais, com o 

término de vigência do contrato de trabalho. 
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§ 3°. O valor da cláusula penal a que se refere o caput deste 

artigo será livremente estabelecido pelos contratantes até o limite 

máximo de cem vezes o montante da remuneração anual 

pactuada.  

§ 4° Em quaisquer das hipóteses previstas no § 3o deste artigo, 

haverá a redução automática do valor da cláusula penal apurada, 

aplicando-se, para cada ano integralizado do vigente contrato de 

trabalho desportivo, os seguintes percentuais progressivos e não-

cumulativos: 

a) dez por cento após o primeiro ano; 

b) vinte por cento após o segundo ano; 

c) quarenta por cento após o terceiro ano; 

d) oitenta por cento após o quarto ano. 

§ 5° Quando se tratar de transferência internacional, a cláusula 

penal não será objeto de qualquer limitação, desde que esteja 

expresso no respectivo contrato de trabalho desportivo. 

§ 6° Na hipótese prevista no § 3o, quando se tratar de atletas 

profissionais que recebam até dez salários mínimos mensais, o 

montante da cláusula penal fica limitado a dez vezes o valor da 

remuneração anual pactuada ou a metade do valor restante do 

contrato, aplicando-se o que for menor.  

O autor Napier81, cita quais são as cláusulas que devem ser 

estipuladas no contrato, conforme o exposto: 

O contrato de trabalho do atleta profissional deve ser celebrado 

por escrito e deverá conter: 

- Os nomes das partes contratantes devidamente individualizadas 

e caracterizadas; 

- O nome da associação empregadora, endereço completo, 

inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte – CGC, modalidade 

de prática e o nome da entidade de administração filiada; 
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- O nome completo do atleta contratado, apelido desportivo, data 

de nascimento, filiação completo, número e série da Carteira de 

Trabalho, do Registro Geral da Cédula de Identidade, RG, do 

Registro junto ao Cadastro de Pessoa Física do Ministério da 

Fazenda, CPF; 

- Prazo de duração; 

- Valor da remuneração total e a forma de pagamento, que poderá 

ser semanal, quinzenal ou mensal; 

- O modo da forma de remuneração, especificado o salário ou 

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

como o valor das luvas, se previamente condicionados; 

- A carga horária; 

- O regime de concentração, antes da competição; 

- A informação do número da apólice de seguro de acidentes 

pessoais e de vida, feitos a favor do atleta, contendo o valor do 

prêmio, a data de vencimento e o nome da companhia de 

seguros; 

- Vantagens adicionais oferecidas ao atleta; 

- O visto de autorização de trabalho temporário previsto no item V 

do art. 13 da Lei n° 6.815/80, o passaporte contendo o visto de 

entrada fornecido pelo Ministério das relações Exteriores e a RNE 

da Polícia, quando se tratar de contratos estabelecidos com 

atletas estrangeira; 

- A menção de conhecerem os contratantes, os códigos, os 

regulamentos e os estatutos técnicos, o estatuto e as normas 

disciplinares da entidade a que estiverem vinculados e filiados; 

- Os contratos de trabalho serão remunerados pelas Associações 

empregadoras, em ordem sucessiva e cronológica, datados e 

assinados, de próprio punho pelo atleta ou responsável legal, sob 

pena de nulidade (art. 3, incisos I, II, III, IV, e § 2° da Lei n° 

6.354/76). 

 

Um dos temas mais polêmicos em relação ao Contrato de 

Trabalho do Jogador de Futebol, foi em relação ao prazo desde contrato.  

Sobre esta matéria, segundo Figueiredo Santos82, o prazo 

contratual originário era para ser de dois anos, uma vez que a Lei 9.615, no texto 

original do art. 30, estabeleceu que o contrato do Atleta Profissional de Futebol 

deveria ter prazo determinado pela Consolidação das Leis Trabalhistas. 
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Mas, conforme o autor, este prazo foi alterado através da 

Medida Provisória 2.011-3, de 30.12.1999. Porém, o artigo 3° da Lei 9981 

estabeleceu definitivamente este prazo, sendo, no mínimo, três meses e com 

máximo de cinco anos. 

Faz-se necessário acrescentar, sobre este assunto, 

importante escrito de Zainaghi83:  

Todavia, diferentemente do que prevê a CLT, o Contrato de 

trabalho do atleta não passa a viger por prazo indeterminado 

quando ele termina. É comum, na prática, que, não sendo 

renovado o contrato encerrado, os atletas participem da 

competição garantidos por um seguro, mas, insista-se, o contrato 

não passa a viger por prazo indeterminado. 

Como visto acima, é compreender que, no momento em que 

termina o Contrato de Trabalho sem renovação, se encerra, por imediato, o 

vínculo entre o Atleta Profissional e o Clube. Caso haja renovação do contrato por 

prazo indeterminado, o mesmo aconteceria em relação ao seu Vínculo 

Desportivo, pondo por terra o espírito da Lei Pelé na sua intenção de limitar o 

poder do Clube sobre o Atleta.  

Outra peculiaridade do Contrato de Trabalho do Atleta 

Profissional é a forma como é composto o salário. Conforme Figueiredo Santos84, 

o salário do Atleta consta no § 1° do artigo 31 da Lei 9.615, onde o mesmo é 

composto de abono de féria, 13°salário, gratificações, prêmios e demais verbas 

inclusas no Contrato de Trabalho. Ao se ler “demais verbas inclusas no Contrato 

de Trabalho”, previstas neste artigo, percebe-se a possibilidade de inclusão de 

valores peculiares da profissão, onde o exemplo mais clássico é o de pagamento 

de Luvas. 

Sobre as Luvas, assim explica o mesmo autor: 
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84 FIGUEIREDO SANTOS, Antônio Sérgio. Prática Desportiva. Belo Horizonte: Editora Inédita. 
2000 p. 41. 



 43 

As luvas são valores de livre negociação recebidas pelo atleta no 

ato de assinatura do contrato com o clube que podem ser em 

dinheiro ou quaisquer outros bens livres e desembaraçados. Na 

hipótese de dinheiro, são integrativas da remuneração salarial 

para todos os efeitos previstos na CLT conforme o § 1° do artigo 

31, e, em se tratando de outro bem, analogicamente, são 

considerados salário-utilidade.    

Ainda, em relação às peculiaridades em torno do salário do 

Atleta Profissional, faz-se necessário ressaltar o direito que o mesmo tem de não 

ser obrigado a jogar, quando o mesmo não perceber salários integrais, pelo 

período de dois ou mais meses, conforme artigo 32 da Lei 9.615. Este direito é 

outra peculiaridade da profissão do Atleta, uma vez que, em outras atividades 

profissionais, não existe recusa ao trabalho por atraso de salários pelo período de 

dois ou mais meses. 

Faz-se necessário, ainda, o estudo sobre a suspensão e a 

interrupção do Contrato de Trabalho de Atleta de Futebol. Em relação à parte 

conceitual destes institutos de Direito aplicam-se às regras gerais, onde a 

suspensão se dá no momento em que o empregado não presta o serviço e o 

empregador não ter obrigação de pagar salários. Já a Interrupção se percebe no 

momento em que o empregado não realiza o trabalho e o empregador continua 

com a obrigação de pagar salário e o tempo é computado como tempo de serviço. 

No caso do Desporto existem exemplos peculiares de 

suspensão e interrupção do Contrato de Trabalho. 

Conforme exemplifica Zainaghi85 ao citar no caso de 

suspensão, os momentos em que o Atleta esta sofrendo suspensão disciplinar, 

pelo Clube ou Federação, e desde que não treine ou cumpra qualquer outra 

obrigação contratual. 

Já no caso de interrupção de Contrato Trabalhista de Atleta 

Profissional, o autor cita o caso de convocação do Atleta para a participação em 
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seleções, onde, apesar da seleção pagar o prejuízo ao Clube, cabe ao Clube o 

dever de pagar o salário do Atleta e cobrar o prejuízo da Seleção. 

Em relação ao término do Contrato de Trabalho, Zainaghi86 

afirma: 

Conforme já estudado, o contrato de atleta profissional quando 

termina, pões fim também ao vínculo desportivo, ou seja, extinto o 

contrato de trabalho com outro clube, caso assim o desejar.  

Ou seja, torna-se necessário lembrar que no caso de 

término do contrato cessa o Vínculo Desportivo entre o Atleta e o Clube, tornando 

o Jogador de Futebol livre para firmar contrato com qualquer outro Clube. 

2.3.2 DIREITO DE ARENA 

Conceitua-se arena neste caso, conforme Zainaghi87: 

Arena é a palavra latina que significa areia. O termo é usado nos 

meios esportivos, tendo em vista que, na antiguidade, no local 

onde os gladiadores se enfrentavam, entre si ou com animais 

ferozes, o piso era coberto de areia. 

Ainda, conforme o autor o Direito de Arena, tem como 

origem a Constituição da República Federativa do Brasil, onde consta no inciso 

XXVIII, letra “a”, do artigo 5°, a proteção às participações individuais em obras 

coletivas, e à reprodução da imagem, inclusive nas atividades Desportivas. 

Segundo José Rodrigues88 o Direito de Arena é aquele 

pertencente às Entidades Desportivas, podendo, estas, “negociar, autorizar e 

proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão de imagem de espetáculo ou 

eventos desportivos de que participe”. 
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O Direito de Arena se encontra previsto no artigo 42 da Lei 

Pelé, conforme aqui descrito: 

Art. 42 Às entidades de prática desportiva pertence o direito de 

negociar, autorizar e proibir a fixação, a transmissão ou a 

transmissão de imagem ou espetáculo ou eventos desportivos de 

que participem. 

§ 1° Salvo convenção em contrário, vinte por cento do preço total 

da autorização, como mínimo, será distribuído, em partes iguais, 

aos atletas profissionais participantes do espetáculo ou evento. 

Em relação ao caput deste artigo, Machado89 entende que 

cada Entidade de Prática Desportiva juridicamente organizada em forma de 

associação empregadora, é responsáveis pela negociação do direito de imagem 

do seu coletivo de Atletas por ocasião dos eventos que participem. 

Já em relação ao art. 42, sobre o § 1° José Rodrigues90 

escreve: 

Se não houver contrato em contrário firmado entre a entidade e os 

jogadores de futebol, o valor obtido pela exibição da imagem do 

jogo de futebol que ficará com os jogadores participantes do jogo 

é de “20% do preço total da autorização” (como mínimo), devendo 

ser atribuído em partes iguais entre todos os jogadores de futebol 

participantes do espetáculo ou evento (jogo de futebol). 

Machado91 acrescenta o entendimento de que o Direito de 

Arena se constitui sobre “a reprodução física do espetáculo”, que é reconhecido 

ao Clube para fins de negociação, o que não afasta o direito a imagem de cada 

Atleta, que recebe um percentual do total auferido pelo clube negociador do 

evento. 
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Cabe ainda neste tópico, expor o escrito por Zainaghi92 

sobre a natureza jurídica do Direito de Arena, onde este considera: 

De toda a exposição deste capítulo, forçoso é concluir que o 

direito de arena, quanto à parte do pagamento ao jogador de 

futebol, tem natureza jurídica de remuneração, pois guarda 

similitude com as gorjetas previstas no art. 457 da CLT. 

Bem mais fácil de se apurar o valor deste recebimento do que das 

gorjetas, pois existe entre clubes e emissora um contrato, não 

havendo que se estimar o quantum do direito de arena, situação 

que ocorre com as gorjetas, tendo em vista a dificuldade de 

apuração real das mesmas. 

Torna-se importante relembrar que no Direito de Arena seria 

necessário um contrato, apenas no caso do percentual a ser dividido entre os 

Jogadores for diferente dos 20% estipulados pelo artigo 42 da Lei 9615/98. 

2.3.3 CONTRATO DE IMAGEM 

O direito de imagem, conforme José Rodrigues93, é um 

direito do Atleta, e de qualquer outra pessoa, protegido pela Constituição da 

Republica Federativa do Brasil e pela Lei, no gênero dos direitos da 

personalidade. 

A proteção a este direito esta descrito no inciso X do artigo 

5° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 que considera 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. Os direitos da personalidade também são disciplinados pelo Código 

Civil, nos artigos 11 até 21. 

  Segundo o mesmo autor: 
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Conforme é sabido na doutrina e na jurisprudência, os direitos da 

personalidade são aqueles direitos inatos e inerentes à condição 

de pessoa humana, originários, absolutos, intransmissíveis, 

imprescritíveis, extrapatrimoniais, impenhoráveis e vitalícios, 

envolvendo “o direito à vida, à integridade física, ao corpo, a 

partes separadas do corpo, ao cadáver, à imagem, à voz, à 

liberdade, à intimidade, à integridade psíquica, ao segredo, à 

identidade, à honra, ao respeito e às criações intelectuais”. 

No artigo 20 do Código Civil em vigor, consta que, sem 

autorização da pessoa, a divulgação de seus escritos, transmissão da palavra, a 

publicação, exposição ou utilização de sua imagem poderão ser proibidas, a seu 

requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, 

a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. 

O autor salienta também, que não se pode confundir direito 

de imagem com Direito de Arena, onde o segundo é uma exceção ao direito de 

imagem e deve ser interpretado restritivamente, pois a utilização com intuito 

comercial da imagem do atleta fora do contexto do evento esportivo não está por 

ele autorizado, havendo o dever de indenização, conforme decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça no Agravo Regimental, no Agravo de Instrumento n° 

141.987/SP, relator Ministro Eduardo Ribeiro. 

Sobre o Contrato de Imagem, Machado94 assim escreve:  

A prática dos negócios tem levado os clubes a transacionar 

previamente com os atletas e com pessoa jurídica por eles 

constituída o direito de uso de sua imagem, remunerando-o, em 

regra, pelo tempo que durar o respectivo contrato de trabalho. 

O autor também observa que pela sua natureza e finalidade, 

a retribuição pela cessão do direito de uso da imagem do jogador não pode ser 

considerada para efeitos trabalhistas, e como tal, não integra a remuneração para 

os efeitos de cálculo do valor da Cláusula Penal por descumprimento, rompimento 

ou rescisão unilateral “do Contrato Formal de Trabalho”. Acrescenta, ainda, que, 
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pelo seu caráter civil, tais ajustes não se sujeitam aos ônus fiscais e parafiscais 

incidentes sobre os Contratos deTrabalho. 

Constata-se aqui, que o Contrato de Imagem é a autorização 

que o Jogador Profissional de Futebol passa ao Clube de Futebol para que este 

possa explorar a sua imagem fora do contexto da partida de futebol. Ou seja, este 

é um contrato relacionado a um direito civil do atleta, independente de sua 

performance profissional, por isso que o entendimento de que o valor percebido 

pela cessão de sua imagem não incorporar o valor de seu salário. Diferentemente 

do valor percebido pelo Direito de Arena, onde o Jogador Profissional de Futebol 

recebe um valor monetário por ter participado da partida de sua modalidade 

esportiva. 

Nesta característica, de ser independente de sua 

performance profissional, o Contrato de Imagem se diferencia também do Vínculo 

Desportivo, matéria esta a ser estudada no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3  

O VÍNCULO DESPORTIVO COMO FATOR DE VINCULAÇÃO DO 
JOGADOR DE FUTEBOL AO CLUBE DE FUTEBOL 

3.1 CONCEITO DE VÍNCULO DESPORTIVO 

O Vínculo Desportivo é um dos fatores que ligam o Atleta ao 

Clube, segundo Machado95: 

Sob o regime do passe, na sua concepção tradicional, o atleta 

profissional liga-se ao clube não apenas por um contrato de 

trabalho, mas também por um vínculo desportivo. 

Daí o passe estar definido no art. 11 da Lei 6354/76 como “a 

importância devida por um empregador à vigência do contrato ou 

depois de seu término, observadas as normas desportivas”. 

 Portanto, constata-se que o Vínculo Desportivo é 

considerado como uma parte do Passe, o qual se somado ao Contrato de 

Trabalho chegaremos ao enlace entre o Atleta e o Clube. 

Faz-se necessário lembrar que, conforme Machado96, o 

Passe é um instrumento apto a possibilitar a movimentação de um Atleta de um 

Clube para o outro. Conforme a legislação Desportiva internacional, este 
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instrumento se usa como medida de conteúdo econômico, capaz de frear a 

concorrência desleal e o aliciamento de Atletas Profissionais, além de se constituir 

na justa compensação para o Clube pelo seu investimento. 

O Passe foi extinto pela Lei Pelé, mas, ao estudar-se esta 

mesma lei, percebe-se que os dois elementos componentes do mesmo, Vínculo 

Desportivo e Contrato de Trabalho, continuam a existir. Ao ler o art. 28 § 2° que 

versa: 

 § 2°- O vínculo desportivo do atleta com as entidades 

contratantes tem natureza acessória ao respectivo vínculo 

empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais, com o 

término da vigência do contrato do trabalho. 

Neste parágrafo do diploma legal citado, percebe-se que o 

Vínculo Desportivo torna-se um acessório ao Contrato de Trabalho, no qual o 

primeiro definirá sua existência em razão da existência do segundo. A lei retirou a 

força que o Vínculo Desportivo possuía, uma vez que este vigorava com a 

ocorrência ou não de um Contrato de Trabalho, mas não por isso este deixou de 

existir. 

Compreende-se, portanto o entendimento de que para existir 

o Vínculo Desportivo, se faz necessário o fato de o Atleta de Futebol, estar 

exercendo a sua função para o Clube que o contratou, conforme o especificado 

no art. 2° da Lei 9615/98, que versa: 

Art 2°- Considera-se empregado, para os efeitos desta Lei, o 

atleta que praticar o futebol, sob a subordinação de empregador, 

como tal definido no art. 1°, mediante remuneração e contrato, na 

forma do artigo seguinte. 

Melo Filho97 lembra que o Passe está previsto no art. 11 da 

Lei n° 6354/76 como a importância devida a um empregador a outro pela cessão 

do Atleta durante a vigência do contrato ou depois de seu término, constata-se 
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aqui o fato de o Vínculo Desportivo perdura após o término do Contrato de 

Trabalho. O autor segue dizendo: 

De qualquer modo, o legislador brasileiro, ao tornar o vínculo 

desportivo como acessório ao vínculo empregatício, “dissolvendo-

se, para todos os efeitos legais com o término da vigência do 

contrato de trabalho”, decretou a sentença de morte do passe, na 

sua versão tradicional. Seguiu, a propósito, o critério que permite 

e assegura ao atleta profissional, ao fim do contrato (:resiliation 

automatique”), transferir-se livremente para outro clube, 

independentemente de qualquer indenização para outro clube de 

origem, dado que não há mais que se cogitar de vínculo 

desportivo desatrelado ou dissociado do vínculo empregatício, 

conquanto este passou a ter um caráter principal, enquanto 

àquele atribuiu a lei uma natureza acessória.    

Compreenda-se, então, que, com o pagamento da Cláusula 

Penal extingue-se o Vínculo Empregatício e, conseqüentemente, o Vínculo 

Desportivo. 

3.1.1 Transferência do Atleta 

A cessão e a transferência estão previstas no art. 38 da Lei 

n. 9615/98: 

Art. 38. Qualquer cessão ou transferência de atleta profissional ou 

não-profissional depende de sua formal e expressa anuência. 

Segundo Zainaghi98: 

Por “formal e expressa” anuência, deve-se entender por escrito. 

Aqui o legislador preservou (e não poderia ser de outra maneira), 

a garantia constitucional prevista no art. 5° caput da Lei Maior, ou 

seja, o direito à liberdade de contratar. 

Sobre este assunto, Machado99 salienta o fato de que a 

revogação dos arts. 36 e 37 da Lei 9.615/98, por efeito da Lei 9.981/00, decorreu 
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da extinção da categoria semiprofissional, experiência abandonada pelo 

legislador, pelo qual o atleta é profissional ou não-profissional. 

Continua o mesmo autor: 

É fácil compreender-se que a liberdade de opção por determinado 

empregador é corolário da liberdade de contratar, garantia 

constitucional prevista no art. 5°, caput, da Carta Magna. 

Não custa lembrar que já convivíamos com dita garantia – a 

despeito de a prática nem sempre respeitá-la -, pois o art. 10 da 

Lei 6.354/76 (Lei do Passe) sempre dispôs que a “cessão 

eventual, temporária ou definitiva do atleta por um empregador a 

outro, dependerá, em que qualquer caso, da prévia concordância, 

por escrito, do atleta, sob pena de nulidade”. 

Entende-se, pois, que ninguém pode obrigar o Atleta, no 

momento em que o mesmo não aceitar a sua cessão temporária ou transferência 

definitiva. 

3.1.2 Transferência do Atleta para Clube estrangeiro 

Conforme o entendimento de Figueiredo Santos100, a Lei 

9615/98, em seu artigo 40, determina que a transferência de Atleta Profissional 

para Entidade de Prática Desportiva estrangeira será disciplinada pela Entidade 

Nacional de título. E o parágrafo único determina que as condições deverão, 

obrigatoriamente, integrar os Contratos de Trabalho entre Atleta e Entidade 

Desportiva. De modo a assim ficar garantido ao Atleta Profissional de Futebol as 

condições do contrato brasileiro. 

Segundo Zainaghi101: 

No caso de transferência para entidade de prática desportiva 

estrangeira, observa-se as regras já estudadas com a fixação do 

                                                                                                                                    
99 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez, 2000. p. 63 
100 FIGUEIREDO SANTOS, Antônio Sérgio. Prática Desportiva. Belo Horizonte: Editora Inédita, 
2000. p. 49. 
101 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei 
n. 915/98 “Lei Pelé”.São Paulo: LTR, 1998.p. 126/127. 



 53 

passe, além das instruções e critérios expedidos pela 

Confederação Brasileira de Futebol – CBF, por expressa 

determinação da resolução n. 1/97 (art. 11). 

Mesmo nestes casos, ou seja, da transferência para clube 

estrangeiro, faz-se necessária a anuência do atleta, tendo, este, 

direito à parcela de no mínimo 15% do valor da transação. 

Consta ainda no §2°, do referido artigo, que, a Associação 

de Prática Desportiva que detiver por mais tempo o Contrato de Trabalho do 

Atleta transferido para o exterior terá direito a uma participação adicional no valor 

da indenização a ser exigida pela Entidade de Prática Desportiva cedente. 

Existe também a possibilidade, conforme o entendimento de 

Napier102, de o Clube de Futebol brasileiro contratar Atleta de Futebol Profissional 

estrangeiro. Deste que este venha amparado por Contrato de trabalho pré-

ajustado e por prazo determinado de no máximo 2 anos. Conforme o art. 22 do 

Decreto n° 86.715/81, que regulamentou a Lei n° 6.815/80, o visto temporário 

poderá ser concedido ao estrangeiro que vir ao Brasil, na condição entre outros, 

de jogador de futebol, com a “Autorização de Trabalho a Estrangeiros”” sendo um 

ato administrativo de competência do Ministério do Trabalho. 

3.1.3 Empréstimo do Atleta 

O empréstimo ou cessão temporária do Atleta Profissional 

de futebol, está exposto no artigo 39, que versa: 

Art. 39- A transferência do atleta profissional de uma entidade de 

prática desportiva para outra do mesmo gênero poderá ser 

temporária (contrato de empréstimo) e o novo contrato celebrado 

deverá ser por período igual ou menor que o anterior, ficando o 

atleta sujeito à cláusula de retorno à entidade de prática 

desportiva cedente, vigorando, no retorno o antigo contato, 

quando for o caso. 

                                            
102 NAPIER, Rodrigo Domingues. Manual do Direito Desportivo e Aspectos Previdenciários. 
São Paulo: IOB, 2003. p. 45 
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Conforme o entendimento de Machado103 a regra é de 

aplicação obrigatória, restrita aos atletas profissionais e entidades de prática 

desportiva empregadoras da modalidade de futebol, sendo facultativa para os 

demais. 

Conforme o citado por Napier104: 

O atleta poderá ser cedido temporariamente, desde que a cessão 

seja feita pelo empregador em favor da federação ou liga a que 

estiver filiado, ou da respectiva Federação, para integrar 

representação desportiva regional ou nacional (art. 9° da Lei n° 

6.354/76). 

E o autor segue dizendo que, para ter validade a cessão do 

atleta por um empregador a outro, dependerá, em qualquer caso, da prévia 

concordância por escrito do Atleta, sob pena de ser nula a cessão. 

Torna-se importante salientar o comentário de Figueiredo 

Santos105 que diz: 

O dispositivo legal determina que o novo contrato de emprétimo 

com o clube cessionário seja por período mínimo de três meses e 

igual ou menor que o original. Fica o atleta sujeito à cláusula de 

retorno a entidade de prática desportiva cedente, vigorando com 

este o contrato original. 

O empréstimo, por ser relação sinalagmática entre os clubes, 

deverá ser ajustado através de contrato entre as partes 

devidamente registrado na entidade nacional de administração 

desportiva. 

Napier106 relaciona os tipos de Cessão de Atleta Profissional 

de Futebol: 

                                            
103 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez, 2000. p. 64. 
104 NAPIER, Rodrigo Domingues. Manual do Direito Desportivo e Aspectos Previdenciários. 
São Paulo: IOB, 2003. p. 85. 
105 FIGUEIREDO SANTOS, Antônio Sérgio. Prática Desportiva. Belo Horizonte: Editora Inédita, 
2000. p. 47. 
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a) Cessão eventual 

Cessão eventual é o empréstimo do jogador para uma entidade 

desportiva de forma não-habitual. Por exemplo, time A, empresta 

jogador para time B para realização de uma partida de futebol, ou 

uma apresentação ou jogo na casa do adversário e vice-versa; ou 

seja, enquanto durar o evento, desde que seja dentro do prazo de 

seu contrato, e com prévia concordância por escrito de seu atleta 

sob pena de ser nula a não-formalidade. 

b) Cessão temporária 

Cessão temporária é o pacto entre o clube ou entidade desportiva, 

para cumprir determinada meta acordada ou campeonato ou até 

mesmo uma temporada, é pactuada entre entidade esportiva 

empregadora e entidade desportiva interessada com prévia 

concordância por escrito de seu atleta sob pena de ser nula a não-

formalidade, sempre terá início e fim (exemplo, o jogador de 

futebol será cedido enquanto durar o campeonato brasileiro, ou 

enquanto durar o campeonato italiano). 

c) Cessão definitiva 

Cessão definitiva é aquela em que a entidade desportiva 

empregadora cede, em caráter definitivo, o atleta para entidade 

interessada dentro do prazo de duração do seu contrato 

encerrando-se antecipadamente ou após o término. Para ter 

validade, deverá ter prévia concordância por escrito de seu atleta 

sob pena de ser nula a transferência (exemplo: o jogador de 

futebol deixa o clube definitivamente para praticar o futebol em 

outro clube). 

Percebe-se, aqui, o fato de que qualquer negociação em que 

exista transferência ou cessão de Atleta Profissional de Futebol é necessário o 

registro na Confederação Brasileira de Futebol. E torna-se importante salientar 

que, caso o clube que recebe o atleta não pagar o salário do mesmo, em um 

período superior a três meses, o mesmo pode pedir a rescisão de contrato com o 

clube original. 

                                                                                                                                    
106 NAPIER, Rodrigo Domingues. Manual do Direito Desportivo e Aspectos Previdenciários. 
São Paulo: IOB, 2003. p. 85 
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3.2 A APLICAÇÃO DA LEI PELÉ EM RELAÇÃO À CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

DO TRABALHO 

Em 1943 a relação entre clube e atleta começou a ser 

regulada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como assim explica 

Zainaghi107 quando este afirma: 

A partir de 1943, com o advento da Consolidação das Leis do 

Trabalho, as relações entre clubes e atletas foram disciplinadas 

por ela. 

Todavia, fazia-se necessário um disciplinamento específico da 

profissão de atleta de futebol, já que se aplicava a esta as 

disposições da CLT que regulavam a situação dos artistas. 

E, para cumprir esta função, surgiram várias legislações 

específicas, como a Lei do Passe, a Lei Zico e por último a hoje vigente Lei Pelé 

ou Lei 9615/98. 

A Lei Pelé é uma legislação especial que tem como uma de 

suas abrangências estipular as regras da vinculação empregatícia entre Atleta e 

Clube.  

Segundo De Plácido e Silva108:  

“LEIS ESPECIAIS: Opondo-se as leis gerais, são as que indicam 

concessões ou vem estabelecer princípios de exceção acerca de 

certos fatos ou de certas pessoas. 

Não se estende, propriamente, uma lei singular, embora esta 

também se diga especial. 

São leis, pois, que tem caráter restrito, pois que são impostas para 

regular relações de certas pessoas colocadas em determinadas 

posições ou em razão das funções exercidas. São as leis que 

dispõem sobre casos particulares. 

                                            
107 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: Lei 
n. 9.615/98 “Lei Pelé”. São Paulo: LTR, 1998. p. 53. 
108 DE PLACIDO E SILVA. "Vocabulário jurídico". Volume III. São Paulo: Editora Forense, 1967.  
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Desta forma, limitam-se as concessões feitas ou aos direitos que 

reconhecem, não investindo sobre as normas ou regras 

instituídas  em caráter geral, mesmo que a elas se possam opor.  

Nenhum outro efeito exerce ou produz, além daqueles que 

encontram contidos em seu próprio enunciado”.  

  

Entende-se, portanto, que a Consolidação das Leis do 

Trabalho, como legislação ordinária, no tocante à relação trabalhista entre atleta e 

clube, é utilizada como uma forma de suprir as lacunas deixadas pela Lei 

9615/98, que é a Lei especifica desta matéria. 

Corroborando com esse entendimento, pode-se utilizar como 

embasamento a própria Lei Pelé, no art. 28, §1°, conforme o entendimento 

exposto por MIRANDA JUNIOR109: 

Inicialmente, entendo que a correta exegese da Lei 9.615/98, que 

disciplina o contrato dos atletas profissionais, incluídos os de 

futebol, não pode se distanciar dos caracteres gerais do contrato 

de trabalho, assim como do princípio protetor que norteia a 

aplicação dos direitos do trabalho, o que, aliás, encontra-se 

previsto no §1° do artigo 28 do referido diploma legal, ao delimitar 

que se aplicam ao atleta profissional as normas gerais da 

legislação trabalhista e da seguridade social, ressalvadas as 

peculiaridades expressas nesta Lei ou integrantes do respectivo 

contrato de trabalho. 

 

Este entendimento corrobora o entendimento de que o Atleta 

de Futebol Profissional, não deixa de ser um trabalhador, que exerce uma função 

para ganhar um salário, mas devido as peculiaridades existentes no futebol se fez 

necessário a criação da Lei Pelé para adequar esta situação, sempre se 

ressalvando que com a idéia exposta pelo autor, a Lei Pelé tem que manter o 

espírito imposto pela CLT, que é o de proteger o trabalhador para manter 

equilibrada a balança da justiça uma vez que é este o lado mais fraco da balança. 

                                            
109 MIRANDA JUNIOR, Luiz Jackson. Da Cláusula Penal Estabelecida no artigo 28 da Lei n° 
9.615/98 (Lei Pelé), sua interpretação e efeitos no Contrato de Trabalho firmado entre o Atleta 
Profissional e a Entidade Desportiva, Revista suplementos Trabalhista. São Paulo, nº 113, p. 
495-500, 2004, p. 495/496.  
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3.3 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO DE 

TRABALHO ENTRE O ATLETA E O CLUBE DE FUTEBOL DIANTE DO 

VÍNCULO DESPORTIVO 

Os direitos e obrigação aplicados na relação trabalhista 

entre Atleta e Clube de Futebol estão estipulados na Lei Pelé nos artigos 34 e 35, 

e torna-se imperioso especificá-los, uma vez que a não observância e aplicação 

destas regras podem originar causa de rescisão do contrato de trabalho e a 

conseqüente extinção do Vínculo Desportivo. Não se pode esquecer que existem 

outros deveres e obrigações nesta relação trabalhista, mas estes são os 

estipulados pela Consolidação das Leis do Trabalho, como em qualquer relação 

entre empregador e empregado. 

Entende-se aqui que, ao citar os deveres dos Clubes para 

com os atletas, destacam-se os direitos do Atleta, e vice-versa. 

3.3.1 Direitos e Obrigações do Clube de Futebol para com o jogador de 

Futebol 

Os deveres dos clubes estão especificados no artigo 34 da 

Lei Pelé, que diz: 

Art. 34- São deveres da entidade de prática desportiva 

empregadora, em especial: 

I- registrar o contrato de trabalho do atleta profissional na entidade 

de administração nacional da respectiva modalidade desportiva; 

II- proporcionar aos atletas profissionais as condições necessárias 

à participação nas competições desportivas, treinos e outras 

atividades preparatórias ou instrumentais; 

III- submeter os atletas profissionais aos exames médicos e 

clínicos necessários à prática desportiva. 
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Segundo Machado110: 

Em vez de impor um “modelo padrão” de contrato de trabalho 

desportivo profissional, conforme sua redação antiga, na nova 

redação do art. 34 o legislador preferiu ampliar a liberdade às 

partes, substituindo-o por um elenco de deveres a cargo da 

entidade empregadora. 

Conforme o entendimento de Diniz111 estão também entre os 

direitos do Jogador: 

a) as remunerações contratuais com todos os seus 

encargos, lembrando que se forem atrasados por um prazo superior a três meses, 

o Clube perdera o Vínculo Desportivo com o Atleta; 

b) o direito de não ser suspenso preventivamente por prazo 

superior a trinta dias; 

c) a férias de um mês remunerada, coincidindo com o 

recesso obrigatório das atividades Desportivas; 

d) de autorizar a sua cessão ou transferência quando 

negociadas;  

e) terá o direito de recorrer a justiça trabalhista quanto 

esgotadas as instâncias na justiça desportiva; 

f) de ausentar-se do trabalho para prestação de provas e 

exames quando estudante; 

g) aos benefícios previdenciários; 

h) de proteger sua integridade física nas disputas, podendo 

exigir intervalo mínimo entre as competições desportivas e assistência médica e 

hospitalar; evitando confrontos violentos; recusando a ministração de dopping. 

                                            
110 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez, 2000. p. 59 
111 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. São Paulo: Saraviva, 2002. p. 
329/330/331 
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Poderá o atleta pleitear justa indenização pelos danos físicos que, dolosamente, 

lhe forem causados, por adversário durante a prática da atividade desportiva; 

i) de não acatar ordens que levem a ato de corrupção ativa 

ou passiva, desvirtuando o resultado das competições esportivas; 

j) de utilizar fora do campo desportivo, suas habilidades 

desportivas, através de livros, filmes, discos, fotografias, para fins pedagógicos, 

publicitários, comerciais ou industriais;  

k) de exprimir livre e publicamente sua opinião sobre 

assunto desportivo, sem que venha a sofrer prejuízos no exercício desse direito; 

l) de resposta, defendendo-se de opiniões ofensivas ou 

prejudiciais a sua prática desportiva ou de notícias pessoais inverídicas relativas a 

sua atuação desportiva; 

f) de um seguro obrigatório específico, como o de acidente 

de trabalho, para cobrir riscos a que esta sujeito. (art. 45 da Lei 9.615/98, com 

redação da Lei 9.981/00); 

Existem ainda outros direitos do Atleta Profissional de 

Futebol, mas, que não são decorrentes do vínculo entre clube e Atleta de Futebol. 

Compreende-se, aqui, que o legislador, neste artigo, respeita 

à especificidade e particularidades que resultam da relação de trabalho 

desportivo, uma vez que o artigo especifica termos que são ausentes na 

legislação trabalhista geral, preenchendo este dispositivo uma lacuna, ao elencar 

os deveres próprios da entidade desportiva empregadora. 

Torna-se importante expor o comentário de José 

Rodrigues112, quando este ressalta o fato de que também é dever do Clube o 

pagamento do salário com todos os seus encargos, incluindo as Luvas 

(importância paga pelo empregador ao jogador de futebol, na forma do que for 

convencionado, pela assinatura do contrato). Entende, assim, o autor, que este 
                                            
112 JOSÉ RODRIGUES, Décio Luiz. Direitos do torcedor e temas polêmicos do futebol. São 
Paulo: Editora Rideel. p. 66. 
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valor faz parte do salário do jogador de futebol, e que, caso esses direitos que 

ficam restritos à área trabalhista, forem pagos com o atraso de três meses ou 

mais, o contrato de trabalho fica rescindido e o Jogador de Futebol poderá 

transferir-se para outro clube. 

3.3.2 Direitos e obrigações do Jogador de Futebol para com o Clube de 

Futebol 

Os deveres do Jogador de Futebol para com o seu clube 

estão especificados no art. 35 da Lei Pelé, que versa: 

Art. 35- São deveres do atleta profissional, em especial: 

I – participar dos jogos, treinos, estágios e outras sessões 

preparatórias de competições com a ampliação e dedicação 

correspondentes às suas condições psicofísicas e técnicas; 

II – preservar as condições físicas que lhes permitam participar de 

competições desportivas, submetendo-se aos exames médicos e 

tratamentos clínicos necessários à pratica desportiva; 

III – exercitar a atividade desportiva profissional de acordo com as 

regras da respectiva modalidade desportiva e as normas que 

regem a disciplina e a ética desportivas. 

 Em relação a esses deveres, assim se posiciona 

Machado113 

Conforme o art. 35, aos atletas a serviço das entidades de prática 

desportiva impõe-se conduta compatível com o elevado grau de 

profissionalismo que atingimos, exigindo-se empenho e dedicação 

correspondentes às suas condições psicofísicas e técnicas. 

Para tanto, devem submeter-se periodicamente aos exames 

médicos e tratamentos clínicos indispensáveis à preservação de 

suas condições físicas. 

                                            
113 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez, 2000. p. 61. 



 62 

O que se faz necessário compreender aqui, é o fato de, por 

se tratar de um desporto de rendimento, o atleta tem a obrigação de estar o 

melhor preparado, psicologicamente e fisicamente para exercer a sua profissão.  

Entende-se, também, que, neste caso, o clube tem o direito 

de exigir do atleta, como empregado, que ele cumpra estes requisitos necessários 

para o seu aprimoramento.  

E conforme Diniz114 são também direito dos Clubes: 

a) aplicar ao Atleta faltoso as penalidades estabelecidas na 

legislação Desportiva (Lei 9.615/98), sendo permitido ao punido reclamar na 

Justiça Desportiva sobre a punição; 

b) ficar dispensado de pagamento do salário se o Atleta 

Profissional de Futebol culposamente praticar ato que o impeça de atuar, durante 

o ato de impedimento ou cumprimento da pena, considerando-se prorrogado o 

contrato por igual prazo(Lei n° 6354/76, art. 15); 

c) exigir do Jogador de Futebol o adimplemento de todas as 

cláusulas contratuais, das normas técnicas do jogo e das normas estatutárias; 

d) autonomia, mas é preciso esclarecer que a autonomia é 

em relação a sua organização e funcionamento internos. A autonomia está 

circunscrita à matéria interna dos entes Desportivos, sendo que competirá ao 

Estado demarcar legalmente o seu exercício; 

e) assinar, sendo Entidade de Prática Desportiva formadora 

de atleta, com este o primeiro contrato de profissional, cujo prazo não poderá ser 

superior a dois anos (art. 29 da Lei n°9.615/98, com redação da Lei n° 9.981/00) 

Salienta-se o fato de o Clube ter outros direitos, além destes, 

que não foram citados por não fazerem parte da relação de vínculo entre Atleta e 

Clube de Futebol. 

                                            
114 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. São Paulo: Saraviva, 2002. p.  
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3.4 ALGUNS EFEITOS JURÍDICOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO 

DAS OBRIGAÇÕES NOS CONTRATOS DE TRABALHO ENTRE JOGADOR E 

CLUBE FRENTE AO VÍNCULO DESPORTIVO 

3.4.1 Rescisão do contrato de trabalho entre Clube e Atleta 

A rescisão do contrato de trabalho entre clube e Atleta no 

caso estudado segundo Figueiredo Santos115 é o rompimento das obrigações 

entre clubes e atletas, decorrentes da relação laborativa durante o prazo de 

vigência.  Considera ainda o autor que a rescisão unilateral ocorre quando uma 

das partes não pretende continuar o contrato sob duas hipóteses, sendo elas as 

seguintes: 

Primeira: O atleta poderá pleitear a rescisão contratual por 

responsabilidade do clube, de acordo com o artigo 483, d, da CLT, 

quando ocorrer atraso dos salários e dos recolhimentos 

previdenciários e fundiários previstos nos §§ 1° e 2° do artigo 31 

da Lei 9.615, no todo ou em parte, pelo período de três meses 

consecutivos, ficando livre para se transferir para qualquer 

agremiação nacional ou internacional e exigir a multa rescisória. O 

valor da multa rescisória é apurado sob a égide do artigo 479 da 

CLT. 

A segunda situação especificada pelo mesmo autor é o fato 

de o contrato poder ser rescindido unilateralmente por qualquer uma das partes 

em qualquer época da vigência do contrato, deste que esta fique responsável pelo 

pagamento da multa rescisória. 

Torna-se importante lembrar que em qualquer uma dessas 

situações o Vínculo Desportivo se extinguirá, uma vez que se findará o contrato 

de trabalho. 

                                            
115 FIGUEIREDO SANTOS, Antônio Sérgio. Prática Desportiva. Belo Horizonte: Editora Inédita, 
2000. p. 35. 
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3.4.2 A Cláusula Penal no Contrato de trabalho entre Atleta e Clube de 

Futebol 

A Cláusula Penal surgiu como uma prevenção jurídica para 

prevenir perdas e danos decorrentes de inadimplência de uma obrigação 

pactuada em um contrato. Farias116 considera as obrigações como o mecanismo 

de facilitação da circulação de riquezas, cumprindo importante função social e 

econômica. O autor ainda se refere à importância da cláusula penal nas relações 

obrigacionais, por lhe conferir maior segurança e, via de conseqüência, às 

próprias relações socioeconômicas. Salienta o autor que essa maior garantia não 

poderá, desrespeitar as garantias conferidas pelo sistema legal do devedor. 

O Autor117 conceitua Cláusula Penal: 

A cláusula penal- pena convencional ou stipulatio penae- é, 

portanto, a previsão, sempre adjeta a um contrato, de natureza 

acessória, estabelecia como reforço  ao pacto obrigacional, com o 

fito de fixar previamente a liquidação de eventuais perdas de 

danos devidas por quem descumpri-lo. 

  Constata-se, aqui, o fato de que no entendimento do autor 

ao definir o conceito de Cláusula Penal, considera que a mesma possui uma 

natureza jurídica acessória. 

Já em relação ao objeto dessa cláusula, Farias118 assim a 

define: 

De uma banda, é possível que o seu objeto corresponda a uma 

quantia pecuniária, a outro bem economicamente apreciável ou, à 

realização de um serviço ou abstenção em proveito do credor. 

Pode até mesmo consistir na perda de uma certa vantagem por 

                                            
116 FARIAS, Cristiano Chaves de. Miradas sobre a Cláusula Penal no Direito Contemporâneo à 
Luz do Direito Civil-Constitucional, do Novo Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, 
Revista dos Tribunais. São Paulo, nº 797, p. 43-59, mar/2002, p. 44 
117 FARIAS, Cristiano Chaves de. Miradas sobre a Cláusula Penal no Direito Contemporâneo à 
Luz do Direito Civil-Constitucional, do Novo Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, 
Revista dos Tribunais. São Paulo, nº 797, p. 43-59, mar/2002, p. 44 
118 FARIAS, Cristiano Chaves de. Miradas sobre a Cláusula Penal no Direito Contemporâneo à 
Luz do Direito Civil-Constitucional, do Novo Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, 
Revista dos Tribunais. São Paulo, nº 797, p. 43-59, mar/2002, p. 46. 
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parte daquele que o violou as disposições contratuais, como uma 

benfeitoria ou melhoramento.  

Existem dois tipos de Cláusula Penal: a compensatória e a 

moratória. A primeira é utilizada para o inadimplemento total ou parcial de uma 

obrigação, e a outra se deve a mora ou retardo no cumprimento da prestação 

devida. Através do conceito exposto por Tepedino119 sobre Cláusula Penal 

Compensatória, percebe-se que no caso do Vínculo Desportivo é este o tipo de 

Pena convencional aplicada, que versa: 

Consiste a cláusula penal compensatória em uma soma a pagar 

ou prestação a ser cumprida na hipótese de inadimplemento, com 

a função precípua de liquidar preventivamente  os danos daí 

decorrentes.  

Para Napier120: 

Cláusula penal, pode-se dizer, é multa contratual devida para as 

hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão pelo atleta 

– unilateralmente – de todos os contratos de atletas profissionais 

de todas as modalidades desportivas, desde que acordada, 

observando que não poderá ser cobrada na hipótese de 

indenização por formação, pois a multa é superior à obrigação 

principal, situação em que o Código Civil veda (Lei n° 9.615/98, 

art. 28). 

A cláusula penal, segundo Figueiredo Santos121 foi instituída 

na Lei 9615/2000 em substituição ao passe, contendo suas características por 

vincular o atleta ao clube pecuniariamente. Lembra o autor, ainda, o fato de que a 

Lei 9.981/2000 com o acréscimo do critério de avaliação do quantum atribuído na 

rescisão do contrato é aplicada na hipótese de descumprimento, rompimento ou 

rescisão unilateral de contrato. 

Segundo o autor acima citado, sobre a cláusula penal: 

                                            
119 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a cláusula penal compensatória, Revista Trimestral de 
Direito Civil. São Cristóvão, nº 23, p. 3-15, jul-set/2005. p. 3   
120 NAPIER, Rodrigo Domingues. Manual do Direito Desportivo e Aspectos Previdenciários. 
São Paulo: IOB, 2003. p. 61. 
121 FIGUEIREDO SANTOS, Antônio Sérgio. Prática Desportiva. Belo Horizonte: Editora Inédita, 
2000. p. 37. 
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No artigo 28, a intenção do legislador é que a cláusula penal seja 

aplicada para fins de transferência de atleta de um clube para o 

outro. É de natureza compensatória pelo investimento do clube no 

atleta. E a prova do pagamento do valor na mesma estipulado, é 

necessária para fins de condição de jogo nos termos do artigo 33, 

caracterizando, portanto, o vínculo de natureza pecuniária. 

Já para Melo Filho122, a cláusula penal serve como um meio 

de proteção para atletas e clubes: 

Cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, 

rompimento ou rescisão unilateral – Objetivando resguardar as 

entidades de prática desportiva de atletas profissionais 

aventureiros, ou para garantir aos atletas o cumprimento das 

avenças com dirigentes desportivos, nem sempre honestos e 

escrupulosos, o próprio art. 28 prevê a obrigatoriedade e cogência 

de cláusula penal em caso de descumprimento, rompimento ou 

rescisão unilateral, o que é benéfico e salutar para as partes 

contratantes, ambas amparadas pela cláusula penal. 

No caso da transferência internacional, segundo Napier123 

não existe limite de indenização quando se tratar de transferência internacional, a 

cláusula penal não será objeto de qualquer limitação, desde que esteja expresso 

no respectivo contrato de trabalho (Lei n° 9.615/98, art.28°). 

Constate-se, ainda, o fato de que existe uma redução 

progressiva, conforme o contrato for sendo cumprido, e o valor da Cláusula Penal 

irá reduzindo, de acordo com os ditames do §4° do artigo 28 da Lei Pelé, na 

inclusão feita pela Lei 9981/00, que versa: 

§4°- Em quaisquer das hipóteses previstas no §3°`deste artigo, 

haverá a redução automática do valor da cláusula penal, 

aplicando-se para cada ano integralizado do vigente contrato de 

trabalho desportivo os seguintes percentuais progressivos não-

cumulativos: 

"a) dez por cento após o primeiro ano;"  

                                            
122 MELO FILHO, Álvaro. “Lei Pelé”: comentário à lei n° 9.615/98. Brasília: Brasília Jurídica, 
1998. p. 97. 
123 NAPIER, Rodrigo Domingues. Manual do Direito Desportivo e Aspectos Previdenciários. 
São Paulo: IOB, 2003. p. 61. 
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"b) vinte por cento após o segundo ano;"  

"c) quarenta por cento após o terceiro ano;"  

"d) oitenta por cento após o quarto ano“.  

No mesmo sentido determina o artigo 413 do Código Civil: 

Art. 413. a penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz 

se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o 

montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se 

em vista a natureza e a finalidade do negócio”.  

 

Em relação a esta matéria, Napier124 lembra que ambas as 

partes, atleta e entidade de prática desportiva empregadora que derem causa ao 

descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral do contrato de trabalho, 

deverão indenizar a outra parte, conforme livre acordo no valor máximo de até 

100 vezes a remuneração anual, aplicando-se para cada ano integralizado do 

vigente contrato a redução do valor que será progressivo e não-cumulativo, ou 

seja, 10% após o primeiro ano, 20% após o segundo ano, 40% após o terceiro 

ano e 80% após o quarto ano ( Lei n° 9.615/98 art. 28, § 3°, § 4°, alíneas a,b,c, e 

d). 

Observa-se que o Vínculo Desportivo tem a sua valorização 

relacionada ao valor da cláusula penal especificada no contrato de trabalho, uma 

vez que, conforme o exposto, apesar de não estar explícito, o valor da cláusula 

penal serve para ser utilizado como meio de transferência de atleta de um clube 

para o outro. 

Não se pode confundir a cláusula penal, com a indenização 

por formação e o valor a ser cobrado do novo empregador, pois, segundo 

Napier125, somente terá o direito de cobrar a referida indenização de formação o 

                                            
124 NAPIER, Rodrigo Domingues. Manual do Direito Desportivo e Aspectos Previdenciários. 
São Paulo: IOB, 2003. p. 61. 
125 NAPIER, Rodrigo Domingues. Manual do Direito Desportivo e Aspectos Previdenciários. 
São Paulo: IOB, 2003. p. 62. 
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clube de futebol que formou o atleta, desde que comprove que o mesmo esteja 

registrado pelo clube como não-profissional por no mínimo, dois anos. 

O autor salienta que o valor a ser cobrado do novo 

empregador pela cessão do atleta não poderá exceder a 200 vezes o montante 

da remuneração anual pactuada. E deve ser dada uma atenção ao fato de que 

caso findo o contrato de trabalho, inexiste referida indenização. 

Segue o autor: 

Importante: fato este que de grande importância, pois se o clube 

não cedê-lo a outro clube de futebol em um intervalo ou prazo 

curto dentro do seu contrato de trabalho, que é de no máximo 

cinco anos, todo o investimento no atleta será perdido, pois uma 

vez extinto o seu contrato de trabalho, extingue tal obrigação e o 

vínculo empregatício. 

Esta constatação foi, na época da criação da Lei Pelé, um 

dos fatores que causou maior polêmica e debate. Causou um temor aos 

dirigentes de Clubes de Futebol que se sentiram ameaçados de perder os Atletas 

que, seduzidos por propostas do exterior, poderiam não renovar o Contrato de 

Trabalho com o Clube Futebol, uma vez que este tinha o prazo limitado em dois 

anos. Este limite temporal foi alterado pela Lei 9.981/00, para os cinco anos 

citados pelo autor, o que acalmou um pouco os dirigentes de Entidades 

Desportiva de Prática Desportiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tratou-se no Capítulo 1, um breve histórico da história do 

futebol, da legislação desportiva e das legislações relativas ao futebol, Houve 

também um estudo sobre as Leis Específicas do Desporto, que são a Lei do 

Passe (Lei 6354/34), Lei Zico (Lei 8.672/93), Lei Pelé (Lei 9615/98) e a Lei do 

Jogador de Futebol (Lei 9981/00), além da distinção entre jogo, jogo de azar, e 

esporte. 

No Capítulo 2, foi abordado o Direito Desportivo que trata da 

administração do Vínculo Desportivo. sendo estudados e definidos também os 

objetos e sujeitos do mesmo. Ocorre a conceituação dos sujeitos que fazem parte 

desta relação Entidade Nacional do Desporto, Clube de Futebol e Atleta 

Profissional de Futebol. Sendo também conhecidos os contratos que vinculam o 

Atleta ao Clube de Futebol que são: Contrato de Trabalho, Contrato de Imagem e 

Direito de Arena. 

No Capítulo 3, tratou-se de apresentar um estudo sobre o 

Vínculo Desportivo em si, seu conceito, e os tipos de negócios que podem ser 

feito através dele, que são: Transferência, Transferência para Clube estrangeiro e 

Empréstimo de Atleta Profissional de Futebol. Também se estudou a Lei Pelé, e a 

sua aplicação em relação à Consolidação das Leis do Trabalho, pois o Vínculo 

Desportivo aqui analisado está vitalmente ligado ao vínculo empregatício. 

Por fim, foram estabelecidos os direitos e deveres que o 

Vínculo Desportivo gera entre as partes do contrato que são: o Atleta Profissional 

de Futebol e a Entidade de Prática Desportiva.  

Buscou-se, nesta pesquisa, demonstrar as mudanças que 

vêm ocorrendo na vida do Jogador de Futebol Profissional Brasileiro devido a 

uma série de modificações que a legislação desportiva sofreu através dos 

tempos. Tais modificações são, necessárias, uma vez que o jogo de futebol 

quando praticado como Esporte de Rendimento, demonstrando um 

desenvolvimento fantástico devido à paixão que ele provoca no povo, por isso, as 
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cifras usadas neste esporte aumentam de uma maneira impressionante. Já se 

tem o conhecimento de que, no mundo do futebol, existe jogador avaliado  no 

patamar de meio bilhão de dólares. 

No momento em que a valorização dos Atletas Profissionais 

de Futebol atinge esses patamares estratosféricos, perde-se o conceito de que o 

jogo de futebol é o “bom e velho esporte Bretão”. Entende-se agora que este 

esporte é, nos dias de hoje, um grande negócio e os jogadores não são mais 

tratados como pessoas, mas sim, como grandes investimentos. E é exatamente 

contra esse entendimento que a legislação no mundo está buscando tratar o 

Jogador de Futebol, no momento em que as pessoas vêem os Atletas 

Profissionais de Futebol como bons negócios a lei busca humanizar essa figura 

que é o Jogador de Futebol. Busca esta que se originou no “caso Bosman”, já 

citado no trabalho e relatado por Machado126. A aplicação dessa filosofia se faz 

extremamente necessária no Brasil, pois aqui o bom futebol é praticado, fazendo 

a alegria do povo e sendo reconhecido mundialmente como “o país do futebol”. 

Mas, o mais importante no contexto dessa pesquisa, é que o 

Brasil é conhecido pelo mundo como uma fábrica de “craques”. E é essa “fabrica” 

que a legislação brasileira tenta proteger, para que os jogadores brasileiros não 

sejam tratados apenas como uma jóia e o Brasil apenas como um garimpo. 

Com o estudo feito nessa pesquisa, percebe-se, ao sanear 

as hipóteses, que, com o advento da Lei Pelé foi possível humanizar mais um 

pouco a situação dos jogadores, mas não foi possível coibir a garimpagem no 

futebol Brasileiro. 

Na primeira hipótese sobre como se dá a Vinculação 

Desportiva entre Atleta de Futebol Profissional e a Entidade de Prática Desportiva 

com a vigência da Lei Pelé e a extinção do Passe, constata-se que o Vínculo 

Desportivo tornou-se acessório do Contrato do Trabalho. 

                                            
126 MACHADO, Jaime Eduardo. O Novo Contrato Desportivo Profissional. Sapucaia do Sul: 
Notadez, 2000. p. 23. 
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Entende-se, por isso, que, no momento em que existe o 

Contrato de Trabalho com a sua devida regularização na Confederação Brasileira 

de Futebol, automaticamente está compreendido que existe o Vínculo Desportivo 

entre Clube de Futebol e Atleta. Porém, simultaneamente a esse entendimento, 

foi estipulado que, com o fim do Contrato de Trabalho, o Atleta se torna livre 

daquele Vínculo Desportivo, estando ele livre para assinar com outro Clube de 

Futebol, conforme o entendimento de Melo Filho127, já citado anteriormente. 

Com a pesquisa sobre a segunda pergunta, referente ao que 

mudou na Vinculação entre Atleta de Futebol Profissional e Entidade de Prática 

Desportiva com o fim do Passe percebe-se, através do artigo 30 da Lei Pelé( que 

depois veio a ser mudado pelo art. 3° da Lei 9981/2000, conforme citado por 

Figueiredo Santos128) o principal passo para a humanização do atleta, pois é 

neste artigo que consta a limitação do Contrato de Trabalho em um tempo limite 

de 5 anos.  

O Atleta Profissional de Futebol anteriormente era compelido 

a manter o seu Vínculo Desportivo com a Entidade de Prática Desportiva mesmo 

se extinto o seu Contrato de Trabalho, devido a Lei do Passe, o que mantinha o 

Atleta atrelado ao Clube até pelo prazo de toda a sua vida profissional, pois ele 

não tinha a liberdade de procurar trabalho em outro Clube de Futebol, conforme o 

ensinado por Zainaghi129. Com a Legislação atual o Atleta ficará Vinculado ao 

Clube de Futebol, em razão de um contrato, pelo prazo máximo de 5 anos. A 

menos que o Jogador por vontade própria renove este contrato. Portanto é na 

extinção do Passe que se encontra o principal fator de humanização do Jogador 

de Futebol.  

Mas com o estudo, percebe-se que o Atleta Profissional de 

futebol não deixou de ser comercializado, como na época do Passe, pois a partir 

de agora se constata a existência do comércio de Atletas através do valor de suas 

                                            
127 MELO FILHO, Álvaro. “Lei Pelé”: comentário à lei n° 9.615/98. Brasília: Brasília Jurídica, 
1998. p. 101. 
128 FIGUEIREDO SANTOS, Antônio Sérgio. Prática Desportiva. Belo Horizonte: Editora Inédita, 
2000. p. 33. 
129 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho: lei 
n. 915/98 “Lei Pelé”.São Paulo:LTR, 1998.p. 110/111 



 72 

Cláusulas Penais, conforme o exposto por Figueiredo Santos130, onde um Clube 

de Futebol compra o Vínculo Desportivo de outro através do pagamento dessa 

Cláusula. 

Por fim, com a realização dessa pesquisa, foram satisfeitas 

e resolvidas as hipóteses.  

 

                                            
130 FIGUEIREDO SANTOS, Antônio Sérgio. Prática Desportiva. Belo Horizonte: Editora Inédita, 
2000. p. 37. 
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