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RESUMO 

 

 

O direito à liberdade de trabalho conquistada pelos atletas profissionais de 

futebol somente foi alcançada com a promulgação da Lei nº 9.615 de 24 de março de 

1998, mesmo que já insculpido genericamente desde 05 de Outubro de 1988 no Artigo 5º, 

XIII, da Constituição Federal, quase dez anos antes. 

 

Como o segmento sempre foi afeto a uma relação extremamente desigual e 

resistente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores nota-se que mesmo depois 

de alcançada a total liberdade de trabalho do futebolista outras questões surgem 

paralelamente que ainda tentam restringir a sua plena liberdade de contratação.  

 

Mostrar que tais aspectos restritivos colocam o atleta profissional em uma 

condição desfavorável em relação aos demais trabalhadores porque afetam a sua 

dignidade foi a estratégia traçada nesta análise. 

 

Discorrer sobre tais hipóteses e entender o alcance dessas limitações, ou como 

devem ser refutadas, dentro do conceito dos direitos fundamentais e dos princípios do 

Direito do Trabalho expressos no ordenamento jurídico brasileiro é o objetivo principal 

desta dissertação. 

 

 

 

Palavras chaves: atleta profissional de futebol; direitos fundamentais; liberdade ao 

trabalho  
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ABSTRACT 

 

 

The right to Freedom of Work Act, inscribed in Article 5, XIII of the Federal 

Constitution on 5th October 1988 did not apply to professional soccer players. 

 

The sport in Brazil started to be legally analyzed in its different forms only in the 

late twentieth and early twenty-first century. 

 

The law only became interested in this legislation concerning soccer players 

after a ten year wait.  In March 1998, Law No 9615 made an amendment that gave equal 

rights to professional soccer players that were previously only given to other workers. 

 

However, with the introduction of the Freedom of Soccer Players at Work Act, 

other issues have arisen that could mean a restriction to their freedom. 

 

The objective of this project is to analyze these issues concerning fundamental 

rights.  

  

Keywords: professional soccer players; fundamental rights; freedom of work 
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"A hierarquia de valores, o sentido profundo do próprio 

trabalho exigem que o capital esteja em função do 

trabalho e não o trabalho em função do capital" 

 

 (João Paulo II, "Laborem Exercens") 
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“Nessa relação de troca, escolhemos e somos escolhidos 

pelas coisas e pelo mundo. Só é possível vivermos uma 

liberdade condicional na cooperação, na reciprocidade, 

no compromisso. Pois, incondicionalmente, a liberdade 

está fincada na transcendência do espírito. Por isso, o 

caminho da liberdade, tal qual o da democracia, só se faz 

pelo da igualdade, pelo desacorrentar dos espíritos ante 

o alcance do outro como seu semelhante. É o apagar dos 

limites doentios do individualismo, o estancar da “meia-

liberdade”, da “meia-igualdade jurídica” para que, do 

outro lado da cortina, as mãos enganadoras não nos tape 

os olhos e fira o coração.” 

 

(Pontes de Miranda. Democracia, liberdade e igualdade) 
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“O desporto profissional pode sobreviver e prosperar sem 

tais atentados às liberdades fundamentais dos 

praticantes”.  

 

(João Leal Amado, Vinculação versus Liberdade)  
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Introdução 

 

A presente tese de mestrado nasce da necessidade de tentarmos desmistificar 

um segmento ainda pouco compreendido, dentro da doutrina e da jurisprudência, que 

envolve a relação de trabalho do atleta profissional de futebol no campo dos direitos 

fundamentais. 

 

Analisar a relação de emprego de um cidadão que o imaginário popular o 

destaca muitas vezes pejorativamente se torna imprescindível e ao mesmo tempo 

instigante. 

 

 O segmento esportivo ainda encontra pouquíssima doutrina que o retrate e, 

ainda quando o fazem, poucos são os autores se preocupam com seus aspectos mais 

importantes e conseguem esmiuçá-los a ponto de lhe dar o contorno equilibrado. 

 

 Analisá-lo dentro do conceito do Estado Democrático de Direito e em 

consonância ao Estado Social modelo de regime adotado pela Republica Federativa do 

Brasil se faz mais que necessário porque seu conceito principiológico constitucional se 

torna o verdadeiro vetor nas tomadas de posição.    

 

       Entender que o trabalhador de futebol é possuidor de uma mesma 

dimensão de dignidade coletiva que nunca se supõe fracionar é desafio a ser alcançado. 

 

    Mostrar que o trabalho desenvolvido pelo futebolista faz dele merecedor da 

mesma proteção concebida pelo Direito do Trabalho aos demais trabalhadores se torna 

imprescindível. 

 

   Analisar todo o histórico futebolístico para que se entenda de que forma foi 

conquistada sua liberdade é ponto fulcral na análise.  

 

 Demonstrar que não há nenhum aspecto que suplante o amparo 

constitucional da função que o trabalho tem na vida do jogador de futebol é tema de vital 

importância. E que as questões ligadas somente ao aspecto do esporte especificamente 

não correspondem ao mais alto grau em consideração de análise.   
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 E que a liberdade, como o trabalho, são direitos fundamentais do atleta 

profissional de futebol que, portanto limitam o poder do Estado em elaborar, seja via 

legislativa, seja via judicial, ações que possam violar a sua dignidade. 

 

 Portanto, tentar discorrer sobre tais questões em um contexto em que as 

análises se delimitam às questões práticas de um passado não muito longínquo se torna 

nossa difícil tarefa, mas sem sombra de dúvidas, extremamente necessária.  

 

Esperamos honestamente que este trabalho possa vir a criar, pelo menos, 

novas reflexões no contexto jurídico-deportivo e que seja uma semente para novos 

debates e questionamentos que venham a contribuir com o desenvolvimento salutar deste 

segmento. 

 

 Vamos ao trabalho.  
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1. O Estado  

 

Para entendermos o tema aqui proposto é necessário, primeiro, discorrer sobre 

o espaço territorial em que deve ser compreendido, debatido e aplicado o direito de 

liberdade ao trabalho e quais as formas de sua melhor observância. 

 

Em termos da organização política que tem a responsabilidade-função de zelar 

pelas relações humanas que estão sob sua tutela, o Estado é o primeiro alvo de nossa 

análise. 

 

Mas, não há neste estudo nenhuma pretensão de esmiuçar o surgimento do 

Estado ou todas as suas características intrínsecas. A pretensão é trazer um mínimo de 

embasamento que favoreça o raciocínio no desenrolar da análise com foco no tema. 

 

Entendendo seus aspectos ético-morais; historicamente como surgiu e como se 

desenvolveu é que poderemos passar a entender o limite de sua atuação e a curvatura 

que lhe impinge a obrigação em possibilitar que os indivíduos tenham seus direitos 

básicos e fundamentais respeitados e dentre eles a consagração da liberdade de 

trabalho. 

 

Naturalmente, viver em pequenos grupos, comunidades medianas ou amplas 

metrópoles traz vários benefícios aos cidadãos, mas, ao favorecer seu desenvolvimento 

da mesma forma lhe impõe algumas limitações que afetam de alguma maneira a sua 

própria liberdade. Obvio que mesmo essa restrição tem que ter um limite que não viole o 

cidadão como pessoa humana.  

 

Não é tarefa das mais fáceis entender e aceitar tal imposição de modo de não 

haver injustiças, desequilíbrios, que são fontes agressões e violências que subvertem a 

essência da consciência humana e também afetam a ordem social. Ordem social esta é 

que um dos principais deveres do ente estatal e ligada umbilicalmente como fonte de sua 

existência.  

    

   Analisar a questão da convivência humana desde o nascimento do Estado até 

suas vertentes sociais, introduzindo no contexto os direitos fundamentais - principalmente 

o direito ao trabalho, é uma das tarefas que aqui se apresenta. 
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O Estado. 

 

O homem é um ser livre e essa é principal premissa a ser considerada para que 

a sociedade em sua finalidade encontre uma razão plausível de ser, também do Estado e 

suas instituições. Essa é a idéia original de sociedade. Também a idéia de direito que 

desta forma se generaliza e passa a inspirar as revoluções francesa e americana é tão 

marcada pela preocupação com a liberdade, que passa a ser conhecida como “liberal”. 

 

O homem, pela própria natureza humana, é um ser extremamente livre, porem, 

necessitado de amparo no que tange a sua própria sobrevivência. E esse amparo decorre 

de seus semelhantes na mesma medida que se presta a ampará-lo. 

 

A convivência humana, assim, necessitou de um regramento que pudesse 

conter um mínimo de comandos destinados a suprir as necessidades existentes, mas, ao 

mesmo tempo, evitar a dominação do mais fraco pelo mais forte. 

 

Destarte o Estado, como ficção jurídica, nasce da necessidade que o homem 

tem em viver em sociedade. Para Platão o estado teria nascido das necessidades dos 

homens, e estes, desde sempre, se cindem em interesses e formas de vidas díspares e 

um tanto complexas o que obriga a existência de regulação para que o convívio seja o 

mais possível pacífico, harmonioso e tolerável entre os conviventes.  

 

Para Sahid Maluf1 “o Estado é uma organização destinada a manter, pela 

aplicação do Direito, as condições universais de ordem social. E o Direito é o conjunto das 

condições existenciais da sociedade, que ao Estado cumpre assegurar”. 

 

Para Kelsen2 o Estado “é a ordem coativa normativa da conduta humana”, ou 

seja, para ele o Estado se resume no ordenamento jurídico que rege a vida de uma 

sociedade. 

 

Já para Dallari3 “é uma ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum 

de um povo situado em determinado território”. 

                                                 
1 SAHID Maluf, Teoria Geral do Estado, p. 1. 
2 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, p. 334. 
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Quando se diz que o Estado é uma ficção jurídica ou uma entidade abstrata, 

não quer dizer que ele não seja real. Alias, não há nada mais real do que o Estado.   

   

  Há uma interessante alusão à figura do Estado que pretende transformá-lo em 

um monstro frio e sanguinário, desde Frederich Nietsche até alguns autores 

contemporâneos. De forma mais direta não podemos concordar com tal figura, pois não 

se pode esquecer que o Estado somos nós mesmos, equivocadamente transportamos 

esse realidade como construção do Estado à classe política, e se assim o vimos é, pois, 

essa a imagem real de nossas próprias deficiências. Nós nunca poderemos realizar a 

nossa personalidade, quer do ponto de vista pessoal, psíquica ou patrimonial. Assim, se o 

Estado pode se tornar um monstro, se as pessoas que o exercerem (o poder) forem 

igualmente monstruosas.  

 

Seguindo, pois, uma visão antropológica que possa encontrar as condições de 

formação do Estado, buscando suas relações intrínsecas e extrínsecas com a 

organização humana, assim Lawrence Krader4 define essa instituição política:  

 

"Na organização do Estado, o homem concentra seu poder sobre o homem em 

um único cargo oficial. O monopólio da força física de que goza esse cargo é absoluto. 

Pode, sem dúvida, canalizar seu poder mediante delegação específica; nos demais 

casos, e desde que o Estado não seja derrubado, esse poder continua a disposição da 

autoridade central”. E complementa Maluf: “Em mãos do Estado o poder adota diversas 

formas e no uso de suas atribuições pode proibir encarcerar, multar. Mas as forças do 

Estado não têm projeções meramente negativas. O Estado se apóia nas forças 

integradoras da sociedade: o amor, a lealdade, a dependência recíproca, a fé religiosa, a 

tradição e a força do costume”5. 

 

Nesses termos podemos entender a conclusão da conceituação postulada no 

estudo de Sahid Maluf6 que  

 

                                                                                                                                                                  
3 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 49 
4 KRADER Lawrence, La Formación del Estado. p.22. 
5 SAHID Maluf. op. cit. p. 24. 
6 SAHID Maluf. op.cit. p. 5. 
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[...] o Estado não é apenas um sistema geral de normas, como pretendem as 

correntes monistas, nem um fenômeno puramente sociológico, como pretendem 

as correntes pluralistas. É uma realidade cultural constituída historicamente em 

virtude da própria natureza social do homem, que encontra a sua integração no 

ordenamento jurídico. A realidade estatal, assim como o Direito, é uma síntese, 

ou integração do ser e do dever ser; é fato e é norma, pois é o FATO integrado na 

NORMA exigida pelo VALOR a realizar. Por essa concepção tridimensional do 

Estado e do Direito, afasta-se o erro do formalismo técnico-jurídico e se 

compreende o verdadeiro valor da lei e da função de governo. 

 

Importante a visão de Ailton Cocurutto7 sobre o tema quando contempla que  

[...] o Estado é um ente soberano em sua esfera territorial, com organização 

político-administrativa, cuja finalidade principal é promover o bem comum social.  

Soberania é fundamento do próprio conceito de Estado, e significa poder político 

supremo e independente. (...) considerando tal finalidade – promoção do bem 

geral da coletividade que a integra -, emerge a necessidade de que o Estado 

garanta a todos, sem distinção ou formas de privilégios, a efetiva inclusão social 

de cada indivíduo, conferindo a toda e qualquer pessoa, amplas oportunidades 

pra a subsistência e o desenvolvimento próprios, familiar e coletivo, segundo uma 

ordem jurídica social.  

 

E é nesta esfera que podemos admitir com tranqüilidade que o Estado é o 

modo pela qual a sociedade procura atingir suas finalidades de realização da 

personalidade coletiva, que é o que, verdadeiramente lhe dá causa e traça as diretrizes 

de sua atividade. 

 

O Estado, se o tomarmos com um viés apenas em suas representações 

políticas ou administrativas – sua formalidade, que não levem em consideração o bem 

estar social seria jogar por terra o que essa ficção jurídica no ponto que há mais precioso, 

que também é sua principal razão de existir que é a sua gente, seu povo. O Estado não 

pode ser somente matéria, ele tem que ter sentimento, tal qual o corpo não é constituído 

apenas de ossos e músculos – numa visão simplista, é sua alma que o faz progredir.    

 

1.1 O Estado de Direito 

 

                                                 
7 COCURUTTO, Ailton. Os princípios da dignidade humana e da Inclusão Social. p.17 
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Se o Estado é esse espaço que a sociedade desenvolve sua personalidade 

sendo que esse ente social se faz com um conglomerado de pessoas individuais, o 

nascimento de regras que regulem essas relações tornou-se absolutamente necessárias. 

As lutas contra os governos autoritários do século XVIII deram origem ao 

surgimento do Estado de Direito, que estabeleceu o poder das leis ao invés do poder dos 

governantes. Os ordenamentos jurídicos dos Estados de Direito passaram então a 

positivar os direitos humanos que eram naturais do homem, surgindo assim os direitos 

fundamentais. 

Como já visto o Estado nasce da ânsia de liberdade dos povos em resistência 

ao absolutismo real imposto durante séculos, mas, a liberdade absoluta, individualmente 

considerada é incompatível com a vida em sociedade haja vista a gama de interessantes 

conflitantes havidos em cada cidadão, como também suas condições pessoais naturais. 

 

A encíclica Rerum Novarum8 retratou bem essa questão:  

 

[...] O primeiro princípio a pôr em evidência é que o homem deve aceitar com 

paciência a sua condição: é impossível que na sociedade civil todos sejam 

elevados ao mesmo nível. É, sem dúvida, isto o que desejam os Socialistas; mas 

contra a natureza todos os esforços são vãos. Foi ela, realmente, que 

estabeleceu entre os homens diferenças tão multíplices como profundas; 

diferenças de inteligência, de talento, de habilidade, de saúde, de força; 

diferenças necessárias, de onde nasce espontaneamente a desigualdade das 

condições. Esta desigualdade, por outro lado, reverte em proveito de todos, tanto 

da sociedade como dos indivíduos; porque a vida social requer um organismo 

muito variado e funções muito diversas, e o que leva precisamente os homens a 

partilharem estas funções é, principalmente, a diferença das suas respectivas 

condições”. 

 

Depois, socorremo-nos dos ensinamentos de Manoel Gonçalves Ferreira Filho9 

(2007. p.2):  

                                                 
8 Rerum Novarum: sobre a condição dos operários (em latim Rerum Novarum significa "Das Coisas Novas") 
é uma encíclica escrita pelo Papa Leão XIII a 15 de Maio de 1891. Era uma carta aberta a todos os bispos, 
debatendo as condições das classes trabalhadoras que se deparavam com a pressão exercida pelo 
Manifesto Comunista que pregava. Literalmente, a luta de classes. 
 
9 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e constituição – 4 ed. ver e atual. – São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 2. 
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[...] “De fato a liberdade absoluta para alguns poderia significar, e provavelmente 

significaria a não-liberdade, a negação de liberdade de outros. A vida social, 

consequentemente exige uma coordenação da liberdade dos indivíduos em 

interação recíproca, para que todos permaneçam livres o máximo possível. 

Delimita-se o campo de liberdade de todos, restringindo-a no mínimo, a fim de 

que cada um permaneça livre no máximo compatível com a vida social”.  

 

Nesse enlace, portanto, é ao direito que é confiada a tarefa de organizar, limitar 

e instituir o Poder que vai regular as relações, até como disciplinar a sua própria atuação, 

sempre em observância do fundamental, a liberdade e os direitos do homem.  

 

Voltando aos ensinamentos de Manoel Gonçalves10 (2007, p.4)  

 

[...] Tal Estado submetido ao império do Direito veio a ser chamado, já no século 

XVIII, de Estado de Direito. Este Estado em sua forma típica e original 

caracteriza-se, primeiro, pelo reconhecimento de que o Poder é limitado por um 

Direito superior, que está fora de seu alcance mudar. Tal Direito, natural porque 

inerente à natureza do homem, constitui a fronteira que sua atuação legitima não 

pode ultrapassar.   

 

O Estado de direito desta forma revela que todos os indivíduos, desde, em 

teoria, o mais simplório até o mais poderoso governante devem estar sob as imposições 

construídas dentro do ordenamento jurídico legal reconhecido e aceito por este povo. É a 

subsunção de todos aos vetores legais, sem nenhuma exceção. 

 

Neste passo é importante considerar ainda as necessidades básicas e 

preponderantes do povo reguladas dentro de um ambiente de desenvolvimento e 

progresso para que a legislação possa assegurar o conjunto básico de sobrevivência dos 

indivíduos.  

 

Condição primordial do Estado de direito é ter na Constituição a primeira lei 

positiva. Esta condição é a que faz a ligação entre o Direito, a justiça e de forma 

específica o direito natural, e o Direito Positivo. De um modo é a lei, não como resultado 

da vontade arbitrária do poder constituinte, mas, da vontade de um poder constituinte 

anteriormente limitado pelo Direito, fundado no direito natural – esse direito que se baseia 

                                                 
10 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves op. cit. p. 4. 
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na idéia de que todos somos seres provenientes da divindade e por isso temos nascemos 

com direitos intrínsecos à essa característica.  

 

Não é especialmente criação do constituinte, mas, especificação de uma 

organização no âmbito do justo natural. 

 

O Estado de direito, portanto, deve estar em real consonância com as 

aspirações populares no que diz respeito ao crescimento e também ao desenvolvimento 

de um país formulando regras com o espírito de organizar a sociedade minimizando as 

diferenças e injustiças que possam ser ocasionadas dentro da convivência humana. 

 

 

1.2 Estado democrático de direito 

 

 

       Parece-nos indeclinável no momento, ao tratarmos de um tema que tem 

ampla pertinência com os direitos fundamentais do trabalhador uma investigação sobre a 

condição social que propicia esta discussão, que é o Estado democrático de direito. 

 

Esta conceituação do elemento “Estado” esta umbilicalmente atrelada, porque 

outro significado não teria, ao Estado de Direito e Justiça Social.  

 

A assunção da terminologia “democrático” se deu com a Constituição de 1988 

que posiciona o Estado brasileiro sob novo enfoque. Miguel Reale11 muito bem tratou 

essa questão quando diz que  

 

[...] pela leitura dos Anais da Constituinte infere-se que não foi julgado bastante 

dizer-se que somente é legitimo o Estado constituído de conformidade com o 

Direito a atuante na forma do Direito, porquanto se quis deixar bem claro que o 

Estado deve ter origem e finalidade de acordo com o Direito manifestado livre e 

originariamente pelo próprio povo, excluída, por exemplo, a hipótese de adesão a 

uma Constituição outorgada por uma autoridade qualquer, civil ou militar, por 

mais que ela consagre os princípios democráticos. Poder-se-a acrescentar que o 

adjetivo ‘Democrático’ pode também indicar o propósito de passar-se de um 

Estado de Direito, meramente formal, a um Estado de Direito e de Justiça Social, 

                                                 
11 Miguel Reale apud SILVA NETO. Manoel Jorge e. Direitos Fundamentais e o Contrato de Trabalho. P.19. 
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isto é, instaurado concretamente com base nos valores fundantes da 

comunidade. ‘Estado Democrático de Direito’, nessa linha de pensamento, 

equivaleria, em ultima analise, a ‘Estado de Direito e de Justiça Social’. (...) “Não 

concordo, por conseguinte, com os juristas que consideram sinônimos os termos 

‘Estado de Direito’ e ‘Estado Democrático de Direito’. Tal entendimento não me 

parece admissível em Hermenêutica Jurídica, notadamente no plano da Carta 

Magna, porquanto, em principio, a termos novos deve corresponder nova 

interpretação”. 

 

Augusto Zimmermann12 ratifica a posição de Reale analisando sob o seguinte 

aspecto:  

 

[...] Neste sentido, um Estado Democrático de Direito, o ordenamento jurídico 

está vinculado ao poder democrático da transformação da realidade social, muito 

embora a força transformadora do direito seja impedida de perfazer intervenções 

ilegítimas na esfera das liberdades publicas. Afinal, o compromisso da 

democracia com o Estado de Direito está pautado para sua própria sobrevivência, 

no respeito aos direitos negativos de primeira geração, onde os indivíduos se 

reconhecem precipuamente como livres e iguais em direitos fundamentais e 

responsabilidades cívicas. O Estado Democrático acredita na importância das 

normas jurídicas para a sólida construção de uma democracia legitimamente 

institucionalizada. Apoia-se, ademais, na idéia da autonomia individual e direitos 

sociais, onde os cidadãos exercitam ativamente os seus direitos de participação e 

comunicação. 

 

    Não fora assim teríamos de aceitar passivamente que o Estado seria um fim 

em si mesmo dentro de uma redoma que remanesceria da soberba monarquista, e não 

uma forma de obtenção de finalidades que tentam atingir o resultado proposto pela 

pacificação social, onde cada um, dentro de suas condições humanas, habilidades e 

interesses próprios pudessem desfrutar da segurança gerada pelo ente estatal. 

 

     O Estado brasileiro, moderno, totalmente adaptado aos conceitos 

direcionados aos direitos humanos, após de um triste período de ditadura, opta em seu 

marco legal regulatório, pelo sistema democrático, de plano e já em seu primeiro artigo: 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

                                                 
12 Augusto Zimmermann apud Manoel Jorge e. Direitos Fundamentais e o Contrato de Trabalho. P.19.  
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“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: 

 
I - a soberania; 
 
II - a cidadania; 
 
III - a dignidade da pessoa humana; 
 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
 
V - o pluralismo político. 
 
Parágrafo único. “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 
 

E tem como sustentáculos seus fundamentos ideológicos que são a base da 

democracia apresentada e, por conseqüência, pretendida. 

 

 Essa assunção reúne uma concepção que vai mais alem do simples Estado de 

direito que José Afonso da Silva13 assim retrata:  

 

[...] O Estado Democrático de Direito reúne os princípios do Estado Democrático 

e do Estado de Direito, não como simples reunião formal dos respectivos 

elementos, porque em verdade, revela um conceito novo que os supera, na 

medida em que incorpora um componente revolucionário de transformação do 

status quo. 

  

 Tentemos aumentar o alcance do entendimento proposto por ilustre 

doutrinador nos debruçando um pouco mais nas questões que podem mostrar uma clara 

distinção entre esses dois conceitos. 

 

Estar apenas submetido ao mandamento legal – o Estado de direito, não seria 

fator impeditivo para que os governantes usassem os dispositivos oriundos da legislação 

em desfavor de seu povo e, consequentemente como uma forma de manipulação popular 

em seu total benefício. 

 

A Alemanha nazista soube usar muito bem esse artifício quando criou leis 

discriminatórias, depois de incutir em seu povo por extrema coação moral ou física, a 

                                                 
13 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 113. 
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idéia do separatismo penalizando do convívio social a parte dos cidadãos que não era 

considerada “digna” para usufruir dessa relação. Situações radicais como o 

reconhecimento de um único partido político o Partido Nacional-Socialista dos 

Trabalhadores Alemães foi plasmada em forma de lei14, que impunham, também 

legalmente, formas de penalização. “Aquele que tentar mantiver ou formar um novo 

partido será punido com trabalhos forçados por três anos ou com prisão de seis meses a 

três anos, se a ação não estiver sujeita a penalidade maior, em conformidade com outros 

regulamentos” esse era o texto do decreto lei.  

 

Pois, com base no exemplo citado, é imperioso que se desfaça a concepção 

que um Estado democrático é simplesmente um Estado legalista. Porém, até mesmo em 

torno da idéia de Estado democrático de direito não nos é ainda tranqüila a idéia da 

verdadeira democracia a ao que ela se propõe, porque, nos valendo das informações que 

são publicadas pelo Supremo Tribunal Federal15 – o guardião de nossa Constituição 

cidadã, apenas oito em dez Ações Direitas de Inconstitucionalidades (Adin) resulta que 

nossas leis que estão em consonância com nosso comando maior. Portanto, se a nossa 

Constituição é tida e havida como uma das mais democráticas do mundo, ainda falta 

muito para que nossos legisladores possam entendê-la e a desenvolver suas 

consciências dentro desse cenário verdadeiramente democrático. 

 

Podemos assim afirmar que o trato das questões democráticas e seus efeitos 

atualmente não sejam tarefa das mais fáceis e dentro de nossa proposição, quando a 

plataforma debatida é a democracia no esporte, a trabalho fica ainda mais dificultado. 

 

Defender o respeito aos direitos civis, às liberdades e garantias individuais dos 

cidadãos às vezes nos parece discurso desprovido da mais simples eficácia frente ao 

capitalismo sempre muito mais expansivo e agressivo. 

 

                                                 
14 14 de Julho de 1933 a Alemanha foi oficialmente declarado um estado de partido único por um decreto-
lei. Esta iniciativa se deveu ao fato de o partido de Adolf Hitler perder espaço no parlamento alemão nas 
duas ultimas eleições tanto para os social-democratas, mas, principalmente, para os comunistas, partido 
que se opunha frontalmente às idéias do Chanceler do Reich. 
15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em:  
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?pagina=adi&servico=estatistica. Acesso em: 18 de Agosto de 
2009. 
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Principal objetivo do Estado Democrático de Direito é fomentar a participação 

do povo no processo político, nas decisões de governo e no próprio controle da 

Administração Pública. 

 

Suas principais idéias são o respeito aos direitos individuais, com a primazia da 

iniciativa privada sobre a estatal, a limitação à intervenção estatal e a parceria entre 

público e privado, com a atuação do Estado no fomento, coordenação e fiscalização da 

iniciativa privada. 

 

As características básicas do Estado Democrático de Direito são: 

 

• Submissão ao império da lei, como ato emanado formalmente do Poder 

Legislativo, composto de representantes do povo, sendo que as leis sejam conformadas, 

sempre, para a promoção de justiça social e desenvolvimento humano; 

• Divisão de poderes, que separe de forma independente e harmônica os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, para que não haja intervenções indevidas que 

possam favorecer um ou alguns em detrimento do todo; e 

• A consagração da garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

 

Prudentemente, bom adotarmos que a democracia baseia-se nos princípios em 

que o Estado se vê obrigado a preservar todos direitos individuais, sejam eles de qualquer 

faixa social, das maiorias e minorias, dos negros aos brancos, passando por mulatos, 

cafusos ou índios, dos abastados e miseráveis, dos cristãos e ateus, enfim, democracia 

não contempla nenhum tipo de discriminação tem sempre seu vetor apontado para a 

dignidade humana em todas as suas formas. Na democracia, embora seja respeitada a 

vontade da maioria, somente se concretiza ao proteger escrupulosamente os direitos 

fundamentais dos indivíduos, unitariamente considerados, e das minorias. 

 

Dentro do conceito proposto pela Encíclica Rerum Novarum, já citada neste 

trabalho a sociedade carece em sua composição de indivíduos com habilidades 

diferentes, pessoas de personalidade diferentes estruturando a personalidade coletiva. O 

tecido social é feito de trabalhadores braçais e intelectuais, de gente que se dispõe ao 

preparo acadêmico para poder ensinar aos que buscam outras opções, de indivíduos 

envolvidos na vida publica e aqueles que se contentam em aceitar as disposições 

governamentais. Mas de tudo isso e com base nesse retalho que a sociedade inspira e 
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provoca, respeitando as diferenças dentro de uma base de igualdade, assim, podemos 

aceitar que democracia é a igualdade que o Estado deve prover aos cidadãos, e estes 

entre si, com o recheio da “igualdade de oportunidades”, em cada setor, em cada camada 

social, por mais desigual que esse espaço possa parecer.  

 

Porem, uma idéia deve estar concretamente presente entre a diferenciação, 

essa teórica desigualdade, e qualquer tipo de descriminação.  

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho16 nos ensina:  

 

[...] A diferenciação visa exatamente a assegurar, alem das aparências, a 

igualdade. A discriminação, a favorecer, a pretexto de diferenças, a desigualdade. 

A diferenciação é racional. A discriminação é arbitrária. Na hipótese de 

diferenciação, que não fere o principio da igualdade, há uma distinção que deve 

ser racionalmente justificada, uma relação de meio e fim. A diferenciação constitui 

meio para que o fim, a igualdade, seja alcançado. Opõe-se à discriminação, isto 

é, à distinção arbitrária, em que o critério de diferenciação é inadequado, não se 

ajustando à finalidade colimada.   

 

Destarte, vimos em nosso cotidiano com evidente relevo questões que definem 

várias diferenciações sociais, porém, essas situações não devem causar discriminações 

no seio social para que tenhamos condições de atingir o ambiente democrático para a 

formação de uma convivência justa e equilibrada. 

 

E assim, como magistralmente nos propõe o professor José Afonso da Silva17: 

“Democracia é conceito histórico. Não sendo por si só um valor-fim, mas meio e 

instrumento de realização de valores essenciais de convivência humana, que se traduzem 

basicamente nos direitos fundamentais do homem”.  

 

É esse o modelo cuja relevância se pretende absorvida no âmago social, 

ressalte-se que já intempestiva a posição porque muitas injustiças foram sacramentadas 

mesmo em nosso Estado democrático, seja nas relações sociais quaisquer analisadas, 

esportivas, a de trabalho ou qualquer outra que a vida contemple, porque a falta de 

respeito à condição de outrem gera injustiça, que fere de morte uma das funções do 

                                                 
16 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. op.cit. p. 29-30. 
17 SILVA, José Afonso da. op. cit. p. 127. 
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Estado, com ente jurídico, que é a busca de uma condição de subsistência mínima do 

cidadão – o bem comum. 

 

E se a falta de democracia gera injustiça é cediço que na seqüência essa 

injustiça gera violência, violência moral e violência física. E quando nos deparamos com 

um caso concreto a falta da verdadeira democracia, então, gera extrema violação contra o 

individuo, mas, que no conceito lato, atinge a todos. 

 

Sobre o tema em relevo continua a posição do Professor José Afonso18 da 

Silva, que ensina 

 

[...] democracia é um processo de convivência, primeiramente para denotar sua 

historicidade, depois para realçar que, além de ser uma relação de poder político, 

é também um modo de vida, em que o relacionamento interpessoal, há de 

verificar-se o respeito e a tolerância entre os conviventes” que assim resume e 

fundamenta todo o pensamento que defendemos em relação às atitudes factuais 

e conceitos doutrinários que nos propomos a propagar.  

 

Democracia é convivência com equilíbrio, onde um respeita a condição de ser 

humano do outro não podendo ser considerado nenhum outro fator. 

 

A democracia não pode servir como pano de fundo para defesa de nossos 

interesses pessoais em detrimento, às vezes e até na mesma relação, de interesses de 

terceiros, ela deve ter somente uma via que fundamente todos os respeitos, todos os 

interesses em pé de igualdade – a igualdade de oportunidades. A democracia não aceita 

fracionamentos, tampouco ocasiões onde deve ou não deve ser considerada. É una e 

indivisível e tem que se prestar a defender sempre a dignidade da pessoa humana seja 

qual for a ocasião.  

 

Conforme se vê, portanto, a democracia tem que ser mais observada e 

considerada, ainda, quando em uma relação existe uma parte de flagrante 

hipossuficiência. Qualquer retalho proposto em com qualquer fundamento é quebrar o 

regime que mais justo e que nos leva ao equilíbrio nas relações sociais, ou seja, aquilo 

que tudo aquilo que todos almejam e desejam para si. 

 

                                                 
18 SILVA, José Afonso da. op. cit. p. 129. 
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1.3 Estado Social 

 

 

 Dentro desta visão democrática pretendida de Estado não poderíamos deixar 

de desenvolver uma breve análise do Estado Social. Estado esse, na visão de vanguarda, 

que se forma como complemento necessário à busca de uma vida com dignidade e que 

acaba por se contrapor á agressividade imposta pela busca do lucro por ser a principal 

meta do Estado como gestor público, como já citado. 

 

O Estado de Direito Social é decorrência de mudanças e transformações pelo 

qual passou o Estado Liberal clássico e, conseqüentemente, é parte do curso histórico 

Estado de Direito, quando incorpora os direitos sociais para além dos direitos civis.   

 

José Afonso da Silva19 revela que 

 

[...] o individualismo e o abstencionismo ou neutralismo do Estado liberal 

provocaram imensas injustiças, e os movimentos sociais do século passado (séc. 

XIX) e deste especialmente, desvelando a insuficiência das liberdades burguesas, 

permitiram que tivesse consciência da necessidade da justiça social. (...) O 

Estado de Direito, na atualidade, deixou de ser formal, neutro e individualista, 

para transformar-se em Estado material de Direito, enquanto adota a dogmática e 

pretende realizar a justiça social. (...) Caracteriza-se no propósito de 

compatibilizar, em um mesmo sistema, dois elementos: o capitalismo, como 

forma de produção e a consecução do bem-estar social geral, servido de base ao 

neocapitalismo, típico do Welfare State ” 

Conceitualmente, Estado Social é derivada da ideologia cultural política alemã 

(Sozialstaat). Desenvolve-se na própria formação do Estado alemão, passa por uma serie 

de modificações e hoje forma a estrutura central do sistema de Economia Social do 

Mercado. Esse modelo se propõe a garantir os direitos considerados essenciais à 

manutenção de um padrão de vida mínimo para que o cidadão possa participar 

minimamente do convívio em sociedade se integrando assim como membro pleno deste 

contexto.  Mas, essa é uma visão bastante tímida acerca do tema. 

Interessante analisar a posição de Paulo Bonavides20 quando ensina:  

                                                 
19 SILVA, José Afonso da. op. cit. p. 44. 
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[...] Á medida, porém, que o Estado tende a desprender-se do controle burguês 

de classe, e este se enfraquece, passa a ser, consoante as aspirações de Lorenz 

von Stein, o Estado de todas as classes, o Estado fator de conciliação, o Estado 

mitigador de conflitos sociais e pacificador necessário entre trabalho e capital. 

Nesse momento em que se busca superar a contradição entre igualdade política 

e a desigualdade social, ocorre, sob distintos regimes políticos, importante 

transformação, bem que ainda de caráter superestrutural. Nasce, aí, a noção 

contemporânea do Estado Social. 

Em termos doutrinários se tem como pacífico que a condição de Estado Social 

deve ser reconhecida expressamente pelo país em seu ordenamento legal. Assim fácil 

depreender que o Brasil se assume como um Estado social que vive sob a égide dos 

direitos sociais porque assim admite expressamente desde 1988 em nossa constituição 

cidadão, e também porque, que em seus artigos terceiro e sexto que rezam: 

TÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais  

(...) 

“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

(...) ” 

DOS DIREITOS SOCIAIS 

“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 26, de 2000)”.  

  

                                                                                                                                                                  
20 BONAVIDES Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social, p. 184. 
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O legislador constituinte deixou otimamente marcado posição de nosso país 

acerca do tema. Propõe dentro do capitulo reservado aos princípios fundamentais a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária erradicando a pobreza e diminuindo 

as desigualdades sociais. Depois se ocupa da promoção do bem de todos os cidadãos, 

sendo que essa ação não pode se valer de nenhum tipo de discriminação.  O texto é auto-

explicativo por isso não carece de novas análises.  

Nossa Carta Magna traz como primeira vez os objetivos do Estado brasileiro 

como ditames fundamentais que na sua vertente objetiva encaminha sua 

responsabilidade para a concretização de prestações positivas para a efetivação de sua 

democracia. 

Para José Afonso da Silva21  

[...] os direitos sociais (do homem trabalhador ou do homem consumidor), base 

do Estado Social, são os pressupostos para o gozo dos demais direitos 

individuais, para o exercício efetivo da igualdade garantida formalmente, ou seja, 

igualdade perante a lei (que a mesma lei se aplique aos mesmos casos) e 

igualdade na lei (que a lei não sancione discriminações injustificadas).  

Assim, e nessa condição o Estado deve fomentar a integração das classes 

sociais menos favorecidas, evitando assim a exclusão social, a marginalização dos 

indivíduos, compensando as desigualdades através da redistribuição de rendas e 

equilibrando a arrecadação e a dívida publica. Utiliza-se de instrumentos como os 

sistemas de educação e saneamento, sejam em maior ou menor grau controlados pelo 

Estado que são financiados pelas cotas sociais admitidas previamente. Tem uma grande 

tendência à intervenção no mercado e na planificação da economia, sendo que tais 

princípios se opõem frontalmente aos pensamentos do liberalismo clássico ou 

neoliberalismo contemporâneo que deixavam o Estado totalmente entregue nas mãos dos 

mais “fortes” ou, mais abastados, que invariavelmente preferiam a manutenção de 

discriminações para compor à busca da manutenção do poder. O Estado Social é o 

Estado intervindo para evitar o esfacelamento social com foco na justeza e igualdade 

sociais, esse é o verdadeiro espírito do Estado democrático-social ou democrata-social.  

E como Estado social, nosso país que deve zelar pela condução da vida de 

seus habitantes da maneira como o conceito evidencia, sem menoscabo à condição 

                                                 
21 SILVA, José Afonso da. op. cit. p. 258.  
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assumida. Essa condição pode ser chamada, então, de Estado de bem estar social 

porque na prática é assim que deve acontecer, a intervenção brota nos ambientes 

políticos e econômicos, pois, na realidade, são esses dois setores que alimentam, 

impulsionam e fazem trabalhar a maquina do Estado. 

 Tal exposição nos faz recorrer ao entendimento que direitos sociais são 

aqueles necessários para que o cidadão tenha minimamente uma condição de 

sobrevivência que neste aspecto se confundem com as funções incutidas pelos direito 

fundamentais pelo mesmo teor contido em suas prestações sociais. Desta feita, como os 

sociais, considerando a convivência humana e a necessidade de preservação natural dos 

seres humanos neste entrelaçamento social, todos os direitos são da mesma monta, 

direitos fundamentais. 
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2. Direitos fundamentais 

 

Seguindo uma seqüência lógica temos por necessidade doutrinária que tratar 

dos direitos fundamentais, pois, como a proposta tem por base a restrição de liberdade na 

relação de trabalho do atleta profissional, vislumbramos, na hipótese escolhida, dois 

temas diretamente ligados a esse contexto, a liberdade e trabalho. Assim, para 

alcançarmos o objetivo proposto nesta exposição, obriga-nos uma síntese que os 

englobem aos direitos fundamentais. 

Temos por premissa básica que direitos fundamentais são os direitos humanos 

reconhecidos e positivados nas constituições dos países que os admitem, situação 

consumada no Brasil, expressa na Constituição Federal em seu artigo 4º: 

“A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 
pelos seguintes princípios: 

(...) 

II - prevalência dos direitos humanos; 

(...) ” 

 

 Obvio que se há um comprometimento com os direitos humanos na esfera 

externa e relações com outros países e entidades internacionais, de igual forma deverá 

proceder em seus encaminhamentos internos. Posição essa que fica mais nítida ao 

analisarmos o conteúdo do preâmbulo constitucional, que expressa:  

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 

ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, 

sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL”.  
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 Podemos notar que o enunciado traz todo o ideal libertário da Revolução 

francesa, o Estado Democrático com base na liberdade, igualdade em que se busca uma 

sociedade justa e fraterna com base no exercício dos direitos sociais e individuais. Mesmo 

com a controvertida posição de que o preâmbulo não possui força vinculante, podemos 

afirmar que o “espírito” que dele emana nos dá o norte a ser seguido. 

 Depois, vimos que todos os valores fontes dos direitos fundamentais se 

espalham pelo texto constitucional, agora com força vinculante extrema, para ratificar sua 

posição. Assim, o artigo primeiro propõe um Estado Democrático de Direito tendo como 

base a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa; e o pluralismo político. Continua, no artigo segundo com a 

assunção que o país constitui como objetivo fundamental a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária; a erradicação da pobreza e a marginalização e que deve reduzir as 

desigualdades sociais e regionais e termina o artigo com promoção do bem de todos – o 

bem comum. Segue com os deveres e garantias fundamentais, no artigo quinto, os 

direitos sociais nos artigo sexto ao décimo - primeiro. E também em outros artigos não 

menos relevantes que citaremos conforme a necessidade de nosso estudo. 

 Entre as diversas terminologias adotadas acerca da matéria, pode-se destacar 

o uso da expressão "direitos humanos fundamentais" por determinados autores. 

 A existência de intima relação entre os direitos fundamentais e os direitos 

humanos há de ser considerada porque muitas das Cartas constitucionais que surgiram 

após a Segunda Guerra Mundial se inspiraram tanto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, quanto nos documentos internacionais e regionais que lhe sucederam. 

Ultimamente, tem-se observado um processo de aproximação e de harmonização entre o 

conteúdo das declarações internacionais e os textos constitucionais o que se pode 

denominar de Direito Constitucional Internacional. 

A Declaração de Direitos promoveu, definitivamente, o reconhecimento dos 

direitos fundamentais do homem. Esse reconhecimento é historicamente recente e 

configura um movimento de reconquista de valores perdidos quando a sociedade se 

dividiu em proprietários e não proprietários. José Afonso da Silva22 explica que “o homem, 

então, além dos empecilhos da natureza, viu-se diante de opressões sociais e políticas, e 

sua história não é senão a história das lutas para delas se libertar”.  

                                                 
22SILVA, José Afonso. Op. cit. p.150   



 34

Esta concepção, mesmo que tenha o condão de afastar a pertinência na 

distinção traçada entre direitos humanos e direitos fundamentais, revela, entretanto nítida 

vantagem de destacar, no que diz respeito aos direitos humanos de órbita internacional, 

que também estes se baseiam no reconhecimento e proteção de certos valores e 

reivindicações essenciais de todos os seres humanos, relevando deste modo a sua 

fundamentalidade em sentido material, que diversamente da fundamentalidade formal, é 

comum aos direitos humanos e aos direitos fundamentais constitucionais. 

 Emprega-se a expressão “direitos fundamentais” como espécie do qual 

“direitos humanos” pode ser considerado como gênero, reiterando também que os direitos 

fundamentais são formados pelos direitos individuais, direitos sociais e direitos políticos.  

 O que interessa destacar é que os direitos fundamentais são verdadeiramente 

o mesmo que direitos humanos, portanto, têm esses todas as características que foram 

reconhecidas aos direitos humanos.  Por conseguinte aos direitos fundamentais, mesmo 

que não se creia o poder político, nem a Constituição Federal eles transcendem essas 

esferas se impondo de forma que não há como impedir sua realização e concretização.  

 Podemos considerar que os direitos fundamentais juridicamente têm a 

estrutura normativa de um direito subjetivo, ou seja, os direitos fundamentais são 

instituições jurídicas que têm a forma de um direito subjetivo. E a estrutura de um direito 

subjetivo tem três elementos relevantes, o titular do direito subjetivo; o conteúdo do direito 

subjetivo que pode se distinguir todas suas faculdades de aplicação e por outra parte o 

objeto desse direito, e um terceiro que é o destinatário ou o sujeito passivo, aquele que 

está obrigado a fazer ou a não fazer.  

 Esta estrutura do direito fundamental tem ganhando complexidade e para isso 

podemos distinguir o momento originário, quando surgem os direitos e num segundo 

momento que é a de sua concretização.   

 Para se tratar a respeito do momento originário temos que pensar que o poder 

público não pode ser o titular do direito, somente os particulares desfrutam dessa 

condição. O sujeito titular por excelência é o cidadão, unicamente as pessoas físicas são 

titulares dos direitos fundamentais, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas não pode 

deter a titularidade desses direitos.  
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 Em relação ao objeto o que interessa proteger é a segurança as liberdade 

individuais e privadas. A liberdade aqui tratada é a de concepção negativa, ou seja, os 

atos que o Estado e os particulares são obrigados a se abster em função da liberdade do 

outro. O sujeito passivo dos direitos fundamentais são exclusivamente os poderes 

públicos que estão obrigados a fazer ou deixar de fazer. Destarte quando se caracteriza 

juridicamente o direito fundamental nessa etapa se dizia que era um direito público 

subjetivo.  

  Atentemos para o fato de não existir uma identidade necessária entre o 

elenco dos direitos humanos e direitos fundamentais reconhecidos, nem entre o direito 

constitucional dos Estados e o direito internacional, tampouco entre as Constituições, pelo 

simples fato de que, muitas vezes, o rol dos direitos fundamentais constitucionais está 

aquém do catálogo dos direitos humanos constantes dos documentos internacionais; ao 

passo que, outras vezes, está bem além, tal qual ocorre com a nossa atual Constituição 

Federal. 

 Robert Alexy23 define como direitos fundamentais “posiciones tan importantes 

que su otorgamiento o no otorgamiento no puede quedar en manos de la simple mayoría 

parlamentaria”. E chama atenção para um ponto de extrema relevância, que é o fato de o 

homem (aqui no sentido figurado que pode ser representando por um parlamentar tanto 

do sexo masculino quanto do sexo feminino) não pode ser detentor do poder de limitar 

qualquer direito que seja essencial para a manutenção a vida do cidadão, sendo tais 

questões elevadas a um nível de real proteção e o que for contraria a tal concepção deve 

ser desconsiderada, no plano político ou no plano pratico da convivência social. 

 Destarte, as terminologias “direitos humanos” e “direitos fundamentais” são 

geralmente usadas como sinônimos, questão essa que nos obriga a um raciocínio. Sem 

sombra de dúvida de que os direitos fundamentais, de forma parcial e num consenso lato, 

são também direitos humanos, em que pese que seu titular será sempre o ser humano, 

mesmo que este esteja representado por uma determinada coletividade. Então, vimos que 

os “direitos fundamentais” significam o conjunto de direitos e liberdades do ser humano, 

institucionalmente reconhecidos e positivados no âmbito do direito constitucional positivo 

de cada Estado, já os direitos humanos estão contemplados pelo direito internacional, 

porquanto extensivos a todos os seres humanos, independentemente de sua vinculação a 

                                                 
23 R. Alexy apud ARANGO Rodolfo, El concepto de derechos sociales fundamentales. p..31. 
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determinada ordem constitucional, apresentando validade universal e caráter 

supranacional. 

 Assim, claro está que os direitos fundamentais nascem e se desenvolvem na 

órbita da Constituição na qual foram reconhecidos e assegurados. Não resta dúvida de 

que o reconhecimento oficial dos direitos humanos, pela autoridade política competente, 

gera muito mais segurança às relações sociais, exercendo, também, uma função 

pedagógica preventiva junto à comunidade, no sentido de fazer prevalecer os valores 

éticos, desta maneira, sem o reconhecimento oficial, dificilmente se imporiam na vida 

coletiva, no seio social. 

 Mesmo que a condição de fundamental revista direitos que nos são 

primordiais à própria existência, vimos em nossa Constituição um sem números que, ora 

ou outra, são elevados à essa condição que invariavelmente não passam de direitos 

essenciais. Como existe essa “inflação” no que diz respeito aos direitos considerados 

fundamentais, e, sendo que uma eleição sem sentido pode desvalorizar aqueles que 

certamente o são, carecemos a criação de uma dicotomia que possa resgatar o valor do 

direito relacionado à condição humana. 

 Busquemos na doutrina defesa que nos convalide a posição. 

F. G. Jacobs24 salienta três critérios importantes:  

[...] (1) o direito deve ser fundamental; (2) o direito deve ser universal, nos dois 

sentidos de que é universal ou muito generalizadamente reconhecido e que é 

garantido a todos; e (3) o direito deve ser suscetível de uma formulação 

suficientemente precisa para dar obrigações da parte do Estado e não apenas 

estabelecer um padrão.  

 Também Philip Alston25 retrata a questão em interessante artigo indicando 

seis critérios que a seu ver um direito passa a ser admitido entre os direitos humanos 

quando: 

[...] - refletir um valor social fundamentalmente importante; 

- ser relevante, inevitavelmente em grau variável num mundo de diferentes 

sistemas de valor; 

                                                 
24 F. G. Jacobs apud FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. op. cit. p.299.   
25 Philip Alston apud FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. op. cit. p.299-300 
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- ser elegível para reconhecimento com base numa interpretação das obrigações 

estipuladas na Carta das Nações Unidas, numa reflexão a propósito de normas 

jurídicas costumeiras, ou nos princípios gerais de direito; 

- ser consistente com o sistema existente de direito internacional relativo aos 

direitos humanos, e não meramente repetitivo; 

- ser capaz de alcançar um muito alto nível de consenso internacional; 

- ser compatível, ou ao menos, não claramente incompatível com a prática 

comum nos Estados; e  

- ser suficientemente preciso para dar lugar a direitos e obrigações identificáveis. 

 E no intuito de confirmar essa preocupação sigamos no sentido de efetivar o 

significado dos direitos fundamentais. Neste sentido Jane Reis Gonçalves Pereira26:  

[...] as normas de direitos fundamentais apresentam em maior intensidade as 

principais características inerentes às outras normas constitucionais: de um lado, 

alto grau de abstração e forte carga valorativa, o que permite identificar nestas 

uma dimensão principiológica, e, de outro, uma acentuada estabilidade 

normativa, relacionada ao fato de integrarem o cerne fixo da Constituição.  

 Tais posições nos dão a certeza da importância do tema – restrição de 

liberdade na relação de emprego do atleta profissional de futebol -, que estamos tratando. 

O trabalho, ou o ato de trabalhar, é o que tem de mais relevante na manutenção da vida 

do individuo, portanto, todas as preocupações que vimos em torno do enquadramento dos 

direitos fundamentais dão destaque à condição de subsistência do ser humano e define 

indubitavelmente esta atividade no rol de tais direitos.  

 E o trabalho, a atividade laboral como sustento do cidadão, enfatizado dentro 

do quadro em que o Professor Celso Fiorillo27 destacou como sendo o piso vital mínimo 

tal sua importância como direito fundamental e por conseqüência garantida pelo Estado: 

[...] Uma vida com dignidade reclama a satisfação dos valores (mínimos) 

fundamentais descritos no artigo 6º da Constituição Federal, de forma a exigir do 

Estado que sejam assegurados, mediante o recolhimento de tributos, educação, 

saúde, trabalho, moradia, segurança, lazer, entre outros direitos básicos, 

indispensáveis ao desfrute de uma vida digna. Desta feita, temos que o artigo 6º 

                                                 
26 GONÇALVES PEREIRA, Jane Reis, Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais, p. 3.  
27 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro, p.68-69. 
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da Constituição fixa um piso vital mínimo de direitos que devem ser assegurados 

pelo Estado (que o faz mediante a cobrança de tributos), para o desfrute da sadia 

qualidade de vida28.  

E o intervencionismo estatal também é forte elemento de reconhecimento dos 

direitos fundamentais porque reconhece que o Estado deve atuar no meio econômico e 

social, previsão feita pelo título VII da Constituição Federal que regula toda a “Ordem 

Econômica e Financeira”, a fim de cumprir uma missão protetora das classes menos 

favorecidas.  

Sendo históricos, inalienáveis, imprescritíveis e irrenunciáveis, os direitos 

fundamentais foram resumidos pelo ideário político dos revolucionários franceses de 1789 

– liberté, égalité, fraternité, quando depôs o regime absolutista. Assim, ficou caracterizado 

que o ideal de liberdade (liberté) corresponde à primeira dimensão29 dos direitos 

fundamentais que significa uma prestação negativa, um não fazer do Estado em prol do 

cidadão podemos citar como exemplos a liberdade de locomoção e inviolabilidade de 

domicílio e de correspondência. O ideal de igualdade (égalité) corresponde à segunda 

dimensão dos direitos fundamentais que vincula uma prestação positiva, um fazer do 

Estado em prol dos menos favorecidos pela ordem social e econômica, assim, poderiam 

corresponder ao salário mínimo, aposentadoria, previdência social, 13º salário e férias 

remuneradas. E o ideal de fraternidade (fraternité) corresponde à terceira dimensão, ou 

seja, a outras modalidades de direitos decorrentes de uma sociedade de massas, surgida 

em razão dos processos de industrialização e urbanização, tais como desenvolvimento, 

paz, meio ambiente, saúde, educação pública, proteção ao consumidor, à infância e à 

juventude, ao idoso e ao deficiente físico. Mais recente e atual, o processo de 

globalização econômica, com o conseqüente afrouxamento da soberania do Estado 

Nacional, decorrente da ideologia neoliberal, fez surgir a quarta dimensão dos direitos 
                                                 
28 STF Apud Fiorillo, op. cit. p. 68. O Supremo Tribunal Federal não só reconhece a importância do piso vital 
mínimo como destaca a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em face do Estado, visando 
assegurar a todos o acesso aos bens ambientais. Vide ADPF 45, Relator Ministro Celso de Mello, DJ, 4-5-
2004, a saber: “Não obstante a formulação e a execução de políticas que dependam de opções políticas a 
cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura de mandato eletivo, cumpre reconhecer 
que não se releva absoluta nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do 
poder executivo. É que, se tais poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara 
intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando 
como decorrência casual de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento 
governamental aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas 
necessárias à existência digna e essenciais à própria sobrevivência do individuo, aí, então, justificar-se-á, 
como precedente já enfatizado – e até mesmo por razões fundadas em imperativo ético-jurídico – a 
possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem de viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja 
fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”.   
29 Preferimos o termo dimensão à geração, porque como defendem alguns autores, geração dá a idéia de 
nascimento e morte dos direitos fundamentais, situação que de fato jamais acontece.   
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fundamentais, uma tendência de globalização desses direitos, a única que realmente 

interessaria aos povos chamados de periféricos. Podemos citar o direito à democracia, à 

informação e ao pluralismo. Já há quem fale em quinta dimensão dos direitos 

fundamentais, mas, a nosso ver, não é tão importante seu fracionamento para as análises 

doutrinárias, mas sim, sua efetivação, por isso não nos aprofundamos nessa questão.  

Não esqueçamos, ainda, que os direitos fundamentais têm uma posição de 

dupla dimensão, de um lado exige um ideal de buscar a conciliação entre os direitos do 

indivíduo e os da sociedade; e de outro lado, garantir um espaço legítimo para a 

democracia. 

A teoria constitucional divide os direitos fundamentais em direitos de defesa e 

direitos a prestações. Os primeiros constituem um dever de não ingerência na esfera 

privada, enquanto os últimos importam em intervenção do Estado, ou seja, o dever de 

fornecer determinada prestação. A dogmática discute a capacidade dos direitos 

fundamentais criarem direitos subjetivos para os particulares contra o Estado, criando 

assim, a possibilidade do titular de direito dispor de pretensões por parte do Estado. Em 

se tratando de direitos a prestações, a sua efetivação normalmente é também dependente 

de outros fatores, como por exemplo, a disponibilidade de recursos orçamentários. Isto 

significa que nem sempre direitos fundamentais criam direitos subjetivos. 

 

2.1 Direitos Fundamentais como limitação do poder d o Estado 

 

Historicamente, os direitos fundamentais surgem com a rebeldia popular em 

face de um Estado totalitário e revoluções foram as que deram o matiz desse aspecto que 

tinha no individuo o centro de proteção mínima, seu ponto de sustentação. Os indivíduos 

cansados da ganância do poder real que usualmente usurpava, alem de todos os seus 

direitos, também até sua ultima gota de suor, conseguiram impor um limite para que 

atuação indevida pudesse lhes fazer valer um mínimo de seus proventos em seu próprio 

beneficio.  Depois, e mais modernamente, a Revolução francesa acabou ratificando a 

postura do ente estatal em relação à sua forma de arrecadação e coação, iniciando um 

novo rumo perante o cidadão individualmente considerado.  
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  Aqui, então, surge outra forte característica dos direitos fundamentais que se 

define como a limitação do poder do Estado. A maquina estatal não pode ser usada 

arbitrariamente contra os interesses do cidadão, seja em ações políticas, tampouco 

construções legislativas.  

 Tendo como base a limitação dos direitos fundamentais, ou seja, em sentido 

contrario Karl August Betterman30, em discurso proferido na sociedade jurídica de Berlim, 

em 1964, defendeu: “as limitações aos direitos fundamentais para serem legitimas, devem 

atender a um conjunto de condições matérias e formais estabelecidas na Constituição, 

que são os limites dos limites dos direitos fundamentais”. E continua Jane Reis G. 

Pereira31 : “Consoante seu pensamento as condições mais importantes estabelecidas na 

Lei Fundamental são a garantia do conteúdo essencial e a dignidade humana, sendo 

também relevante o imperativo de que todas as limitações aos direitos fundamentais 

devem objetivar a promoção do bem comum”.  

 Então, de uma forma ou de outra vimos evidente encaixe de sentidos. 

 Embora possamos considerar o assunto que se refere aos direitos 

fundamentais bastante jovem é necessário desenvolver estudos que levem os cidadãos a 

uma reflexão aprofundada, porque, o que se vê na pratica nem sempre se coaduna com a 

teoria. Vimos o Estado brasileiro, hora ou outra, a promulgar leis que violam os direitos 

fundamentais do povo, por isso, sempre que podemos temo a obrigação moral na 

ampliação do debate. Até mesmo nossos representantes no Congresso Nacional, assim 

como membros do poder executivo, não têm total ciência e conseqüente responsabilidade 

de sua função com base nessas questões. 

 Voltando à limitação do poder do Estado, Manoel Gonçalves F. Filho32 desta 

forma se posiciona: 

[...] A existência desse Direito, e, portanto, destes direitos constitui a limitação 

natural do Estado. Este não pode ser contra esses direitos. Ele só pode na 

medida em que tais direitos são restringidos para que todos os homens 

concomitantemente gozem de igual liberdade. A primeira limitação ao poder do 

Estado assim é a fronteira que traça para sua atuação a existência da liberdade, 

das liberdades humanas.  

                                                 
30 Karl August Betterman apud GONÇALVES PEREIRA, Jane Reis, op. cit. p. 298.  
31 GONÇALVES PEREIRA, Jane Reis. op. cit.  p. 298. 
32 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. op. cit. p. 16.    
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Ou, na fórmula lapidar de Duguit33, “a conseqüência disso é que o Estado é 

limitado por esses direitos individuais anteriores e superiores a ele. 

 Embora optemos pelo viés aqui analisado, tratar de diretos fundamentais, por 

mais que nos esforcemos, nunca lograremos, sequer é isso que pretendemos, nos 

aproximar de esgotar o assunto. Tampouco poderemos escassear os ângulos que sirvam 

de enfoque e que possam completar a sua devida importância. Seja qual for a vertente 

escolhida, nunca se chegará a uma fácil conclusão, mas, se é impossível uma definição 

nos cabe escolher um quadro que, minimamente, nos leve a um razoável entendimento. 

Assim, podemos utilizar o ponto de vista de Perez Luño34, que trata do tema sob um 

conceito de derechos humanos que ensina  

[…] conjunto de facultades y instituciones que, en cada momento histórico, 

concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y las igualdades  humanas, las 

cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a 

nivel nacional e internacional”  

E também Peces-Barba35 que empregando a terminologia derechos subjetivos 

fundamentales os define como  

[…] facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su 

vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política o social, o a cualquier 

otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona, en 

una comunidad de hombres libres, exigiendo el respecto de los demás hombres, 

los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato 

coactivo de Estado en caso de infracción.  

Neste mesmo caminho e para ratificar posição, voltamos aos ensinamentos de 

José Afonso da Silva36 que apregoa:  

[...] Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a este 

estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do 

mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada 

para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que 

ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as 

pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de 

situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, 

                                                 
33 DUGUIT apud Ferreira Filho, Traité de droit constitutionnel. p. 593 
34 PEREZ LUÑO, Antonio Enrique.  Delimitación conceptual de los derechos humanos. p. 43.  
35 PECES-BARBA, Gregório. Derechos fundamentales. p.80.  
36 SILVA, José Afonso da. op. cit. p. 176-177 
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às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a 

todos , por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas 

concreta e materialmente efetivados.  

E Paulo Ferreira da Cunha37, por sua vez, ao discorrer sobre a “epistemologia” 

dos Direitos Fundamentais ensina que  

[...] os direitos fundamentais não são uma disciplina eclética, ou multidisciplinar, 

ou humanística, ou social, embora convoquem saberes ancilares múltiplos. São 

objeto de uma disciplina jurídica, a qual se enquadra no direito supremo e da 

comunidade ou do Estado, o Direito Constitucional. E são na medida em que 

versam sobre as relações fundamentais entre o social e o pessoal, 

designadamente as relações políticas de defesa contra os abusos e as 

arbitrariedades e da proteção estatal em geral.  

Seja de uma forma, seja de outra, o que se tem de relevante é o fato de que 

esses direitos são intrínsecos à natureza humana e que nascem para proteger o cidadão 

de ataques à sua personalidade individual, que forma o todo na personalidade coletiva, e 

que se destina a ressaltar e relevar o aspecto que materializa a ação de ditos direitos que 

se exibem e ganham clareza sob a forma de sua dignidade. 

É imprescindível destacar, como característica essencial, que os direitos 

fundamentais se sobrepõem às ideologias políticas, e sua concepção de universalização 

serve de fundamento e mecanismo de evolução do moderno Estado Democrático. E, 

sendo a Constituição Federal uma lei fundamental e suprema de um Estado, significa, ao 

menos no campo teórico, que é tanto a primeira quanto a última em importância vetorial e 

principio mandamental, não existindo nenhuma outra de mesmo gabarito, pois se houver 

outra antes e acima dela, deixa de ser fundamental e todo o ordenamento perde sua 

razão de existir pondo a sociedade em um estado de caos e de impossibilidade de 

convivência. 

  

 

 

 

                                                 
37 CUNHA, Paulo Ferreira da. Teoria da Constituição. p. 210. 
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3. A Dignidade da Pessoa Humana 

 

 

"Por causa do homem é que se constitui todo o direito" 

(Hominum causa omne jus constitutum est) Digesto 

Romano: JUSTINIANO. 529 d.C. 

 

Não haveria de falarmos em direitos humanos, direitos fundamentais, se não o 

definíssemos que sua vital existência é a defesa da pessoa humana. E pessoa humana 

na sua essência.  

 

Portanto, é a partir do estudo da pessoa humana, tomada em sua igualdade, 

sua liberdade que se desenvolve toda a concepção sobre esses direitos, iniciando como 

direitos humanos, seu entendimento como direitos fundamentais, fechando então a 

concepção de sua necessária aceitação. 

 

A esse respeito, e fazendo referencia à matéria Antônio Augusto Cançado 

Trindade38 ressalta, por sua vez, que a dignidade da pessoa humana é parte importante 

na história dos direitos humanos que estão, por sua vez, associados à história da própria 

civilização:  

[...] A idéia dos direitos humanos é, assim, tão antiga como a própria história das 

civilizações, tendo logo se manifestado, em distintas culturas e em momentos 

históricos sucessivos, na afirmação da dignidade da pessoa humana, na luta 

contra todas as formas de dominação e exclusão e opressão, e em prol da 

salvaguarda contra o despotismo e a arbitrariedade, e na asserção da 

participação na vida comunitária e do princípio de legitimidade.  

Então com a evolução da forma de vida em sociedade, do reconhecimento dos 

direitos humanos, da necessidade da aceitação e conseqüente positivação das nações 

desses direitos, vimos que as Constituições ganharam, definitivamente, um caráter 

antropocêntrico, o ordenamento é voltado para satisfazer as necessidades humanas. 

Desta forma, a lei se direciona para a proteção do cidadão, e este, por conseguinte, com 

seu traço mais marcante e que explicita sua personalidade, que é a sua dignidade. 

                                                 
38 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. p. 440.  
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Sobre o tema Eduardo Augusto A. Vera Cruz Pinto39 assim se manifesta: 

[...] Não devemos perder de vista que o Estado moderno, forjado sob as 

premissas do pensamento burguês, foi onde mais se proliferou o efetivo direito da 

dignidade da pessoa humana, pois, o que tinha antes dele era o prevalecimento 

da assimetria fundada no poder dominante que submetia as pessoas a 

tratamento degradante e desumano, impondo penas humilhantes e violentas, 

queimando seres humanos vivos, esquartejando corpos e espalhando seus 

pedaços como símbolo de poder e exemplo social, quando estas não se 

coadunavam com o padrão de pensamento imposto. 

Desde as mais remotas eras e no pensamento moderno, a razão basilar e 

absoluta para a defesa e preservação da vida está relacionada com a origem do homem. 

É na sua origem, e também na sua possibilidade de convivência, que encontramos a sua 

dignidade.  

 

Nesse passo, mas, sem entrar na polêmica jurídico-política, da universalidade, 

indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, atentemos de que o âmago da 

questão em termos éticos se foca na questão da dignidade da pessoa, de como ela é 

respeitada e aceita no convívio social.  

 

Para este estudo, no vimos, uma vez mais, a iniciar, e ratificando tal posição, 

que as constituições, tal qual a nossa, têm o caráter estritamente antropocêntrico, por isso 

o destaque para a dignidade humana que é a base fundamental, conversível em norma 

de ética em termos de conteúdo, o que significa dizer que, neste sentido, os direitos 

humanos, entendidos, eticamente, como a garantia da dignidade humana, se configuram 

em conteúdo fundamental de uma ética universalmente válida.  

 

O pleno reconhecimento desta célula normativa encontra espaço reflexivamente 

até mesmo porque a construção de qualquer ordenamento seja ele jurídico, político ou 

social deve ter por base, sempre, a garantia de condições para que o ser humano tenha 

lugar central e insubstituível. 

  

                                                 
39 PORTO OLIVEIRA, Eutálio José, O Estado, a ordem econômica e a dignidade da Pessoa Humana. – 
Tratado Luso Brasileiro da Dignidade Humana. p. 69.  
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Sustentamos esta compreensão no entendimento de que a noção de direitos 

humanos possui uma unidade normativa interna que se funda na dignidade de cada ser 

humano como sujeito moral, como sujeito jurídico, como sujeito político e como sujeito 

social.   

 

A dignidade, como valor objetivo, se opõe frontalmente ao niilismo, ao 

tecnicismo, ao ceticismo e à relativização absoluta de todos os valores e toda ou outra 

qualquer insinuação material que possa querer tentar desmerecer o indivíduo humano. 

Carlos Eduardo B. Bittar40, defende que” parece a idéia de personalidade recuperar 

sentido pleno, preenchendo o oco das experiências céticas e materialistas do 

tecnologismo do século XX e invadindo as diversas linhas de pensamento ocupadas com 

os desvarios da história contemporânea”   

 

Qualquer premissa que busque substanciar a dignidade da vida humana em 

conceitos relativos subtrai a possibilidade de garantir ao homem a sua própria existência. 

Portanto, torna-se fundamental e oportuna a defesa da dignidade humana a partir da 

vertente absoluta da sua origem. Isto ultrapassa qualquer especulação e se enaltece num 

principio absoluto, real e supra-histórico. 

 

Tutelar a dignidade humana é atrelar à proteção dos bens indisponíveis ao 

próprio homem, pois a dignidade humana também reside no direito dos cidadãos 

relacionarem-se com seus semelhantes, inicialmente inserindo a lei natural no coração 

humano e, posteriormente positivando a lei que restaura as pessoas ao propósito 

originário da criação com todos os seus valores, concretos e abstratos. 

Durante muito tempo o fundamento da concepção de dignidade podia ser 

buscado na esfera sobrenatural da revelação religiosa, da criação divina – o ser humano 

criado à imagem e semelhança do Criador. Ou, então, numa abstração metafísica sobre 

aquilo que seria próprio da natureza humana, o que sempre levou a discussão filosófica 

sobre a essência da natureza humana.  

 

Independentemente dessas polêmicas, aqueles que são religiosos ou 

espiritualistas têm um motivo a mais para se preocupar com a dignidade da pessoa 

humana; caso acreditem na criação divina, a base fica firmada na concepção de que 

                                                 
40 BITTAR, Carlos Eduardo Bianca. A dignidade da pessoa humana: uma questão central para o momento 
pós-moderno. Revista Tribunal Regional Federal – 3ª Região, v.77, p. 12-13.   
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todos somos irmãos, nessa fraternidade que vem da religião, e como irmãos há o 

sentimento do amor incondicional e respeito ilimitado.   

 

Hoje, numa visão mais contemporânea, percebemos como todos os textos 

nacionais e internacionais de defesa dos direitos humanos explicam a dignidade pela 

própria transcendência do ser humano, ou seja, foi o homem que criou, ele mesmo, o 

direito, a forma de regular e pacificar as relações. O homem criou as formas, as bases da 

idéia de dignidade em vários textos normativos que podem ser sintetizados no artigo 1º da 

Declaração Internacional de Direitos Humanos de 1948: “todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e em direitos”. E então passa a existir um duplo 

reconhecimento na base da Declaração Universal. Primeiro, que acima das leis 

emanadas do poder dominante, há uma lei maior de natureza ética e validade universal. 

Segundo, que o fundamento dessa lei é o respeito à dignidade da pessoa humana que 

afirma que a pessoa humana é o valor fundamental da ordem jurídica, sendo, portanto, a 

fonte das fontes do direito. 

 

Esta formulação decorre da própria reflexão do ser humano que a ela se 

chegou de uma maneira que foi historicamente construída. 

 

Portanto, as raízes da história do conceito remontam às mais remotas eras, ao 

inicio do mundo. Seja teológica ou filosoficamente considerando a questão, o conceito é 

multifacetado. Contrariando, contudo, esse aspecto, sua vida como instituição jurídica é 

recente datando do inicio do século passado.  Começa com positivação alcançada na 

Constituição alemã de Weimar em seu artigo 151, inciso I, de 191941. Em seguida, de 

forma mais contundente, vimos na Constituição irlandesa de 1937, a menção da 

“dignidade e a liberdade do individuo” em seu Preâmbulo; A Constituição da Espanha na 

era Franco fez vasto uso da terminologia42. Mas foi nas Declarações de Direitos 

Humanos43, texto internacional, lançado depois da atrocidade cometida na Segunda 

Guerra Mundial- o fosso da indignidade, o conhecimento da máxima capacidade humana 

                                                 
41 “A ordem da vida econômica precisa corresponder aos princípios de justiça, visando assegurar uma 
existência humanamente digna para todos”.  
42 Art. 11: “Da dignidade da vida humana”; Art. 12: “dignidade pessoal daquele que trabalha”; Art. 13: 
dignidade da Pátria” 
43 Declaração Universal dos Direitos Humanos (de 10.12.1948), Preâmbulo: “(...) o reconhecimento da 
dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade, justiça e da paz no mundo”;  “(...) fé nos direitos humanos fundamentais, na 
dignidade e no valor do ser humano”; Art. 1º: “ Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência, e devem agir uns para com outros com espírito 
de fraternidade”  
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para destruição da dignidade - contra o ser humano e num consenso universal que o 

termo empregado foi elevado à condição de matriz protetora do cidadão mundial. Este 

terrível evento serviu para que seres humanos fossem usados de cobaias, 

indiscriminadamente, para pesquisas cientificas e outros fins tão cruéis como esse 

primeiro. Perseguições, mortandades, carnificinas, tudo com a propaganda totalitária em 

prol de um “mundo melhor”, fez com que Hanna Arendt44 denomina-se o ser humano, sob 

o ponto de vista da Segunda Guerra, desprovido de qualquer proteção de “homens 

descartáveis” ou “homem supérfluo”, tamanha a agressão empreendida. Dizia, ainda: 

 

[...] A tentativa totalitária de tornar supérfluos os homens reflete a sensação da 

superfluidade das massas modernas numa terra super povoada. O mundo dos 

agonizantes, no qual os homens aprendem que são supérfluos através de um 

modo de vida em que o castigo nada tem a ver com o crime, em que a exploração 

é praticada sem lucro, e em que o trabalho é realizado sem proveito, é um lugar 

onde a insensatez é diariamente renovada. 

 

Do “homem descartável ou supérfluo”, “um homem sem alma” quase um objeto 

inanimado, nasceu imperiosamente a necessidade de proteção da pessoa com sua 

dignidade de forma oficial. O mundo, então, teve a certeza que não suportaria um novo 

acontecimento como aquele e, por isso, a conformação da Organização das Nações 

Unidas e posteriormente a Declaração Universal dos Direitos do Homem, documento que 

põe em primeiro plano a vida com dignidade. 

 

Essa breve vida jurídica do instituto em confronto com sua milenar concepção 

filosófica, talvez nos dê um sinal de como a dignidade da pessoa humana possa ainda ser 

incompreendida, e por vezes desconsiderada, em alguns ambientes judicantes que 

carecem de sua aceitação e entendimento.  

 

Nesse sentido, valemo-nos da posição esposada por Ingo Wolfang Sarlet45 

quando diz: 

 

[...] Seja qual via escolhida, verifica-se que as concepções sumariamente 

expostas convergem no sentido de admitir que a dignidade da pessoa humana 

(para além de sua dimensão jurídico-normativa) constitui o reduto intangível – 

                                                 
44 ARENDT, Hannah: Origens do totalitarismo. A Polícia Secreta e o Domínio Total.  
45 SARLET,Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. p. 137.  
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pelo menos para a ordem jurídica que a consagra e busca proteger – de cada (e 

de todos) indivíduo e, nesta perspectiva, a última fronteira contra qualquer 

ingerência externa que se pretenda legítima. Em outras palavras, mesmo que não 

se possa desconsiderar a existência de violações concretas e reiteradas à 

dignidade pessoal, estas ofensas, em virtude da positivação da dignidade na 

condição de principio jurídico-constitucional fundamental, não poderão encontrar 

qualquer tipo de respaldo na ordem jurídica, pelo contrário, impõe ao Estado e 

particulares um dever de respeito, proteção e promoção d a dignidade de todas 

as pessoas.    

 

A dignidade é traço marcante e inerente ao ser humano, não se dissocia da 

personalidade. O individuo, e de uma maneira geral, todo o ser racional, é concebido 

como um fim em si mesmo, não como forma para o uso arbitrário de uma ou de outra 

vontade. Pelo contrário, em suas ações, tanto nas que se dirigem a si mesmo como nas 

que se destinam a outros seres racionais, ele tem sempre de ser considerado 

simultaneamente como um fim.   

 

       É com base nessa visão que magistralmente afirma Imanuel Kant46 dizendo 

que esta dignidade é parte da autonomia ética do ser humano, tendo ela como 

fundamento da dignidade do homem, ou seja, não pode ele ser tratado como objeto nem 

por ele mesmo.   

 

Assim, a dignidade da pessoa humana passa a ter, obrigatoriamente, o 

reconhecimento legal constitucional com limites da possibilidade de intervenção do 

Estado na vida no cidadão e por esta razão os direitos fundamentais, no âmbito do poder 

de punir do Estado, deste princípio decorrem, determinando que a função judicial seja um 

fator relevante para conhecer-se o alcance real destes direitos. Destarte, a concretização 

e eficácia jurídica de um direito ocorrem quando a manifestação das instituições estatais, 

nos três poderes atribuídos, se coadunarem com o respeito e observância da dignidade 

humana, e como visto, esta aceitação é obrigação e não mais uma faculdade que o 

Estado possui.  

 

No mundo contemporâneo não podemos mais aceitar o formalismo legalista das 

funções judicante e legiferante, característico do Estado liberal, uma vez que o Estado 

Democrático de Direito, pelo seu sentido crítico, não se satisfaz com uma pura e simples 

                                                 
46 KANT, Imanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p. 85 
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interpretação a partir de uma norma, como uma verdade universal e perene, distante da 

realidade onde deve intervir. Todos os princípios que norteiam os direitos e garantias 

previstos na Carta Magna são as linhas mestras, núcleos balizadores, que estabelecem 

os direcionamentos da atuação do Estado na sociedade moderna. Porquanto, a simples 

existência de um direito fundamental separado de sua garantia não serve de nada, pois, 

os direitos permitem a realização das pessoas e têm interferência imediata nas esferas 

sociais, enquanto as garantias estabelecem-se em função do nexo que possuem com 

eles. 

  

Esta formulação decorre da própria reflexão do ser humano que a ela se 

chegou de uma maneira que foi historicamente construída.  

 

E atualmente nos deparamos com questões e contendas sociais que põe à 

prova, diariamente, preceito defendido, porém, há uma única via de resolvermos tais 

questões, que Bittar47 assim nos ensina: “Assim há de se postular por um sentido de 

mundo, por um sentido de Direito, por uma perspectiva, em meio a tantas contradições, 

incertezas, inseguranças, distorções e transformações pós-modernas, este sentido é dado 

pela noção de dignidade da pessoa humana”. É cediço, que a dignidade ou o respeito à 

dignidade da pessoa humana faz parte de um consenso universal, que dá sentido a 

existência humana, que possibilita avaliar que todas as ações, políticas, legislativas, 

sejam quais forem, somente terão legitimidade se forem embasadas neste conceito. As 

sociedades mais bem desenvolvidas, talvez porque mais velhas, têm mais incutido a 

noção ao respeito à dignidade da pessoa humana, às ainda em desenvolvimento não 

podem perder a oportunidade de se transformar com base nessa premissa, sendo que a 

educação é ponto vital neste processo, mas, não entraremos neste debate nessa análise. 

 

Extremo avanço no ideário humano e na história da humanidade chegar à 

reflexão conclusiva de que todos os cidadãos, todos os seres humanos detêm a mesma 

dignidade. Óbvio que nos países que tem como forma de manutenção a escravidão, ou 

qualquer tipo de discriminação por motivos sociais, políticos, religiosos e étnicos não 

vigoram a compreensão da dignidade universal, pois neles a dignidade é entendida como 

um atributo de apenas alguns, aqueles que pertençam a um determinado grupo. Neste 

contexto, existe a insensatez na aceitação do “mais” ou “menos” ser humano.  

 

                                                 
47 BITTAR, Carlos Eduardo Bianca. Op. cit. p.9.   
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De maneira muito interessante Bittar48 demonstra que  

 

[...] A dignidade tem a ver com que se confere ao outro (experiência desde fora), 

bem como o que se confere a si mesmo (experiência desde dentro). A primeira 

tem a ver com que se faz, o que se confere, o que se oferta (instrumentos e 

mecanismos, modos de comunicação, tratamentos, investimentos, 

esclarecimentos, processos informativos e educativos...) para que a pessoa seja 

dignificada. A segunda tem a ver com o que se percebe como sendo a dignidade 

pessoal ou como uma certa auto-aceitação ou valorização-de-si, com um desejo 

de expansão de si, para que as potencialidades de sua personalidade 

despontem, floresçam, emergindo em direção à superfície. (...) A inspiração deste 

conceito de dignidade desde dentro advém do próprio direito de personalidade 

que dá guarida à dignidade. (...) Esse direito destaca-se do plano geral da honra, 

frente ao âmbito mais restrito de seu alcance, colhendo apenas a pessoa em si 

mesma (e não diante de terceiros). 

  

A dignidade do ser humano não se assenta somente na racionalidade. Quando 

consideramos um processo em evolução, sob o ponto de vista das espécies ou seres, 

procuramos atingir a razão, mas também a emoção, isto é, corações e mentes – pois o 

ser humano não é apenas um ser que pensa e raciocina, mas que chora e que ri, que é 

capaz de amar e de odiar, que é capaz de sentir indignação e enternecimento, que é 

capaz também da criação estética. 

  

Voz uníssona, entre os mais gabaritados conhecedores das mais variadas 

áreas, que a posição que mais nos diferencia dos outros animais é o sentimento, e não a 

racionalidade. O homem é um ser essencialmente moral, ou seja, o seu comportamento 

racional estará sempre sujeito a um juízo de valores entre o bem e o mal.  

 

Não há outro ser que pode ser assim apreciado em termos de “dever ser”, da 

sua bondade ou maldade. Conseqüentemente, o ser humano tem a sua dignidade posta 

em relevo através de características que são únicas e exclusivas da pessoa humana; 

além da liberdade como fonte da vida ética, só o ser humano é dotado de vontade, de 

preferências valorativas, de autonomia, de autoconsciência como o oposto da alienação. 

 

Destarte, a garantia dos direitos humanos como direitos universais se afastam, 

inteiramente, da postura essencialista que crê numa certa idéia de natureza humana a ser 

                                                 
48 BITTAR, Carlos Eduardo Bianca. Op. cit. p.12. 
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preservada apenas por respeito a uma “hierarquia animal” e que se justifica no acerto de 

interesses, porém, em um patamar acima, e também, desigual.  

 

Neste ponto é que entra a idéia de dignidade humana como conteúdo base 

tanto para a constituição da ética, quanto como base dos direitos humanos. No entanto, 

mesmo esta idéia há que se configurar como construção histórica evolutiva, longe de 

posições essencialistas ou naturalistas.  

 

A esse respeito podemos ver refletida posição de Ingo Wolfgang Sarlet49, que 

define, desta forma o conceito de dignidade: 

 

[...] Qualidade intrínseca e distinta de cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando neste sentido, um complexo de deveres e direitos fundamentais que 

asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

desumano, como venham a lhe garantir condições existenciais mínimas para a 

uma vida saudável, alem de propiciar e promover sua participação ativa e co-

responsável dos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos.    

  

Essa, talvez, a forma mais latente e contundente de identificar na personalidade 

humana a necessidade da dignidade como fonte de direito. 

 

Então, a justificação do direito não está noutro lugar senão numa gama 

complexa de razões que deverão se conjugar satisfatoriamente diversos aspectos e não 

há o que invocar que seja anterior ao ato de reconhecimento. Ou o reconhecimento se 

estabelece motivado suficientemente por razões comuns ou então ele será mera farsa 

que logo diante do primeiro conflito mais sério sucumbirá.  

 

De sentido adverso, com razões sérias e extremamente justificadas é que 

seremos capazes de reconhecer em outros cidadãos, a diversidade existente nas 

relações humanas e em todo o planeta. Tais motivos não podem ser particulares, eles 

têm que ser comuns aos motivos dos outros, terá sempre de haver uma convergência de 

interesses – o triunfo da igualdade.   

 

                                                 
49 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p. 62. 
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É em busca dessa igualdade, solidariedade – aqui num sentido amplo de 

irmandade fraternal, de reconhecimento ético na convivência entre os povos, interna ou 

externamente entendida, é que se faz necessária e imprescindível a observância 

obrigatória dos direitos humanos (como direitos fundamentais e respeito à dignidade).  

 

A dignidade da pessoa humana pode parecer um conceito inicial abstrato, mas, 

temos de entendê-la num processo de transformação radical em que a recortamos do 

plano das idéias e a trazemos para um terreno palpável que a torne cada vez mais 

concreta e possível de aceitação e visualização. Desta forma passaremos a entender de 

fato a proposta dos direitos humanos. 

 

Analisar a dignidade da pessoa humana no contexto proposto é relevar a 

condição do individuo a um patamar de real observância na necessidade da preservação, 

até, da espécie humana. É a democratização – o direito a ter direitos, que o instituto 

jurídico se efetiva e legitima ou ganha sua feição fundamental.  

 

Sua negação seria inimaginável em um país que tem sede de democracia e 

necessidade de contemplação dos mais legítimos direitos E sua satisfação, quando impõe 

respeito à manifestação de vontade daquele que também quer sua dignidade respeitada 

se torna inevitável para a concretização dos direitos comuns aos cidadãos. 

 

Anamaria Valiengo Löwental50 (2001, p.224) foi muito feliz quando fez a 

seguinte consideração quando estudou o assunto: “Assim, a pessoa não digna não é 

pessoa e nem humana. Ou, ainda, pessoa não digna não é humana. Ou em uma outra 

visão: ser pessoa é ser digno, sendo digno é pessoa humana. Podendo se inferir que a 

dignidade é o primeiro requisito para uma pessoa ser considerada pessoa humana” 

Temos assim que a dignidade da pessoa humana se firma como o único 

consenso possível no período que vivemos, depois de presenciarmos varais formas de 

atrocidades contra a humanidade.  

                                                 
50 LÖWENTAL, Anamaria Valiengo. Exame da expressão “a dignidade da pessoa humana” sob o ângulo de 
uma semiótica jurídica. p. 224.  
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Aqui, vale a citação de Fábio K. Comparato51, quando ensina: “O sofrimento 

como matriz da compreensão do mundo e dos homens veio aprofundar a afirmação 

histórica dos direitos humanos” 

Temos, mais e mais, que pugnarmos por uma proteção irrestrita à dignidade 

para que vejamos totalmente recuperados os valores humanos e o sentido da vida em 

sociedade, aquilo que podemos denominar “decência social mínima”, sendo ela a única 

forma de justiça que se pode pleitear.  

 

3.1 A dignidade da pessoa humana como preceito lega l 

 

Muito embora possa se alardear seu caráter difuso ou impreciso, não pode ser 

simplesmente sublimado o conceito da dignidade humana, antes se exigindo a depuração 

de seu possível significado, a sua latitude conceitual. E é desta forma, sobretudo, quando 

se pretende distinguir, propriamente, a dignidade da pessoa humana, atentando-se, 

então, para o que se dirige, nessa expressão personalista, ao homem concreto e 

individual, à sua realidade idiossincrática, inextensível desde logo a toda a humanidade. 

Também no plano semântico, vê-se que a terminologia dignidade possui tríplice 

sentido, pois enfatiza, à primeira vista, um modo de proceder e depois também a pessoa 

que assim procede: o sujeito é digno porque se comporta dignamente. O seu terceiro 

sentido – que nos interessa de imediato – não deriva de uma conduta, nem mesmo de um 

padrão de conduta, senão de uma qualidade inerente ao ente, homem ou mulher, não 

importando seu modo de conduzir-se. A dignidade da pessoa humana é, já agora, um 

pressuposto de qualquer conduta, um limite externo e de caráter tutelar imposto à ação.  

Podemos aumentar seu limite ao mundo potencial dos contratos, vale dizer, à 

esfera de liberdade – que tem, paradoxalmente, também a dignidade humana como 

fundamento. Quem sabe por isso, e com muita sensibilidade de espírito, Flauber52 (2004, 

p. 27) nos teria provocado: “Que é, pois, a igualdade, se não a negação de toda liberdade, 

de toda superioridade e até da Natureza mesma?”  

                                                 
51 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. p. 44. 
52 Apud DOMÉNECH, Antoni. El Eclipse de la Fraternidad. Barcelona: Crítica, 2004, p. 27. 
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Destarte, se depreende uma evidente correlação lógica: se a dignidade é uma 

qualificação comum a todos os seres humanos, a sua realização normativa terá sempre a 

igualdade como um pressuposto. As pessoas seriam igualmente dignas. Isso nos 

remeteria a uma concepção de igualdade material bastante afinada com o ideário da 

Ilustração e aparentemente estranha a uma evolução dos estudos filosóficos que vem 

resultando no resgate do sujeito.  

Seria como se tivéssemos uma grande quantidade de humanidade que nos 

faria credores do mesmo tratamento, não obstante as nossas restritas desigualdades. 

Nessa porção de gente residiria nossa intangível dignidade, vale dizer, a dignidade da 

pessoa humana – que se reporta, ao dizer de Jorge Miranda53 (1998, p74), “a todas e 

cada uma das pessoas e é a dignidade da pessoa individual e concreta”. 

Portanto, vimos que temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos 

inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos 

descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de 

uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.  

Com igual sentido, Bobbio54 (1992, p.189) adverte que “o próprio homem não é 

mais considerado como ente genérico, ou homem em abstrato, mas é visto na 

especificidade ou na concretude de suas diversas maneiras de ser em sociedade, como 

criança, velho, doente etc.”. 

A dignidade da pessoa humana se apresenta em no ordenamento jurídico 

brasileiro de forma expressa na Constituição Federal, nossa lei maior, no Artigo 1º, título I, 

sob a denominação “dos princípios fundamentais”, assim descrito: 

“Dos Princípios Fundamentais”  

“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como fundamentos: 

I - a soberania; 

                                                 
53 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV – Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra, 
1998.  
54 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Campus, 1992. 
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II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 

Pois assim, se nosso país adotou um regime de Estado Democrático de Direito 

e esta condição tem como principio que o fundamenta, entre outros, a dignidade da 

pessoa humana, recepcionando e positivando, em definitivo, os ditames da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, devemos compreender que mesmo que não haja 

legislação infraconstitucional seu mandamento deve ser correspondido em todas as 

esferas jurídicas. 

Relembrando José Afonso da Silva quando expõe que democracia é tolerância 

na convivência, não podemos deixar de considerar que tais aspectos somente podem unir 

os conviventes com o respeito à dignidade desses cidadãos que compõem a teia social. 

Sem o respeito à dignidade, parte inerente e intrínseca do individuo, não haveríamos de 

falar em democracia, tampouco em Estado Democrático de Direito, forma de regime 

adotado em nossa constituição.  

Podemos traduzir a mensagem do artigo 1º da seguinte forma: "a dignidade do 

homem é inviolável” e que aqui não se trata de simples enunciado ou declaração. Como 

texto constitucional, essa expressão tem caráter normativo. Assim, qualquer norma 

administrativa, legal ou ato jurídico que desrespeitar essa dignidade será inconstitucional 

e, por isso, sem validade. Por isso, não há de se perguntar do motivo para que não haja 

uma lei que possa definir “dignidade” para sua posterior aplicação. 

E não haveria de existir uma lei infraconstitucional nesse sentido porque a 

norma constitucional serve na origem, para a aplicação de todo o direito que dela emana.  

“A dignidade é o fim. A juridicidade da norma positiva consiste em se poder 

reconhecer que, tendencialmente, ela se põe para esse fim. E se não se põe, não é 

legítima. A razão jurídica se resolve em uma determinada condição humana em que cada 
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indivíduo é, para a humanidade, o que uma hora é pra o tempo: parte universal e concreta 

do todo indissolúvel”, ressaltou com muita propriedade Marcio Sotelo Felipe 55, e aduziu 

Bittar56 “a apurada observação do momento permite dizer que a pessoa humana é posta 

novamente em foco, e sua valorização recupera foros de decência social mínima, 

avultando a temática da dignidade da pessoa humana como télos do próprio ordenamento 

jurídico, ou mesmo como critério de qualquer forma de justiça”.  

Indo mais além, vimos que a Constituição Federal vedou nela mesma algumas 

possibilidades de alteração, pela relevância e importância da matéria tratada, que são 

descritas no artigo sessenta, dentre elas a forma federativa de Estado.  

O artigo desta forma estabeleceu: 

“A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
 
(...) 
 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
 
I - a forma federativa de Estado; 
 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
 
(...) “ 

 

Ora, se foi amparado, dentre as chamadas “cláusulas pétreas” a forma 

federativa de Estado, incluídos, pois, também os princípios que o regem,sendo a 

dignidade da pessoa humana um deles. Portanto, reiterando o já citado, e agora com o 

enfoque em nosso ordenamento constitucional: “a dignidade da pessoa humana, 

juridicamente considerada, é inviolável” por ser, de acordo com a lei, preceito que não 

possibilita, de nenhuma forma, alteração.   

                                                 
55 FELIPE, Márcio Sotelo. Razão Jurídica e Dignidade Humana. p. 100. 
56 BITTAR, Carlos E. B. op. cit. p. 11-12. 
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A esse respeito, citemos, novamente, Carlos Bittar57 “O bem jurídico protegido é 

o conceito pessoal (complexo valorativo individual) compreendendo, como visto, a 

dignidade (sentimento das próprias qualidade morais) e o decoro (consciência da própria 

respeitabilidade social), quando há ofensa, esta, é endereçada diretamente à pessoa do 

ofendido, que sofre diminuição pessoal, constrangimento ou depressão (com as 

conseqüências próprias)”.  

Se a dignidade é um dos princípios fundamentais de nosso Estado Democrático 

de Direito, também temos que recorrer a Celso Antonio Bandeira de Mello58 acerca dos 

princípios em geral:  

[...] Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 

alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e 

inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema 

normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o 

conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes 

componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. (1996, p. 

545) 

Outro mestre, Miguel Reale59, afirma que “os princípios são certos enunciados 

lógicos admitidos como condição ou base de validade das demais asserções que 

compõem dado campo do saber”. 

Confirmada, desta forma incontestável, a grandessíssima importância que um 

princípio tem no sistema jurídico, de maneira que, insofismavelmente, podemos concluir 

que, ao se violar uma norma, diretamente estar-se-á ferindo um princípio daquele 

sistema, que na sua essência estava embutido, ou também de modo inverso, ao se violar 

o principio, ponto de partida da norma, estará violando e ferindo, todo o enunciado que a 

norma se propôs. Portanto, temos que os princípios são os pontos nucleares e que 

servem de premissa base para a elaboração e aplicação do direito.  

Ainda, sobre o tema, Reale60 reafirma que estes são  

                                                 
57 BITTAR, Carlos E. B. op. cit. p. 12 
58 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo. Malheiros Editores, 1996, 
p. 545 
59 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 19 ª ed. São Paulo: Saraiva, 1991. p.300.  
60 REALE, Miguel. O Estado Democrático de Direito e o conflito das ideologias. 2. ed. rev. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 3. 
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[...] valores que devem ser interpretados conjuntamente, pois o respeito devido à 

pessoa humana em sentido universal (eu costumo dizer que a pessoa humana é 

o ‘valor fonte’ de todos os valores), não exclui, mas antes implica a dimensão 

jurídico-política que cada membro da coletividade brasileira adquire só pelo fato 

de nascer no território nacional, assegurando-lhe um campo específico de direitos 

e deveres, sem prejuízo da igualdade perante a lei. 

Destarte, irradiando sobre as mais diferentes regras, os princípios compõem-

lhes o espírito e servem de critério para sua exata compreensão e inteligência, 

exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 

confere a tônica a ser seguida e seu sentido harmônico.  

E através da noção de dignidade que há a expansão da personalidade e o 

impedimento ao desrespeito ao cidadão e deve ser, sempre, a finalidade das políticas 

sociais na busca da justiça social extremamente necessitada. A consciência ética é 

preponderante para que se imponha respeito à condição humana (dignidade) no sentido 

de operar a expansão e o desenvolvimento dos povos. Também, através dela, serão 

possíveis a evolução e expansão da consciência humana rumo às mudanças que 

prestigiem os atores sociais enfatizando o respeito à condição humana.   

Como podemos refletir, após a investigação de vários enfoques, diferentes tipos 

de compreensão de comportamentos ou das varias convicções que as pessoas possam 

ter a respeito da dignidade da pessoa humana - o tema objetivo, juridicamente, vimos que 

sempre haverá a necessidade de amparo e proteção irrestritos ao indivíduo. Integridade e 

respeito por si próprio podem ser, portanto, o resultado desse conceito e sua conseqüente 

aplicabilidade jurídica objetiva. Porque o respeito pela dignidade humana significa tratar o 

outro de forma a evitar situações que este considere a sua dignidade aviltada. Trata-se de 

uma mudança de campo de visão, a dignidade vista e considerada sob o ponto de vista 

do outro individuo – aquele que está no cerne da questão, e não por quem teria apenas o 

dever da análise superficial e fria. Esta é a democracia que se busca, o respeito, através 

do outro, na convivência social.   

Verdadeiramente, somente se poderá entender e aceitar o conceito de 

dignidade dentro de padrões democráticos que tenham a ética como base de 

sustentáculo.   

Podemos, até, admitir as mais variadas condições sociais que retalham as 

relações humanas na vida em comunidade, porém, reata mais que claro que a dignidade, 
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seja com valor fonte, seja como aplicação objetiva do direito, não comporta nenhum tipo 

de fracionamento. Assim, desde o ponto de vista do próprio individuo, como vimos, há que 

se falar em uma só dignidade – talvez a dignidade social, que é uma e indivisível e, numa 

figura de linguagem, tratada como fosse um corpo humano, onde uma manifestação de 

enfermidade em um órgão reflete em seu todo. Desta forma, não há presidente da 

Republica que possa ter mais dignidade do que um trabalhador braçal, tampouco um 

intelectual superior a um iletrado. Mais além, não há discrepância na dignidade de um 

jurista com relação à dignidade de um atleta profissional de futebol. Ela é meta social nos 

países democráticos porque está no cerne da satisfação das necessidades físicas, 

morais, psíquicas e espirituais da pessoa humana, através dela podemos equilibrar todas 

as relações existentes na sociedade.   

Destarte, foi na era moderna, desde a Revolução francesa ao pós Segunda 

Guerra Mundial, que nasceu e se concretizou a necessidade de observância na dignidade 

humana como fator fundamental de proteção da pessoa humana e que agora, no período 

pós-moderno, cujo enfoque consciente só poderia ser a pessoa humana, temos a 

responsabilidade na sua real efetivação, seja relativizando as diferenças, porém sempre 

as respeitando, ou na compreensão não unilateral das culturas. O mundo terá muito a 

ganhar com esse pensamento. 
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4. O trabalho  

 

      Podemos ressaltar que a origem do trabalho se vê confundida com a origem do 

próprio homem, que, como os animais, ele se viu obrigado a prover seu próprio sustento, 

seja na caça, pesca ou se ver obrigado a encontrar local seguro que o protegesse das 

ameaças naturais das remotas eras. Amleto di Marcantonio61 ressalta:  

 

[...] A história do trabalho é a historia da humanidade no seu progresso. A 

evolução histórica da relação de trabalho pode dizer-se determinada por três 

fatores, derivados de uma relação conseqüente: progressiva importância do 

trabalho, progressiva complexidade das relações de trabalho e progressiva 

necessidade de dar a essas relações a adequada e suficiente disciplina jurídica.  

 

Trabalho deriva da palavra latina “tripalium” que era um instrumento de tortura. E 

labor, em latim, significa esforço penoso, dobrar-se sob o peso de uma carga, dor, 

sofrimento e fadiga.  

 

O trabalho, contrário do que é hoje, surge na história de forma depreciativa. Assim, 

nas sociedades antigas e escravagistas, o trabalho era visto como algo vil, desonroso e 

degradante. Poetas gregos e romanos não se cansavam de proclamar as virtudes do ócio 

como um valor indispensável para uma vida livre e feliz, só poderiam “produzir” se 

tivessem tempo disponível para tanto, daí também, o apoio desses intelectuais da época 

à escravidão. O nobre envolvia-se nas atividades políticas, espirituais, nas artes e 

ciências, nas letras, dança, ginástica e arte militar. O trabalho era visto como algo que 

devia ser feito por escravos ou homens livres e pobres. Em Roma, estes últimos eram 

chamados de humiliores, humildes ou inferiores, em contrapartida aos honestiores, 

homens bons, porque eram livres, tinham posses e dominavam a guerra e a política. O 

trabalho, então, não era uma escolha do livre-arbítrio humano, mas sim um castigo. 

 

Diferentemente do ocorrido no passado, na sociedade contemporânea e na 

multiplicação dos círculos sociais que abrangem a vida cotidiana, podemos considerar 

que é o trabalho que possibilita ao individuo a conquista de sua autonomia, material e 

emocional. É o que lhe fornece, talvez a única, a grande chance de sociabilidade.  

 

                                                 
61 MARCANTONIO, Amleto di, in Appunti di diritto del lavoro, p.18.  
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Para que se tenha um ótimo exemplo do relevo e importância que o trabalho, a sua 

projeção, ou seu entendimento, nos nossos dias, basta perguntar a uma mãe a respeito 

de seu filho. Logo, ela vai identificá-lo através, ou de sua atividade laboral ou de sua 

profissão. Portanto, nas sociedades ocidentais que preservam demasiadamente os 

valores sociais pelos símbolos familiares, destarte, nada mais significativo. 

 

É com base no trabalho que o cidadão busca o alimento diário e, assim, contribui 

para o desenvolvimento de todas as ciências e das técnicas e, sobretudo para a 

ininterrupta elevação cultural e moral, porque não dizer espiritual, da sociedade na qual 

vive em comunidade com seus semelhantes.  

 

Para que tenhamos uma definição do que é “trabalho;” teríamos que considerar 

que esta varia no tempo e no espaço, mas, de maneira geral, podemos dizer o trabalho é 

uma ação realizada por seres humanos que supõe uma certa quantidade de energia física 

e que se objetiva a um fim material ou imaterial, conscientemente desejado e que tem a 

sua gênese na  insatisfação  ou  na  existência  de  uma  privação,  ou mesmo na 

carência por quem o realiza. 

 

O trabalho é o meio diante o qual o homem transforma a natureza, e cria, 

concomitantemente, riqueza e constrói a realidade de acordo com sua visão ou 

necessidade. 

 

Parece-nos clara a aceitação de tal atividade, por ser essencial à própria vida, 

como um direito fundamental, mas tentemos localizá-lo no espaço constitucional como tal. 

 

Vimos que o preâmbulo cita os direitos sociais que depois, no texto constitucional 

se traduz no artigo sexto, em (...), trabalho, (...). No artigo sétimo, referenda que são 

direitos dos trabalhadores (...) que visem à melhoria de sua condição social e destaca 

trinta e quatro incisos, mas, é no artigo primeiro que o trabalho ganha força motriz 

especial no que diz respeito aos direitos fundamentais, porque o valor social do trabalho é 

compreendido como fundamento do Estado Democrático de Direito, portanto, sem ele – 

valor social do trabalho, ou qualquer desrespeito a ele, não podemos entender que o 

Brasil possa se pretender a um Estado Democrático de Direito. Estado Democrático, que 

já visto, permite a convivência na tolerância.  
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A atividade laboral constitui uma atividade essencial da espécie humana. É a 

atividade que possibilita a reprodução e a sobrevivência da espécie em um determinado 

nível de satisfação de suas necessidades. Trata-se de uma atividade necessária a todas 

as relações sociais que elegem formas diversas em cada uma delas ao longo do tempo.  

 

Nunca demais reiterar que o trabalho é uma das características que distinguem o 

homem do resto das criaturas vivas, porque suas atividades, relacionada com a 

manutenção de sua própria vida, não se pode chamar de trabalho, mas de simples 

sobrevivência física; somente o homem tem a capacidade, física, porem com a 

conjugação do intelecto, para o trabalho, e o realiza ocupando ao mesmo tempo, com a 

atividade laboral, a sua existência sobre a terra. 

 

Para Daphnis Ferreira Souto62, trabalho é:  

 

[...] Todo esforço que o homem, no  exercício de sua capacidade física e mental 

executa, para atingir seus objetivos  em consonância com princípios éticos,  e 

juridicamente,  corresponde  à  atividade  física ou intelectual exercitada pelo 

homem com o fim de realizar uma produção, ou o efetivo exercício de uma 

profissão, um emprego ou uma ocupação. 

 

Analisando tal conceito, vimos que o trabalho está intimamente ligado ao fator de 

produção, na concepção econômica tradicional. Mesmo que não seja nosso ponto central 

de análise, tal posição merece destaque, porque a grande dificuldade hoje é a conjugação 

que se pretende da representação da força de trabalho no centro dos regimes capitalistas 

adotados pelos países ocidentais.  

 

Já para Dalmo de Abreu Dallari63 “O trabalho permite à pessoa humana 

desenvolver sua capacidade física e intelectual, conviver de modo positivo com outros 

seres humanos e realizar-se integralmente como pessoa. Por isso o trabalho deve ser 

visto como um direito de todo o ser humano.”  

 

Através do vocábulo “trabalho” se pode confirmar a indicação de toda e qualquer 

atividade efetuada por um mesmo indivíduo, seja manual ou intelectual, e 

                                                 
62 DAPHNIS, Ferreira Souto, Saúde no Trabalho: uma revolução em andamento, p. 37. 
 
63 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania, p. 40. 
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independentemente de suas características circunstanciais, significa que, todas as 

atividades humanas se podem reconhecer como trabalho, nas mais variadas formas, para 

as quais o mesmo tem capacidade e, essencialmente, está predisposto, pela sua própria 

natureza, a realizá-la. 

 

Embora hoje, ainda há os que acreditam que o trabalho é um fardo a se carregar 

por estarmos envoltos com o capitalismo por demais agressivo, e esse, posição essa que 

é unânime, não poupa o ser humano quando se propõe ao lucro, temos que nos organizar 

e nos comprometer, cada vez mais, a ponto de fazer com que a mão de obra não seja 

aviltada e a dignidade não seja ferida de morte. Todavia, não seja tarefa das mais fáceis, 

não podemos recuar, principalmente, aqueles de maior discernimento e nível maior de 

politização, diante de tão grave ameaça.  

 

 Tentemos fazer como as formigas que têm uma organização interessante, pelo 

menos no que envolva o respeito social – a justiça social? Embora estejam divididas em 

castas, como rainha, soldados e operárias, não há discriminação quanto ao tipo de 

atividade que exercem. Todas são consideradas essenciais para a sobrevivência da 

colônia. Parece que elas entendem que não importa o trabalho que cada uma faz, todas 

são importantes para a coletividade.  

 

O socialismo, que teve Karl Marx como um de seus principais expoentes, dizia que 

a sociedade capitalista está basicamente dividida entre aqueles que são os donos dos 

meios de produção (as fábricas, máquinas e a terra) e aqueles que, para produzir, só 

possuem sua força de trabalho. E que os capitalistas determinavam o que e como vão ser 

produzidos os bens que serão vendidos no mercado. Já aqueles que só têm a força de 

trabalho – os proletários ou operários, vão participar desse processo como assalariados, 

seja diretamente nas fábricas e plantações ou, então, no comércio ou em prestação de 

serviços. Sob esse conceito pregava o separatismo, porem, não apresentava solução 

plausível.  

 

Foi a encíclica “Rerum Novarum”, já citada, que trouxe o caminho de pacificação e 

tentou enquadrar as relações humanas na dura realidade das diferenças que então se 

apresentava. 
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Depois, e no mesmo sentido, de muita lucidez a encíclica “Laborem Exercens” de 

Papa João Paulo II64 que afirma:  

 

[...] Se é verdade que o homem se sustenta com o pão granjeado pelo trabalho 

das suas mãos, e isto equivale a dizer, não apenas com aquele pão quotidiano 

mediante o qual se mantém vivo o seu corpo, mas também com o pão da ciência 

e do progresso, da civilização e da cultura, então é igualmente verdade que ele 

se alimenta deste pão com o suor do rosto, isto é, não só com os esforços e 

canseiras pessoais, mas também no meio de muitas tensões, conflitos e crises 

que, em relação com a realidade do trabalho, perturbam a vida de cada uma das 

sociedades e mesmo da inteira humanidade. 

 

Mesmo que ainda seja um de nossos maiores problemas o fato de ainda existirem 

donos dos meios de produção, vimos que, como o homem pode empregar sua energia na 

transformação de matéria prima em produtos de consumo, do mesmo jeito pode 

transformar nosso meio através do trabalho. Todo o resto é derivado desse princípio, a 

força que tem o trabalho ou a atividade laboral como motriz social, porque através dele o 

cidadão faz sua rede de convivência, ganha espaço na comunidade e respeito dos 

demais cidadãos, por isso sua elevada relevância. É ele que dá dignidade à vida. Sem 

embargo, através do trabalho o individuo pode tanto transformar sua condição humana 

como também a condição social. Eis sua elevação a um estado de importância sagrada, a 

que empresta a valorização à própria vida.   

 

Então, o que significa o trabalho na vida de cada um de nós?  

 

Uma excelente resposta nos dá o professor Gabriel Chalita65 quando preleciona: 

  

[...] o trabalho possui estreita conexão com o processo evolutivo dos seres 

humanos na medida em que simboliza o extremo oposto do comodismo, da 

passividade, da negligência, do desleixo. Em outras palavras, o trabalho oferece 

ao ser humano os mecanismos de efetivação de sua liberdade de ação e de 

pensamento. (...) O trabalho nos torna seres sociais na medida em que, no 

exercício de nossa profissão, entramos em contato com outros indivíduos e 

aprendemos a estabelecer relações com pessoas com idéias e opiniões 

diferentes das nossas. Em outras palavras, o trabalho nos ensina e fortalece em 

                                                 
64 João Paulo II. Encíclicas, LTr. p. 113-149.  
65 CHALITA, Gabriel. Pedagogia do Amor, 2003, pag 107. 
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nós valores indispensáveis como ética, justiça e respeito às diferenças. [...] O 

povo não precisa de esmola. Quer dignidade. Trabalho é dignidade. 

 

 

4.1 O trabalho como um Direito Fundamental 

 

 

Embora já tivéssemos passado pelo assunto, mas, por sua vital importância nesse 

trabalho, retomamos aqui aprofundando um pouco mais.  

 

 Vivemos em um mundo em profunda transformação, com níveis de 

desenvolvimento muito diferenciados, de extremas desigualdades entre os países ricos e 

desenvolvidos e os países pobres e subdesenvolvidos ou chamados do “terceiro mundo”; 

num mundo em que há cada vez mais, alguns, poucos, que concentram toda a riqueza, 

ao mesmo tempo em que a grande maioria da população mundial vive em níveis de 

miséria inimagináveis; onde,  ao mesmo tempo, se  torram recursos naturais e 

econômicos  e  se morre de fome; onde o desemprego pulula como uma praga impedindo 

que milhões de pessoas   tenham   um   simples   trabalho   que   lhes   permita   obter   

os   meios   mínimos indispensáveis à sobrevivência da sua família, é importante que 

analisemos a questão do direito ao trabalho, na perspectiva da sua natureza de direito 

fundamental. 

 

 Como ora visto, o trabalho, de maneira geral é, segundo as correntes de 

pensamento dominantes da nossa sociedade, uma condição de realização do Homem e 

da sua dignidade. É, pois, uma condição de plena cidadania, posição aqui já defendida. 

 

E o nosso enfoque somente poderá ser desenvolvido, neste campo de direitos 

fundamentais, sob a perspectiva de trabalho subordinado ou por conta de outrem. É que, 

exatamente sob esse prisma, em especial, no campo das relações do trabalho com o 

emprego e com a livre escolha de uma profissão, que emergem os maiores problemas 

cuja abordagem aqui se propõe fazer. 

 

Na generalidade das Constituições modernas o direito ao trabalho tem 

consagração no âmbito dos direitos fundamentais. Em regra, no âmbito dos direitos 

econômicos e sociais. 
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Podemos também analisar o valor do trabalho e sua importância no contexto social 

pela via contraria, que é o desemprego. 

 

O desemprego é, sem dúvida, um dos grandes problemas desse século, 

especialmente com o incremento da globalização. Essa questão já não se enquadra 

somente na realidade de países como o Brasil e todos emergentes e subdesenvolvidos, 

entretanto se apresenta em todas as nações, até mesmo em boa parte da Europa.  

A falta de trabalho atinge o Estado, o trabalhador e sua família. Mas o mais 

prejudicado é o trabalhador e sua família, a pessoa que se encontra desempregada fica 

com baixa auto-estima, por se sentir inútil ao convívio social, e isso muitas vezes leva o 

individuo a depressão, além disso, a família não conta com o rendimento dessa pessoa e 

a qualidade de vida cai. No Brasil, segundo pesquisas apresentadas, a maior 

preocupação do brasileiro está ligada diretamente ao emprego, pois muitas vezes é a 

única alternativa de renda de milhares de famílias no país, além disso, o desemprego 

deriva o agravamento dos problemas sociais. 

 

Dados da OIT66 (Organização Mundial do Trabalho), no início dessa década 

existiam aproximadamente 250 milhões de desempregados no mundo que responde por 

                                                 
66 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT 
 
História  
 
Fundada em 1919 com o objetivo de promover a justiça social, a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) é a única das Agências do Sistema das Nações Unidas que tem estrutura tripartite, na qual os 
representantes dos empregadores e dos trabalhadores têm os mesmos direitos que os do governo. 
 
No Brasil, a OIT tem mantido representação desde 1950, com programas e atividades que têm refletido os 
objetivos da Organização ao longo de sua história. 
 
A OIT foi criada pela Conferência de Paz após a Primeira Guerra Mundial. A sua Constituição converteu-se 
na Parte XIII do Tratado de Versalhes.  
 
Em 1944, à luz dos efeitos da Grande Depressão a da Segunda Guerra Mundial, a OIT adotou a Declaração 
da Filadélfia como anexo da sua Constituição. A Declaração antecipou e serviu de modelo para a Carta das 
Nações Unidas e para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
 
Em 1969, em seu 50º aniversário, a Organização foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. Em seu 
discurso, o presidente do Comitê do Prêmio Nobel afirmou que a OIT era "uma das raras criações 
institucionais das quais a raça humana podia orgulhar-se".  
 
Em 1998, foi adotada a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu 
Seguimento. O documento é uma reafirmação universal da obrigação de respeitar, promover e tornar 
realidade os princípios refletidos nas Convenções fundamentais da OIT, ainda que não tenham sido 
ratificados pelos Estados Membros. 
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cerca de 10% da força de trabalho. No início da década de 80, o índice de 

desempregados na Europa se elevou de forma significativa, esse problema atinge 

principalmente a população jovem que apesar de obter um bom nível intelectual não 

consegue ingressar no campo de trabalho. 

 

O problema é tão sério que e para que haja uma mitigação no fenômeno social do 

desemprego há aqueles que defendem uma flexibilização das leis, deixando o trabalhador 

quase sem nenhuma proteção – aqui nem entremos no mérito de suas conseqüências 

que por si só daria um novo estudo - para que possam existir, ao menos, empregos que 

sustentem as famílias. Há alguns anos víamos sindicatos atuando, ferozmente, em 

campanhas por melhores condições de trabalho, hoje a atuação é pela mais pura 

manutenção de empregos. 

 

Na Europa – e essa é uma tendência também no Brasil, os líderes de alguns 

países implantaram medidas para amenizar o avanço dos índices de desemprego, como 

a diminuição das horas de trabalho, dando oportunidades para novas contratações; 

estruturação dos seguros trabalhistas e redução do teto do salário mínimo; incentivando 

assim a geração de novos postos de trabalho. 

 

E o desemprego auxilia outro grande fenômeno social mundial, o aumento da 

miséria e da fome o que coloca em risco o avanço nas mais variadas áreas da atividade 

humana que se possa pretender, porque geram necessidades humanas, que geram 

desespero - roubos, violências de todos os níveis, geram a total corrosão social.  

 

Até mesmo nessa via inversa, constitucionalmente, vimos o trabalho, a sua 

importância, se mostrar contundente no rol dos direitos fundamentais, dentro do capitulo 

reservado aos princípios fundamentais, que no artigo 3º traz:  

 

                                                                                                                                                                  
Desde 1999, a OIT trabalha pela manutenção de seus valores e objetivos em prol de uma agenda social 
que viabilize a continuidade do processo de globalização através de um equilíbrio entre objetivos de 
eficiência econômica e de equidade social. 
 
FUNDAMENTOS  
 
A OIT funda-se no princípio de que a paz universal e permanente só pode basear-se na justiça social. Fonte 
de importantes conquistas sociais que caracterizam a sociedade industrial, a OIT é a estrutura internacional 
que torna possível abordar estas questões e buscar soluções que permitam a melhoria das condições de 
trabalho no mundo. 
 
Disponível em: www.oitbrasil.org.br. Data de Acesso: 13 de Junho de 2009.   
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“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

 

 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais; 

 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. “    

 

E somente é possível a construção desta sonhada sociedade livre, justa e solidária, 

a erradicação da pobreza e marginalização e a redução das desigualdades sociais com o 

fato de se poderem proporcionar meios de subsistência adequada ao povo. Temos no 

trabalho, somente no trabalho, o crescimento da riqueza do país e do cidadão e o 

desenvolvimento humano, e a assunção de que através dele nasce a antítese da miséria, 

pobreza e desigualdades sociais de um país, de forma definitiva.  

 

 

4.2. Liberdade de trabalho 

 
 

"...se alguma nação não adotar condições humanas de 

trabalho, esta omissão constitui um obstáculo aos 

esforços de outras nações que desejem melhorar as 

condições dos trabalhadores em seus próprios países" 

 

Constituição da Organização Internacional do Trabalho - 

OIT 

 

 

Quanto ao trabalho, efetivamente considerando, temos que sua concretude 

exige teoria, prática e formulação consistente e consciência de classe para se enxergar 

que a ideologia dominante expropria o trabalho e até mesmo subverte a realidade do 

empregado. Por isso a defesa e pugnação de relevância à liberdade do exercício do 

trabalho.  
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 O Direito ao Trabalho não é mais simplesmente o que assinala em suas 

prerrogativas que toda pessoa tem direito a um trabalho lícito, livremente escolhido e a se 

realizar em condições dignas e justas.  

 

O Direito ao Trabalho é intrínseco à condição humana, e ganha status de 

primeira grandeza na personalidade humana, assim como a dignidade, porque temos que 

o indivíduo desde seu nascimento e seu desenvolvimento se satisfaz como ser humano 

ao cumprir os requisitos conforme passa a idade, da que busca a proteção dos menores 

em seu desenvolvimento físico, intelectual e moral; proteção da saúde em todo seu ciclo, 

mas em tenra fase o protege do perigo em um trabalho precoce; e possibilita o ingresso 

na escola para uma melhor formação pessoal e profissional.  

 

A Declaração de Filadélfia67, que constitui a medula central do que é hoje a 

Organização Internacional do Trabalho, afirma que todos os seres humanos, sem 

distinção de raça, credo ou sexo, têm direito a perseguir seu bem estar material e seu 

desenvolvimento espiritual em condições de liberdade e dignidade, de segurança 

econômica e em igualdade de oportunidades. Também proclama que a conquista das 

condições que permitam chegar a este resultado deve constituir o propósito central de 

toda política nacional e internacional. 

 

O trabalho, segundo todas as correntes de pensamento de nossa sociedade, é 

uma condição de realização do individuo e de sua dignidade. Violar o direito que tem o ser 

humano ao trabalho, portanto, seria violar a sua própria cidadania.   

 

Localizando em nossa Constituição Federal, nossa lei maior lhe dá guarida no 

espaço destinado aos Direitos e Garantias Fundamentais, Título II, no capítulo dos 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º que assim estabelece: 

 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 
                                                 
67 Oficina Internacional del Trabajo. Las Normas Internacionales del Trabajo, Un Enfoque Global. España, 
2002. Pág. 84. 
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(...) 

 

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer;   

 

(...) “ 

 

 

A liberdade do trabalho consiste no direito que tem o cidadão de aplicar sua 

atividade na produção da riqueza de um país. 

 

Assim, pode-se supor que esse direito lhe dá a faculdade de escolha da 

profissão; arte ou oficio a que queira se dedicar, o método de produção que considere 

oportuno; de empregar a forma, o tempo e o lugar de trabalho que estime conveniente; de 

reunir-se, associar-se ou buscar salário com quem melhor lhe convier; e de ser dono de 

suas obras, produtos ou resultados que emanem de seus esforços.  

 

O trabalhador deve ser livre, portanto, sem mais limitações que as determinadas 

pela sua própria natureza, pela moral, pela ética ou pela prudência do exercício escolhido. 

 

O trabalho, segundo todas as correntes de pensamentos de nossa sociedade, uma 

forma de realização do ser individuo e da sua dignidade, é, pois, uma condição de plena 

cidadania. Não permitir que ele exerça tal direito sem entraves é violar toda a sua 

essência humana. Por esse motivo que temos esse “reconhecimento constitucional 

efetivo”, para estar em plena sintonia com os ditames do enunciado do artigo 1º. Daqui 

resulta que se não trata de um direito qualquer, mas de um direito com dignidade 

constitucional e que o Estado se obriga a assegurar, através de medidas que permitam 

tornar efetiva a sua realização. Mas o trabalho assim consagrado não pode ser um 

trabalho qualquer, mas sim um “trabalho decente” para usar a expressão feliz da OIT, 

utilizada igualmente na proposta de texto normativo das 68Bases Constitucionais para a 

América Latina e Caribe.  

 

Ademais do exporto na Constituição podemos extrair mais quatro direitos, ou 

                                                 
68 “Art. 88 A União Latino-americana adota como modelo de organização do mundo do trabalho o paradigma 
do trabalho decente”.   
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princípios de direito, que se aderem à liberdade de trabalho:  

 

a) Assinala que a organização sindical é livre, sempre que os sindicatos ou 

associações de mesma índole se ajustem as prerrogativas que a lei ordena;  

 

b) Que o Estado tem o dever de facilitar os meios e instrumentos indispensáveis de 

trabalho aos trabalhadores;  

 

c) Se contempla a inclusão do trabalhador na participação nos benefícios materiais 

– lucros - de toda empresa agrícola, industrial, comercial ou mineral, sendo que a sua 

participação será fixada por lei e de acordo com a natureza da empresa;  

 

d) Admite o direito à greve aos trabalhadores sempre que se execra no sentido de 

resolução dos conflitos estritamente trabalhistas. 

  

O direito ao trabalho é um fato consagrado como norma constitucional, e desde a 

norma maior, todo código, lei, regulamento ou norma jurídica que por sua natureza e por 

verse sob o amparo da Constituição da República no poderá quebrantar este direito.  

 

  O homem também é livre em sua consciência e deve sê-lo em seu trabalho, posto 

que essas liberdades se baseiem no sue livre arbítrio que se funda na natureza de todo o 

ser humano. Ademais, que a liberdade de trabalhar, ou seja, de por em prática útil suas 

faculdades é um direito que pertence naturalmente ao individuo posto que compreende a 

propriedade de suas atitudes individuais, que são, próprias, exclusivas e intransmissíveis, 

e não há portanto poder capaz de despojá-lo do que lhe deu a natureza que forma parte 

do seu ser.  

O trabalho deve ser livre, estimulado tão somente pela concorrência, porque é 

evidente que o cidadão produza muito, produza bem e produza mais barato, no próprio 

mercado encontra sua recompensa. Ao passo que o produz pouco, produz mal ou caro, o 

mercado também dará um jeito de castigá-lo. Então, somente a liberdade poderá se 

tornar a lei do mercado, porque o que se busca é aquele que mais produz, seja qual for a 

profissão ou função; esse quesito é primordial, universal e invariável. Primordial, porque 

sem ele seriam inaplicáveis toda e qualquer regulamentação que a economia pudesse 

tentar sustentar. Universal, porque as atividades de todos os povos se movem segundo 
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seus próprios impulsos e, invariável, porque as condições essenciais de nossa existência 

tem caráter permanente.  

Sem liberdade o trabalhador carece de iniciativas, porque nem tem meios para 

realizar seus pensamentos, nem abriga a esperança de recolher os frutos de seu esforço.  

 

Sem liberdade não se busca o progresso, porque o trabalhador trabalha contra 

sua própria razão, não sente o estimulo de aperfeiçoar suas obras, nem tem o desejo de 

beneficiar seus opressores. Sem liberdade o cidadão não tem interesse pessoal porque 

trabalha forçosamente, somente, em proveito alheio, assim se torna, inconscientemente, 

indolente e preguiçoso. Fica na posição contraria ao desenvolvimento. Sem liberdade não 

há aumento de produção porque tenta aborrecer a força que o oprime em ao aplica no 

seu afazer toda a atividade que possa possuir. Sem liberdade não há responsabilidade 

econômica direta, porque as torpezas da fabricação não causam a pobreza do obreiro 

que as comete, mas a ruína do empregador que o suporta.   

 

Sem liberdade não há afinco ao trabalho, porque não há o incentivo da 

recompensa nem se pode aproveitar da poupança que só é destina ao patrão.  

 

Enfim, o trabalhador sem liberdade não pode se associar como quem queira, 

não pode escolher, por si só, seu caminho. Não tem interesse em melhorar a natureza de 

sua função para utilizar melhor os recursos, naturais ou artificiais, para desenvolver suas 

forças em prol do contexto produtivo. Não sente o desejo de capitalizar o produto de seu 

trabalho porque se convence de que quanto mais põe mais perde, e por mais que sinta o 

vigor da pressão exercida se põe mais e mais letárgico e inoperante.   

Pelo contrario, o trabalhador livre é muito mais ativo, porque aspira melhor 

condição de vida e sabe que pode alcançá-la. É mais inteligente porque se movimenta na 

esfera da autonomia que foi a de sua eleição. É mais interessado e preparado, porque 

sabe que se beneficia dos meios para responder às demandas de sua função que lhe 

facilita a atividade. É muito mais aplicado porque sabe tem de suplantar a concorrência. É 

mais produtivo porque sabe que seu trabalho é que depende seu futuro. 

 

Vemos, pois, que a liberdade do trabalho é indispensável e se impõe por si 

mesma, posto que se tal fato não ocorresse toda produtividade, seja qual o setor, seria a 
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mais baixa possível e o empregador, o que verdadeiramente se aproveita dela, seria um 

escravo às avessas. Assim, o patrão inteligente valoriza o trabalhador e lhe permite o 

gozo de sua mais ampla liberdade. 

 

O trabalho deve ser livre e estimulador, porem, entendendo bem que essa 

liberdade não há de ser absoluta que degenere a relação social, porque estando em 

conjunto limitada á liberdade social pelo que a cada individuo corresponde no seu 

particular, não pode ele realizar sua liberdade o quanto deseja causando prejuízo a toda 

coletividade, porque, como antes defendido, se impede a fruição da natureza, da moral, 

da prudência e do direito. 

 

Assim e na harmonização dos princípios e normas constitucionais podemos 

definir que o trabalho é atividade locomotora de subsistência do cidadão, fonte de 

liberdade e unicidade do individuo. Que não permite nenhum subterfúgio ou pretexto que 

possa criar travas à livre eleição de opção de emprego ou relação de trabalho.  

 

Liberdade de trabalho significa que ninguém é obrigado contratar aquele que 

não deseja (o empregador) como também a livre escolha por parte do empregado de 

escolher as condições que lhe são mais favoráveis para a cessão de sua mão de obra. 

 

Somente terás liberdade se tiveres opção de escolha, esse é o mandamento 

maior.  

 

Desta forma, fica claro o enfoque com a necessidade e obrigação de 

prestarmos atenção ao trabalho e todas suas relações impostas constantemente em 

nossa vida constitucional. A vida em sociedade, a convivência, apenas se constrói quando 

todos seus participantes tenham, resguardadas suas habilidades e seus empenhos 

individuais à parte, as mesmas condições de sobrevivência, e isso acontece e se 

concretiza através da liberdade de trabalho, a livre eleição de seu empregador. Como 

bem definiu Arion Sayão. Romita69 “Não se cogita colocar todas as pessoas nas mesmas 

‘posições de partida’, impende conceder aos que se encontram em posição desvantajosa 

meios para tentar compensar essa desvantagem”. 
                                                 

69 ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas relações de Trabalho. São Paulo: LTr, 2007. p. p.197.  
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4.2.1. Trabalho decente 

 

Liberdade de trabalho se relaciona hoje com novos conceitos, mais claros e 

abrangentes, como o trabalho decente.  

 

Seguindo essa perspectiva temos que entender o que se pretende com a 

Convenção da Organização Internacional do Trabalho – OIT, acerca de trabalho decente. 

 

Então, como pode se classificar um trabalho decente?  

  

O conceito foi formalizado pela OIT em 1999 durante a 87ª Conferência 

Internacional do Trabalho que teve como resposta que trabalho decente é qualquer 

ocupação produtiva e adequadamente remunerada, exercida em condições de liberdade, 

equidade e segurança e que seja capaz de garantir uma vida digna para as pessoas.   

 

Sintetiza os objetivos e princípios fundamentais do mandato histórico da OIT 

que diz respeito: aos direitos do trabalho; à geração de empregos e à sua qualidade; à 

proteção de quem depende do trabalho para viver; e à organização, voz e representação 

de interesses dos atores do mundo do trabalho. 

 

Essa conceituação decorre de outras duas Convenções70 da OIT, a 2971 

ratificada pelo Brasil em 25 de abril de 1954 e aprovada pelo Decreto Legislativo nº 24 de 

29 de maio de 1956 e a 105 – aumenta a abrangência da convenção 29, que trabalha 

para que as piores formas de dominação sob a forma de disponibilidade de trabalho, 

denominado “trabalho forçado”, sejam extintas.  

 

                                                 
70 Cumpre lembrar que a OIT, desde suas origens até sua atual estrutura e suas funções no âmbito da 
ONU, tem deliberado por meio de Convenções, que têm natureza jurídica de tratados internacionais e, por 
isso, para gerarem efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, devem passar pelo mesmo processo de 
internalização pelo qual passam os demais tratados internacionais. As Convenções da OIT transformar-se-
ão em Decretos. Os Decretos contêm, portanto, o texto aprovado pelo Congresso Nacional da Convenção 
da OIT. 
71 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO . Convenção nº 29 - Trabalho Forçado (1930 ): 
dispõe sobre a eliminação do trabalho forçado ou obrigatório em todas as suas formas. Admitem-se 
algumas exceções, tais como o serviço militar, o trabalho penitenciário adequadamente supervisionado e o 
trabalho obrigatório em situações de emergência, como guerras, incêndios, terremotos, etc.  
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Esses diplomas, as Convenções de número 29 de 28 de Junho de 1930 e a de 

número 10572 de 21 de Junho de 1957, consideradas como fundamentais dentro do 

próprio ordenamento da Organização mundial, consideram trabalho forçado "todo trabalho 

ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de alguma punição e para o qual o dito 

indivíduo não se apresentou voluntariamente" e determinam sua abolição pelos países 

signatários.  

 

Mas, o que é trabalho forçado? Quais são as diferentes formas que ele 

assume? Quais são suas causas?  

 

O trabalho forçado pode assumir vários matizes. Resumidamente é a coerção de 

uma pessoa para realizar certos tipos de trabalho e a imposição de uma penalidade caso 

esse trabalho não seja feito. O trabalho forçado pode estar relacionado com o tráfico de 

pessoas, que cresce rapidamente no mundo todo. Ele pode surgir de práticas abusivas de 

recrutamento que levam à escravidão por dívidas; pode envolver a imposição de 

obrigações militares a civis; pode estar ligado a práticas tradicionais criadas através de 

embaraços e estratégias ardilosas no ato da contratação; pode envolver a punição por 

opiniões políticas através do trabalho forçado e, em alguns casos, pode adquirir as 

características da escravidão e o tráfico de escravos de tempos passados.  

 

O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 149, estabelece pena de dois a oito 

anos de reclusão e multa para quem reduzir alguém à "condição análoga à de escravo, 

quer submetendo-o a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando-o a 

condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 

em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto". Também, o artigo 203 do 

mesmo diploma estabelece punição para quem frustra direito assegurado pela legislação 

trabalhista, impedindo alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante 

coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Ou seja, 

no Brasil, impor qualquer tipo de trabalho análogo ao de escravo ou coagir o trabalhador a 

uma tarefa que ele não se dispõe livremente é crime.  

 

                                                 
72ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção nº  105 - Abolição do Trabalho 
Forçado (1957):  proíbe o uso de toda forma de trabalho forçado ou obrigatório como meio de coerção ou 
de educação política; como castigo por expressão de opiniões políticas ou ideológicas; a mobilização de 
mão-de-obra; como medida disciplinar no trabalho, punição por participação em greves, ou como medida de 
discriminação. 
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O termo "trabalho escravo", ou "trabalho forçado", é definido como toda a 

condição de trabalho, mesmo provisória, com essas duas características: recurso à 

coação (física ou moral); e privação da liberdade de ir e vir do indivíduo. É preciso ter em 

conta que trabalho escravo, ou forçado, é diferente de trabalho degradante. A super 

exploração do trabalho e o descumprimento da legislação trabalhista não constituem 

trabalho forçado desde que o trabalhador possa abandonar o emprego (pedir demissão). 

O trabalho forçado é sempre acompanhado de condições degradantes de trabalho, mas o 

inverso nem sempre ocorre. 

 

A grande maioria de exemplos de trabalho forçado está em parte relacionada 

com circunstâncias econômicas. Mas fatores políticos também podem estar por detrás do 

trabalho forçado, como ocorreu durante o domínio de Hitler e de Stálin no século passado 

e em alguns momentos mais recentes. 

 

Assim, restará configurado o trabalho em condições análogas à de escravo ou 

trabalho forçado toda vez que encontrarmos o cerceamento da liberdade de ir e vir por 

meio de qualquer das seguintes formas, que podem se apresentar combinadas ou 

isoladamente, quais sejam: fraude; a obrigatoriedade de assunção de dívida para com o 

empregador; retenção de salários; retenção de documentos; isolamento em regiões 

remotas ou de difícil acesso e violência. 

 

Tendo por detrás motivos políticos ou econômicos, o que é certo é que o 

trabalho forçado suprime a liberdade do ser humano. Temo de estar conscientes que já 

não há lugar para isso no século XXI. 

 

A luta contemporânea contra o trabalho escravo e trabalho forçado, isto é, para 

garantir um dos direitos fundamentais do trabalho, vincula-se diretamente à campanha 

internacional pelo trabalho decente.  

 

Em recente encontro a OIT renovou o conceito acerca do trabalho decente 

aumentando seu alcance na busca do respeito ao ser humano, que passa a assinalar: “é 

aquele exercido de forma digna, sem discriminação de qualquer espécie, em condições 

de segurança, remunerado de forma adequada, em ambiente seguro, com liberdade, 

resguardando os laços de sociabilidade e diálogo social, fomentando a eqüidade e 

valorizando os direitos fundamentais do trabalho”.  Tal definição foi estabelecida na 
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Agenda Hemisférica de Trabalho Decente, apresentada na XVI Reunião Regional 

Americana da entidade, em Brasília, em maio de 2006 e reiterada na 95ª Conferência 

Internacional do Trabalho, na sede da OIT, em Genebra, de 31 de maio a 16 de junho de 

2006.  

 

 

4.3. Eficácia dos direitos fundamentais no âmbito d as relações privadas 

 

 Já vimos que os direitos fundamentais nasceram como limites do poder do 

Estado e conseqüentemente passaram a vincular o Estado ao cidadão. Existe aqueles 

que entendem a não possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais nas relações 

privadas argumentando que o objetivo foi proteger os cidadãos dos abusos do Estado. 

Podemos entender contrariando esse argumento que o Estado foi identificado à época 

como o maior agressor dos direitos naturais do homem, porém, atualmente, se tem a 

perfeita noção que não só o Estado representa um grave risco aos direitos fundamentais, 

mas também outras instituições privadas e desta maneira nada mais natural que exigir 

respeito aos direitos fundamentais de todos aqueles que possam vir a ameaçá-los. 

Outra fundamentação seria que a aplicação da tese dos direitos fundamentais 

nas relações privadas feriria a autonomia privada já sujeita a outras leis do Direito 

Privado. Pois, essa vinculação – a dos particulares em seu âmbito se esclarece quando 

constamos, pelas discrepâncias que podem acontecer com a subjugação do mais fraco 

pelo mais forte, principalmente nos negócios jurídicos em mundo capitalista, que a 

observância dos direitos fundamentais é relevante uma necessidade do Estado 

Democrático de Direito. E caso, nessas relações privadas não houvesse a aplicabilidade 

dos direitos fundamentais poderia, como pode, gerar a obrigação do Estado de agir a todo 

o momento para garantir sua efetividade 

José Afonso da Silva73 ensina que 

[...] é possível identificar certos caracteres nos direitos fundamentais, tais como: 

historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e irrenunciabilidade.  Defende 

ainda que os direitos fundamentais nascem e modificam-se com o decorrer do 
                                                 
73 SILVA, José Afonso. Op. cit. p.150 
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tempo, são intransferíveis e não podem ser renunciados. Essas características 

afastam a possibilidade de redução de direitos fundamentais nas relações 

privadas, mesmo que sejam acordadas em consonância com a vontade das 

partes.  

 

Daniel Sarmento74 ressalta que  

[...] a vontade do titular do direito deve ser autenticamente livre e a renúncia do 

exercício não pode importar em lesão ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, nem ao núcleo essencial dos direitos fundamentais do indivíduo.  

Poderíamos como exemplo, pensar no direito de propriedade. O proprietário 

tem autonomia da vontade, liberdade individual e liberdade de usufruir seu bem como 

melhor lhe aprouver, contudo deve respeitar a função social da propriedade, ou seja, não 

pode decidir pela sua não utilização livremente, senão com base na lei de zoneamento 

dos municípios, sob pena de ter seu direito de usufruir o bem restrito. 

Percebe-se que a corrente que defende a aplicabilidade é majoritária, nela se 

inclui Cavalcante Lobato75 que assim se expõe: 

[...] a exclusão dos direitos humanos fundamentais nas relações privadas 

acarretaria uma cisão na ordem jurídica, na medida em que não há razão para 

que se faça diferenciação entre a aplicação destes direitos, já que o que ser está 

a proteger é a dignidade da pessoa humana, com bem maior a se proteger.  

As relações privadas com a aplicabilidade da tese dos direitos fundamentais 

têm um acontecimento importante que serve como marco inicial que foi o julgamento do 

Caso Lüth em 15 de janeiro de 1958 na Alemanha do pós-guerra. Evento que quase 

todos os constitucionalistas germânicos ou que têm na lei alemã sua inspiração, 

consideram o mais importante da história do constitucionalismo alemão no pós-guerra. E, 

de fato, a decisão da Corte Constitucional alemã revolucionou o direito, não apenas o 

                                                 
74 SARMENTO, Daniel. A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais no direito comparado e no 
Brasil In: BARROSO, Luís Roberto (org). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos 
fundamentais e relações privadas. p. 193-284. 

75 LOBATO, Marthius Sávio Cavalcante. O valor constitucional para a efetividade dos direitos sociais nas 

relações de trabalho.  p. 94.  
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constitucional. Erich Lüth, Presidente do Clube de Imprensa de Hamburgo, que era judeu, 

escreveu um pesado manifesto contra o cineasta, conclamando os “alemães decentes” a 

não assistirem ao filme “Amada Imortal” – esse um filme banal, sabotando a exibição do 

filme produzido por Veit Harlan, porque o acusava de ser o maior divulgador e defensor 

das barbaridades nazistas na II Guerra Mundial, e principal responsável pelos filmes de 

divulgação das idéias nazistas, especialmente por força do filme Jud Süb (1941), 

considerado como uma das mais odiosas e negativas representações dos judeus no 

cinema. Em 1ª. Instância o Tribunal Estadual de Hamburgo condenou o boicote, 

fundamentando a decisão no artigo 826 da Norma Substantiva da Alemanha, que 

obrigava o causador de danos a compensar o dano. Contudo em fase de recurso a Corte 

Constitucional Alemã reformou a decisão justificando que a sentença desrespeitou do 

direito de opinião de Erich Lüch. 

Poderia ter sido um processo dois mais comuns que não se percebe toda a 

complexidade que o cerca. Porem, a Corte Constitucional alemã se deu conta desta 

condição complexa e a partir dele desenvolveu alguns conceitos que atualmente são as 

vetores-mestres da teoria dos direitos fundamentais, como a dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais; a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e a necessidade de 

ponderação, em caso de colisão de direitos. No  Brasil, essas repercussões vieram com 

outra roupagem. Fala-se em constitucionalização do direito privado, filtragem 

constitucional, interpretação conforme os direitos fundamentais etc. 

Os indivíduos são titulares de direitos fundamentais e esses direitos incidem 

nas relações do cidadão com o Estado. Os direitos fundamentais podem ser lesionados 

ou ameaçados também nas relações privadas. É preciso então, conciliar a tutela efetiva 

dos direitos fundamentais, de um lado e a proteção da autonomia privada do indivíduo de 

outro. 

Em nosso país, mais especificamente a análise da aplicação dos direitos 

fundamentais nas relações privadas inicia com a intervenção com as teses de doutorado 

de Daniel Sarmento e Wilson Steinmetz que aprofundaram a análise no sentido de 

equacionar a subjetividade dos conceitos envolvidos. Sarmento76 contribuiu com a idéia 

de que intensidade da proteção deve ser tanto maior quanto maior for a desigualdade 

                                                 
76 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p.303 
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fática dos envolvidos. Já Steinmetz77, colabora com o estabelecimento de um critério para 

sopesar os direitos no caso concreto utilizando o princípio da proporcionalidade de dá 

prevalência em “prima face” ao direito fundamental quanto há desigualdade entre as 

partes. 

Analisando a obra de Steinmetz, o Professor Virgilio Afonso da Silva78 pondera 

que a utilização do princípio da proporcionalidade na prevalência dos direitos exigiria a 

análise da real necessidade:  

[...] exigir a obediência à regra da necessidade não é uma forma de solução da 

colisão entre direito fundamental e autonomia privada, já que essa autonomia 

estará necessariamente comprometida pelas próprias exigências dessa regra. Se 

aos particulares não resta outra solução que não a adoção das medidas 

estritamente necessárias, não se pode mais falar em autonomia.  

Portanto, a vinculação dos particulares deve ser direta e imediata com o 

objetivo de eliminar a necessidade de outras normas para efetivação de direitos 

fundamentais. È cediço que sociedade brasileira sofre com a desigualdade social, com a 

distribuição de renda, com a informalidade, com o desemprego, e a vinculação indireta e 

mediata não seria a melhor escolha uma vez que abriria espaço para a omissão do 

Estado. E o Estado não e figura estática, como há um grupo político que o comanda 

momentaneamente, e este grupo está sempre sujeito a variações de seus próprios 

interesses, não seria equilibrado deixara missão de reconhecimento dos direitos 

fundamentais, nessa ou naquela situação, ao alvitre frágil que o Estado possa 

proporcionar à sua sociedade. 

 

4.4. Os direitos fundamentais e as relações de trab alho 

Missão deveras interessante seria a de identificar os direitos sociais que 

salvaguardariam, em qualquer ocasião onde se realizasse o labor humano, as condições 

de trabalho mínimas, abaixo das quais não haveria trabalho digno. Estaríamos a 

contrastar a diversidade das pautas de direitos sociais com a necessária 

                                                 
77 STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2004, 
p.224 
78 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: Revista 
Direito GV 1, V. 1 N. 1. p. 173 – 180, 2005. 
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transcendentalidade de um atributo que é imanente ao gênero humano em qualquer 

atmosfera cultural, qual seja, a dignidade. 

Nesse espaço em que se desenvolvem as relações de trabalho sabemos que 

não há inércia, ou calmaria, o ambiente está em constante mutação. Sejam pelas 

evoluções tecnológicas e, principalmente, sejam pelas relações humanas, que modificam 

as formas de produção, industrial, artística ou intelectual, e afetam de toda sorte as 

relações de trabalho porque as circunstâncias sociais, econômicas e políticas também se 

alteram se faz necessário um ponto de vista mais cuidadoso no que tange a proteção do 

mais fraco. A atuação do Estado tende a ser cada vez menos intervencionista com as 

idéias do neoliberalismo. O Direito do Trabalho está sempre inacabado e deve estar em 

permanente processo de reconstrução. 

Originalmente os direitos fundamentais foram concebidos com o objetivo de 

limitar a ação do Estado em face do cidadão, o que costuma ser denominado como 

eficácia vertical dos direitos fundamentais. A doutrina passou a estudar também a 

aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, configurando-se então a 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Nas relações de trabalho os direitos 

fundamentais têm especial importância devido à desigualdade das partes. 

Vimos debates acerca da flexibilização e desregulamentação do Direito do 

Trabalho com o objetivo de adaptá-lo às novas circunstâncias da sociedade. Há quem 

defenda as modificações na legislação, como se fora ela, não a ganância desenfreada 

pelo lucro fácil, a culpada no aumento de problemas nas relações no trabalho. Contudo, 

aquilo que se venha a discutir precisa ser limitado a procedimentos que preservem a 

dignidade da pessoa humana, protegida pelos direitos fundamentais positivados pelos 

ordenamentos internos dos Estados os quais por sua vez, surgiram dos direitos humanos 

consagrados por declarações, entre elas a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948. E certamente, com os Direitos Humanos já reconhecidos, nosso grande desafio, 

em meio a tanta disparidade, é torná-los efetivos. 

Tem aplicabilidade a tese dos direitos humanos fundamentais nas relações 

privadas, todavia, também presente nas relações de trabalho, porque onde existe 

desigualdade entre as partes, e há que se ter uma ferramenta de controle e equilíbrio. 

Empregado e empregador pactuam um contrato individual de trabalho, mas devido ao 

maior poder econômico do empregador o empregado adere às clausulas contratuais, que 
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estão limitadas pelos direitos constitucionais dos trabalhadores. O trabalhador é titular de 

direitos fundamentais, entre eles o direito à segurança, à saúde, à informação, à 

intimidade, à privacidade e à liberdade. A Professora Adriana Calvo79 estudou o conflito 

entre o poder do empregador e a privacidade do empregado no ambiente de trabalho e 

concluiu:  

[...] A inserção do empregado no ambiente de trabalho não lhe retira os direitos 

de personalidade. Contudo, não é nenhuma ameaça ao empregado impedi-lo de 

usar meios da empresa em benefício próprio ou em prejuízo da empresa. Os 

valores pessoais devem prevalecer sobre os valores materiais (dignidade da 

pessoa humana x prejuízo no furto de mercadorias na revista íntima). A dignidade 

da pessoa humana deve ser afirmada como valor supremo.  

De tal importância a observância dos direitos fundamentais que acabam 

refletindo também no direito coletivo. As negociações coletivas não podem desconsiderar 

direitos constitucionais, desde sempre, sob o argumento que representam a vontade das 

partes ou que evitam mal maior, mesmo em situações de crise. O mercado de trabalho 

vive a constante modificação diante das transformações nas relações de emprego 

causadas pelas evoluções tecnológicas e da necessidade de gerar e proteger postos de 

trabalho, mas isso não significa que os direitos dos trabalhadores sejam renunciáveis ou 

que o Direito do Trabalho deve resolver todos os problemas econômicos do país. Ou seja, 

não é possível fazer através do direito o que as políticas públicas, de desconcentração de 

renda, melhor reconhecimento de toda forma de trabalho com salários compatíveis ás 

necessidades humanas, etc. através de convênios entre patrões e empregados, essa não 

é sua função, decididamente. Continua a discussão sobre a flexibilização e 

desregulamentação do Direito do Trabalho. Os empregadores, normalmente nas 

situações de crise, buscam estabelecer acordos coletivos com os sindicatos dos 

empregados com o objetivo de reduzir o impacto das dificuldades econômicas para a 

empresa e para os trabalhadores. A desigualdade econômica entre empregador e 

empregados, contudo, continua existindo e também a função social da empresa. Acordo 

coletivo não faz às vezes do governo; a lei não é paternalista, é protetiva; os direitos 

                                                 

79 CALVO, Adriana. Artigo: O conflito entre o poder do empregador e a privacidade do 

empregado no ambiente de trabalho. São Paulo: Revista LTr.73-01/70, Jan 2009. 

 



 84

fundamentais não seriam necessários se nas relações de trabalho não houvesse quem 

jogasse sujo.  

Nesse diapasão, o artigo 7º inciso XXVI da Constituição é que reconhece a 

validade das negociações coletivas e fomenta a discussão sobre o incremento da 

participação dos atores sociais nas relações de emprego. Essa é sem dúvida uma 

tendência que precisa, contudo, ter uma regulação para igualar as partes nas 

negociações e proteger a parte economicamente mais fraca da dominação pela parte 

mais forte. O respeito a direitos fundamentais do trabalhador, como por exemplo, o direito 

à informação, representa um limite à possibilidade de redução de direitos nas 

negociações pactuadas entre empregados e empregadores. 

O trabalho é uma importante ferramenta para a edificação de uma vida digna e o 

princípio da igualdade, como um direito fundamental, tem vital relevância no contexto 

trabalhista. A igualdade é o valor básico do direito que os indivíduos adquiriram como o de 

trabalhar e do direito à igual remuneração por trabalho igual. O princípio da igualdade não 

impede que existam regras diferentes para partes que se encontram em situações 

diferentes, mas tal diferença não pode se alocar numa mesma relação, sob pena de 

invalidação da mesma. O que pretendemos dizer é que o direito à igualdade ao permitir 

discrepâncias o faz no sentido de permitir que haja justificativas para relações específicas, 

como por exemplo para determinado trabalho braçal que se limite a idade daquele que vai 

empreender o labor. Mesmo nesse exemplo pode-se perceber que a dignidade do 

cidadão está preservada, porque não seria justo aceitar uma pessoa de mais de sessenta 

anos para um trabalho que possa depender de muito esforço físico que nessa condição 

comprometeria sobremaneira a saúde do trabalhador. O Direito atua de forma positiva 

quando produz regras que imputam direitos em favor de seus titulares, e atua de forma 

negativa através de normas que têm como objetivo proibir práticas lesivas aos indivíduos, 

como por exemplo, aquelas combatem a discriminação nas relações de trabalho. O 

tratamento desigual dos desiguais busca a igualdade de oportunidades. 

Nas relações de trabalho existe uma verdadeira assimetria que justifica a 

proteção do trabalhador sob a égide dos direitos fundamentais. Tal proteção deverá ser 

maior para uma maior desigualdade entre as partes da relação privada, sob o conceito da 

hipossuficiência. Semelhante raciocínio também se aplica nas relações de ordem 

econômica onde maior proteção deverá ser dispensada a bens e valores essenciais para 

o ser humano, tais como salário, alimentação, saúde e moradia.  
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Por hipossuficiente temos que considerar, de plano, o desequilíbrio na relação 

laboral. O empregador tem o poder financeiro e a oportunidade enquanto o empregado 

conta apenas com sua força laboral. Neste sentido, todo trabalhador é um hipossuficiente, 

mas, não mais em um contexto de comiseração. É entendido desta forma porque a 

relação em que se envolve o deixa em total desproteção. Façamos uma rápida digressão 

a respeito da hipossuficiência e Direito do Trabalho. 

Desde sua raiz a palavra hipossuficiente deriva da união do prefixo hipo 

(posição inferior) com a palavra suficiente (capaz, apto), de onde poderíamos extrair, 

dentre outras, a conceituação de hipossuficiência como condição de menos apto ou 

inferiormente capaz, sendo assim, e na sua melhor conceituação, uma condição de 

vulnerabilidade, de dependência. Sabemos que os conceitos prescindem de 

contextualização. A concepção jurídica que restringe o conceito de hipossuficiente aos 

hipossuficientes economicamente considerados se origina de uma doutrina que restringe 

o fenômeno da desigualdade social a preceitos puramente econômicos. Superada 

qualquer limitação conceitual, concluímos que se o escopo do reconhecimento da 

desigualdade entre as partes é equilibrar juridicamente os desiguais então uma 

interpretação extensiva do conceito, partindo do pressuposto que não apenas a 

desigualdade econômica que nos importa força-nos a crer que o relevante ao direito é 

qual das partes é dependente da outra, chegando mesmo a sujeição. Parece-me que 

restringir, cuja tentativa há a todo o instante no caso do futebol, o conceito de 

hipossuficiência a análise puramente econômica é castrar-lhe o objetivo fundamental, qual 

seja, estabelecer uma relação equitativa entre as partes contratantes.  

O empregador tem o poder diretivo que lhe permite organizar, dirigir e fiscalizar 

a atividade econômica, contudo esse poder não é absoluto e está limitado pelos direitos 

fundamentais do empregado. O conflito deve ser resolvido com razoabilidade e 

proporcionalidade no caso concreto. Segundo Sayão Romita80 

[...] as restrições a direitos fundamentais são admitidas quando apropriadas, 

exigíveis e aplicadas na justa medida.  

                                                 

80 ROMITA, Arion Sayão. op. cit. p.197.  
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E conceitua o princípio da proporcionalidade como “princípio dos princípios”, 

que atua como ordenador do direito, ensejando a composição dos conflitos entre as 

normas constitucionais que consagram direitos fundamentais.  

[...] É ele que proporciona uma ‘solução de compromisso’, pela qual se dá 

prevalência a um dos princípios em conflito, mas ajustado à hipótese concreta, 

sem, contudo, anular o outro (os outros), que será afetado, em parte mínima, 

respeitado o ‘núcleo essencial’, em que se aloja o respeito ao valor da dignidade 

da pessoa humana.  

Embora o tema, juridicamente considerando, é dos mais novos em nosso 

ordenamento, já encontramos guarida recentemente em manifestação primorosa do 

judiciário em recente acórdão de 22 de dezembro de 2008 (Acórdão SDC - 00002/2009-0 

- Processo 20281200800002001 — Dissídio Coletivo de Greve). Trata-se de processo de 

demissão em massa de trabalhadores. A relatora Desembargadora Ivani Contini 

Bramante declarou “nula a demissão em massa, com fundamento nos artigos (artigo 1º, III 

e IV, artigo 5º, XIV, artigo 7º, XXVI, 8º, III e VI, CF); concluiu a desembargadora:  

[...] Os fatos apurados nos autos revelam que os atos praticados pela empresa 

são ofensivos aos valores, princípios e regras constitucionais e legais, eis que 

descompromissados com a democracia na relação trabalho-capital, com os 

valores humanos fundamentais e com função social da empresa. 

A remodelação do trabalho, até do Direito do Trabalho com base nas mudanças 

da sociedade é uma tendência e uma necessidade. As mudanças da legislação 

trabalhista e as negociações coletivas de trabalho devem, contudo, estar limitadas pelo 

profundo respeito aos direitos fundamentais positivados em nossa Constituição. O 

trabalhador, como um cidadão, mas aqui num contexto específico, será sempre titular de 

direitos fundamentais que podem ser suscitados seja contra o Estado seja nas relações 

privadas, entre elas as relações de trabalho. 

Então, sempre melhor adotarmos uma postura, quando da busca da eficácia 

dos direitos fundamentais nas relações do trabalho, a objetividade de cada caso concreto 

com a finalidade de maximizar a efetividade dos direitos e, quando, ora ou outra, nos 

depararmos diante de uma possível subjetividade a respeito do tema em discussão, vale 

o questionamento se estamos no caminho seguindo como foco maior o objetivo do nosso 

ordenamento jurídico: a dignidade da pessoa humana. 
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4.5. A relação do trabalho e o princípio de proteçã o  

 

 

Como temos visto nesse trabalho as especificidades, embora, não sejam um 

traço marcante na relação de trabalho, nos indicam, numa outra variável, outra questão 

vital, a fragilidade em um nível acentuado do atleta profissional de futebol em sua relação 

de trabalho, que por sua vez, também, se firma como outra condição nevrálgica da 

relação de um trabalhador subordinado. 

 

E o que esse componente significa?  

 

Essa questão torna o jogador de futebol ainda mais frágil em sua relação de 

trabalho. Poderíamos, então, admitir dentro do conceito da hipossuficiência que permeia o 

mundo do trabalho, que ele está em um degrau ainda mais baixo.  

 

Ora, se o pouco tempo de carreira do jogador de futebol recai em seu desfavor, 

e é claro também que é mais um fator de problema social. Fica claro que tal debilidade 

serve de elemento importante para a apreciação de sua condição dentro da cadeia de 

trabalhadores que compõe o quadro social do país que deve ser visto de forma 

cuidadosa. 

 

Dos ramos do Direito, o que mais abalos têm sofrido, nos últimos tempos é, 

definitivamente, o do Trabalho. Não seria somente uma ou outra de suas normas, mas a 

sua própria lógica – a de proteger o fraco – que vem sendo questionada.  

 

É claro que uma parte dessas críticas – ou dessa crise – tem a ver com um 

processo natural de envelhecimento da legislação. Quando a Consolidação das Leis do 

Trabalho, regra que contempla a relação de trabalho em nosso país, foi elaborada, a 

maior parte dos trabalhadores cavava o pão, literalmente, com a enxada, enquanto hoje 

muitos se relacionam pelo sistema mundial de computadores - a Internet.  Mas as razões 

principais são mais profundas que estão relacionadas à globalização, ao aumento da 

concorrência, à derrota do socialismo real, à compressão do espaço e do tempo, à 

emergência de novos hábitos e desejos. E articula-se, sobretudo, com um novo modo de 
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produzir, que decompõe e recompõe, em bases diferentes, a relação entre capital e 

trabalho. 

 

Se antes a palavra de ordem era produzir em massa, hoje a idéia é reduzir 

custos, seja qual for o segmento analisado. Para isso, o empreendedor organiza-se em 

rede, desloca-se entre os vários países e reinventa os modos de trabalho. E começa a 

jogar fora tudo o que pode, concentrando-se no foco de suas atividades.  

 

Os resultados são conhecidos. Paralelamente a novos produtos, crescem o 

desemprego, o subemprego e a informalidade. Ao lado do teletrabalho, surgem, ou 

ressurgem o trabalho forçado e a exploração infantil. As desigualdades se acentuam.  

 

Esses e outros fatores, em interação, criam uma tensão intensa no Estado e, 

por extensão, nas normas de proteção que um e outro construíram. O Direito se percebe, 

então, em descompasso frente aos novos desafios. Mas, ao mesmo tempo, é entendido 

como um entrave passível de ser descartado, tal como vem ocorrendo com os próprios 

empregados. 

 

E esse enforque, de maneira análoga, acontece também no futebol. E isso 

explica a importância de uma revisão crítica dos principais institutos do Direito e a 

necessidade de conhecermos as últimas mudanças e os principais projetos em curso, e 

principalmente, dar a ele uma roupagem dentro das características dos direitos 

fundamentais. Só assim poderemos entender, de forma ampla, seus novos fenômenos, 

confrontar teoria e prática e sonhar novas realidades. 

 

A diversidade normativa constitui hoje uma das principais características do 

ordenamento jurídico-desportivo. O mundo futebolístico vem passando por inúmeras 

transformações, dentre as quais o enfrentamento de novos tipos de relações entre os 

seus sujeitos de direito. Ignorar tais mudanças permanecendo no antigo conceito, ainda 

quando o atleta de futebol não tinha direitos como qualquer cidadão, talvez fosse forma 

mais fácil de lidar com elas, mas seguramente, não seria, como ainda não é, a melhor 

solução.  

 

Sabe-se que toda mudança de paradigma traz consigo alterações positivas e 

negativas no seio de uma organização social. Nesse contexto de grandes mudanças 
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surgidas com a mais recente revolução mundial no setor, a posição correta do 

ordenamento jurídico é se adaptar às novas necessidades que lhe são compelidas. 

Destarte, o Direito como elemento pacificador dos conflitos e fenômenos criados em 

função das imposições sociais deve tutelar os interesses existentes na sociedade de uma 

determinada época. Tem-se estabelecido, nos últimos anos, no quadro futebolístico, um 

vínculo pelo qual o trabalhador persegue com mais avidez sua liberdade de trabalho e os 

clubes tentam novas formas de mitigação dessa liberdade, acostumados que formam com 

o vinculo antigo que lhe dava a condição de poder decidir pelo trabalhador. Cabe 

ressaltar, desde já, que o embasamento legal para essa nova realidade por incipiente e 

reclamar mais estudo, por vezes não é entendido.  

 

E seguindo tal contexto de diversidade com base nessa realidade heterogênea 

e multifacetada o direito do trabalho não pode se apresentar como um bloco rochoso 

intransponível e impenetrável, diríamos que deverá seguir o passo de uma pedra bruta, 

mas, não imutável, que possa permitir ao escultor a busca de uma figura plástica e de 

extrema beleza.  

 

De uma forma ou de outra, o direito do trabalho caminhou par e passo, por 

muito tempo, com a mudança social, mas, quando esta se apresentava mais vagarosa ele 

insculpiu expressivos complementos no principio da proteção.    

 

Impossível olvidar que o Direito do Trabalho é o responsável em nome do 

Estado Brasileiro em buscar o equilíbrio nas relações de emprego sendo o responsável 

em dar guarida ao mais fraco, sempre. 

 

Segundo o ilustre Professor Amauri Mascaro Nascimento 

 

[...] O direito do trabalho é expressão de humanismo jurídico e arma de 

renovação social pela sua total identificação com as necessidades e aspirações 

concretas do grupo social diante dos problemas decorrentes da questão social. 

Representa uma atitude de intervenção jurídica para a reestruturação das 

instituições sociais e para melhor relacionamento entre o homem que trabalha e 

aqueles para os quais o trabalho é destinado.81 

 

                                                 
 
81 Amauri Mascaro do Nascimento. Iniciação ao Direito do Trabalho. Pág. 63-64.  
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 E que a concretização deste equilíbrio se dá com a apreciação dos litígios pela 

Justiça do Trabalho que obrigatoriamente deve observar todo seu mais amplo conceito. 

 

Portanto, impõe a regra que quanto mais frágil o trabalhador mais proteção 

legal necessitará.  

 

Já nos bancos acadêmicos, como uma das lições básicas, aprendemos que o 

caráter protecionista do direito material do trabalho e, assim, não é de se causar 

estranheza a ninguém. A proteção do hipossuficiente está fortemente ligada às 

sociedades modernas e democráticas.  

 

Entretanto, tal princípio não está insculpido apenas nas normas de direito 

material, faz-se igualmente presente no direito processual do trabalho. Aliás, essa 

perspectiva também pode ser encontrada no direito processual comum.  

 

A instrumentalidade na moderna doutrina do processo exige a atração e a 

aplicação, no âmbito processual, dos mesmos princípios que regem o direito material ao 

qual pretende dar efetividade. 

 

Vemos, no sistema processual de defesa do consumidor, a proteção do 

hipossuficiente e a inversão do ônus da prova que se encontram nitidamente presentes. A 

CLT, por sua vez, dispõe de dispositivos que fornecem ao juiz os instrumentos 

necessários à compensação da inferioridade do mais fraco, existentes tanto no direito 

material como no direito processual do trabalho. 

 

Todavia, o contexto acima deve ser trabalhado em relação ao dogma da 

neutralidade do juiz, que, a rigor, não se confunde com a imparcialidade deste.  

 

O objetivo fundamental do presente princípio demonstra também, com clareza, 

que o juiz do trabalho não pode e não deve ser neutro, sob pena de desvirtuar toda a 

lógica do ordenamento material e instrumental. 

 

É notável que evolução universal do Direito do Trabalho estivesse sempre 

intrinsecamente ligada com as questões econômico-sociais, principalmente após a 

Revolução Industrial. As leis trabalhistas resultaram de conquistas históricas dos 
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trabalhadores, em busca de melhores condições de trabalho e de vida, frente à 

exploração desigual promovida pela classe econômica mais abastada. De igual forma se 

põe hoje diante das mudanças radicais proporcionadas pelo aumento da riqueza mundial 

com base na abertura de vários mercados econômicos pelo mundo afora.   

 

Dessa forma, o Direito do Trabalho desenvolveu-se com princípios basilares, 

marcando sua autonomia disciplinar, em que o princípio de proteção se destaca como o 

mais importante e do qual emergiram os demais. 

 

Embora já tivéssemos destacado a relevância que os princípios emprestam ao 

ordenamento jurídico, citemos expressão direta na matéria trabalhista. José Augusto 

Rodrigues Pinto82 (São Paulo, 2003) citando Manuel Alonso Olea, define princípio como 

“aquelas linhas diretrizes ou postulados que inspiram o sentido das normas trabalhistas e 

configuram a regulamentação das relações de trabalho, conforme critérios distintos dos 

que podem encontrar em outros ramos do direito”. Pontua, ainda, que os princípios têm, 

pois, magna importância para a atividade criadora, a evolução e a aplicação do Direito. 

 

Destarte, o surgimento do princípio de proteção do trabalhador decorre da 

própria história de evolução do trabalho e suas conseqüências. Como pontifica Rodrigues 

Pinto83 (2003, p. 147) “dos embates gerados pela Revolução Industrial nasceu a certeza 

de que, nas relações de trabalho subordinado, a igualdade jurídica preconizada pelo 

Direito Comum para os sujeitos das relações jurídicas se tornaria utópica em virtude da 

deformação que o poder econômico de um provocaria na manifestação da vontade do 

outro”. E prossegue explicitando que a função do princípio de proteção “dá o traço mais 

vivo do Direito do Trabalho: é imperioso amparar-se com a proteção jurídica a debilidade 

econômica do empregado, na relação individual de emprego, a fim de restabelecer, em 

termos reais, a igualdade jurídica entre ele e o empregador”. 

 

E, se naquele momento, pós Revolução Industrial, era de suma importância a 

observação do principio protetivo porque era um “novo contexto social” que se abria e a 

exploração do fraco pelo forte se sedimentava, agora, quando o mundo se vê de novo às 

voltas com condições de extremas diferenças, torna-se imprescindível mais atenção ao 

fenômeno de amparo ao trabalhador.  

                                                 
82 RODRIGUES PINTO, José Augusto. Curso de Direito Individual do Trabalho. São Paulo. LTR, 2003, p. 
85.  
83 Op.cit. p.147.  
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Também nos atrelamos em conformidade com os ensinamentos de Maurício 

Godinho Delgado84 sobre o princípio da proteção, “informa este princípio que o Direito do 

Trabalho estrutura em seu interior, com suas regras, institutos, princípios e presunções 

próprias, uma teia de proteção à parte hipossuficiente na relação empregatícia - o obreiro, 

visando retificar (ou atenuar), no plano jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano fático do 

contrato de trabalho.” 

 

No mesmo sentido de amparo ao trabalhador, Américo Plá Rodriguez entende 

que as regras do in dúbio pro misero, aplicação da norma mais favorável e da 

observância da condição mais benéfica consubstanciam, apenas, simples regras de 

aplicação do princípio de proteção, regras estas cujo conteúdo é bem sintetizado por 

Rodrigues Pinto85 (2003, p. 152):  

 

[...] Através da regra in dúbio pro misero (na dúvida, decida-se pelo mais fraco, 

economicamente), põe-se em jogo a interpretação da norma. Estabelece-se, 

então, que sempre que uma norma permitir mais de uma interpretação deve 

preferir-se a que mais favoreça ao empregado. (...) As duas outras regras dizem 

respeito à aplicação da norma. Distinguem-se entre elas porque a da aplicação 

da norma mais favorável orienta que, havendo mais de uma norma no sentido 

diverso aplicável a uma situação jurídica, deve preferir-se a que favoreça o 

empregado. (...) Já a regra da aplicação da condição mais benéfica assenta que, 

existindo uma situação já concretamente estabelecida pela norma preexistente, 

deve prevalecer sobre a que vier a ser criada pela nova norma, desde que a 

situação anterior já tenha sido reconhecida e se mostra mais favorável ao 

empregado. 

 

Alice Monteiro de Barros86 (São Paulo, 2006), comentando a influência do 

princípio de proteção na legislação brasileira, expõe:  

 

[...] Os diplomas legais no Brasil continuam sendo inspirados no princípio da 

proteção ou da tutela, como se infere do próprio caput do art. 7º da Constituição 

da República de 1988, o qual, ao arrolar os direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais prevê: ‘outros que visem à melhoria de sua condição social’. Isso 

demonstra uma técnica legislativa direcionada ao princípio da tutela. Outra 

                                                 
84  DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de Direito Individual e Coletivo do Trabalho. LTR, 2004, p. 98. 
 
85 RODRIGUES PINTO, José Augusto. op. cit. p. 152.  
86 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 2006. p.168.  
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manifestação do princípio da proteção encontra-se nos arts. 444 e 620 da CLT. O 

primeiro faculta às partes estipular as condições contratuais, desde que não 

contravenham às disposições de proteção ao trabalho, às convenções coletivas 

que lhe sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Já o art. 

620 preceitua que as condições estabelecidas em convenções coletivas, quando 

mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo, desde que não 

contrariem o interesse geral da coletividade. 

 

Destarte, e considerando-se as lições propostas acima, o princípio de proteção, 

tem o condão de equalizar as diferenças econômico-sociais existentes entre os sujeitos 

do contrato de trabalho, visando à melhoria da condição do trabalhador, e, principalmente, 

evitar eventuais conflitos sociais. E jamais deve ser esquecido quando a busca do 

equilíbrio social tem como raiz a dignidade do ser humano trabalhador. 

 

 

4.6. O conceito da hipossuficiência  

 

E quanto à fragilidade do empregado, é unânime a aceitação desta questão, 

então, há que se considerar, de plano, o desequilíbrio na relação laboral. O empregador 

tem o poder financeiro e a oportunidade enquanto o empregado conta apenas com sua 

força laboral.   

 

E, neste sentido, todo trabalhador é um hipossuficiente, mas, não mais em um 

contexto de comiseração ou piedade. É entendido desta forma porque a relação em que o 

envolve lhe deixa em total desproteção. 

 

Desde sua raiz a palavra hipossuficiente deriva da união do prefixo hipo 

(posição inferior) com a palavra suficiente (capaz, apto), de onde poderíamos extrair, 

dentre outras, a conceituação de hipossuficiência como condição de quem é menos apto 

ou inferiormente capaz, sendo assim, e na sua melhor conceituação, uma condição de 

vulnerabilidade, dependência.  

Sabemos ainda que os conceitos prescindem de contextualização. A 

concepção jurídica que restringe o conceito de hipossuficiente aos hipossuficientes 

economicamente considerados origina de uma doutrina que restringe o fenômeno da 

desigualdade social a preceitos puramente econômicos.  
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Superada qualquer limitação conceitual, concluímos que se o escopo do 

reconhecimento da desigualdade entre as partes é equilibrar juridicamente os desiguais e 

uma interpretação extensiva do conceito, partindo do pressuposto que não apenas da 

desigualdade econômica que nos importa, força-nos a crer que o relevante ao direito é 

qual das partes é dependente da outra, chegando mesmo a sujeição.  

 

Parece-nos que restringir o conceito de hipossuficiência a análise puramente 

econômica é castrar-lhe o objetivo fundamental, qual seja estabelecer uma relação 

equitativa entre as partes contratantes.  

 

Ouve-se, ora ou outra, que não é possível classificar um atleta que ganha 

valores muito acima do mercado de trabalho como hipossuficientes. É verdade, existem 

atletas que ganham mesmo muito mais – até milhares de vezes, do que as outras tantas 

existentes. Mas, segundo dados oficiais87 menos de três por cento da categoria percebem 

salários superiores a vinte mínimos (valor de referencia nacional). Dentre os jogadores 

profissionais brasileiros 82% ganham entre um e dois salários-mínimos e somente 3% 

tem rendimentos superiores a R$ 3.500 e os outros 15% recebem de dois a vinte salários 

mínimos.  

 

Assim sendo, o entendimento jurídico clama que se faça a análise pela regra, 

97% da categoria, e não pelas exceções, mesmo porque esses atletas profissionais 

inseridos na faixa de privilégio, como outros profissionais de outras áreas, não necessitam 

da apreciação da justiça ou de qualquer outro balizamento jurídico e a exclusão da 

hipossuficiência deve ser feita no caso concreto. É cediço que qualquer trabalhador que 

atinja um nível elevadíssimo dentro de sua função e área tem condição de negociar de 

forma diferente seu contrato de trabalho, porém, essa minoria não é motivo de desestimar 

o conceito analisado. 

 

Importa, portanto, em sua aplicação mais objetiva, qual vontade é mais forte e 

que pode subjugar a outra. Aí se resume a hipossuficiência.  

 

                                                 
87 TROMBINI, Paulo Roberto Amaral; THIENGO, Carlos Rogério; SILVA OLIVEIRA, Flávio Ismael da. Os 
motivos que levaram jogadores de futebol amador a abandonarem a carreira de jogador profissional. 
Revista Eletrônica.  Buenos Aires - Ano 12 - N° 115  - Dezembro de 2007. Disponível em 
http://www.efdeportes.com/efd115/motivos-que-levaram-a-abandonarem-a-carreira-de-jogador-
profissional.htm. Acesso em 19 de Outubro de 2009.  
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E sobre a matéria Valentin Carrion88 assim se manifesta:  

 

[...] A legislação do trabalho não se limita simplesmente a regular as relações 

entre empregados e empregadores, disciplinando a economia; tem por conotação 

teleológica de proteger o hipossuficiente, o empregado. Por isso, as normas 

laborais são um mínimo; impedem se conceda menos ao trabalhador; o que 

pactuarem a mais terá eficácia entre as partes e será exigível. (2005, p.286)  

 

 

4.7. O contrato de trabalho 

 

 Podemos conceituar que contrato de trabalho é a avença que regulamenta as 

relações entre empregado e empregador em um pacto relativo à prestação de serviços 

subordinados e pagamento de salários.  

 

 É a instrumentalização da geração da relação de emprego.  

 

 Genericamente qualquer contrato de atividade suportaria a denominação de 

contrato de trabalho, entretanto, por ação consuetudinária, o termo Contrato de Trabalho 

passou a encampar o trabalho subordinado, sem autonomia e dotado de vínculo de 

emprego.  

 

 Desta forma podemos considerar o contrato de trabalho strictu senso, 

também chamado de contrato de trabalho subordinado, ante a existência da subordinação 

jurídica a que fica submetido o trabalhador.  

Outros contratos de atividade que não comportam a existência do vínculo 

empregatício são os contratos lato sensu. 

 

Basta que encontremos os seguintes elementos para que vejamos 

caracterizado um contrato de atividade como contrato de trabalho subordinado: 

 

I – pessoalidade: O contrato de trabalho é estritamente pessoal no que diz 

respeito á prestação de serviços prestados pelo empregado, isto é: o empregado não 

pode se fazer substituir, salvo em raríssimas exceções.  

                                                 
88 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis di Trabalho – 30. ed. atual. Por Eduardo 
Carrion. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 286.  
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Já com relação ao empregador não existe a pessoalidade.  

 

II – onerosidade: uma prestação gratuita não é trabalho, é favor. Não se admite 

contrato gracioso. A falta de estipulação salarial descaracteriza o contrato de trabalho, 

salvo se houver omissão fraudulenta. 

  

III - subordinação: Mais um elemento caracterizador e de forte importância na 

identificação do contrato de trabalho é a subordinação. O empregado, quando admitido no 

emprego se obriga a ficar à disposição do empregador, executando ou aguardando 

ordens.  

 

Acrescente-se que a subordinação é a jurídica e não a técnica, econômica ou 

outra que, algumas vezes, existem nos contratos de atividade.  

 

Também é denominada de vínculo jurídico ou dependência.  

 

IV – não eventualidade: também denominada como continuidade é a 

circunstância que estabelece que o trabalhador não deve e não pode prestar serviços de 

forma esporádica.  

 

Para Zainaghi89 o contrato de trabalho è “Instrumento pelo qual uma pessoa 

física se obriga a prestar serviços de forma não-eventual e subordinada a uma pessoa 

jurídica ou a outra pessoa física”. (2001, p.23) 

 

Já para Mascaro Nascimento90 trata-se de um: 

 

[...] Negócio jurídico onde uma pessoa física, o empregado, se obriga, mediante o 

pagamento de uma contraprestação, definida como salário, a prestar um trabalho 

não eventual em proveito de outra pessoa, seja esta física ou jurídica, 

conceituada como empregador, que detém poderes de subordinação sobre o 

empregado.  

 

 

                                                 
89 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Curso de Legislação Social – Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2001. p. 
23.  
90 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. Curso de Direito do Trabalho. 15ªed. Saraiva. São Paulo:1998. p. 44.   
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Um pouco mais adiante Maria Inês Moura S. A. da Cunha91 define: 

 

[...] A relação de trabalho é um negócio jurídico, que vai se inserir no âmbito da 

autonomia privada. O âmbito da autonomia privada representada na medida na 

qual o direito positivo reconhece aos indivíduos a possibilidade de praticar atos 

jurídicos, produzindo seus efeitos. Isso significa que existe uma área, que atribui 

aos indivíduos à faculdade de disciplinar seus próprios interesses, desde que 

observadas às normas impostas pelo Estado. Os indivíduos, na relação de 

trabalho, vão mover-se por critérios de convivência, não significando, entretanto, 

que possam se sobrepor às normas emanadas pelo Estado, que vão atuar, então, 

como um limite negativo à autonomia dos indivíduos. Afirma-se, assim, que a 

relação de trabalho será um contato bilateral, oneroso, comutativo, consensual, 

não solene, de execução continuada.  

 

 

Para a validade do contato de trabalho, exige-se agente capaz, forma especial 

(quando prevista) e que seu objeto não seja ilícito nem impossível. 

 

O contrato de trabalho possui individualidade própria e natureza específica.  

O estado de subordinação do prestador do trabalho torna esta espécie 

inconfundível com qualquer outro contrato de direito privado. 

 

O contrato de trabalho não tem conteúdo específico, nele se compreende 

qualquer obrigação de fazer, desde que realizada em estado de subordinação. Esse 

modo de ser da prestação (subordinada) é que o distingue de outros contratos afins 

(empreitada, mandato etc.).  

 

O objeto do contrato de trabalho, como nos contratos em geral, é constituir uma 

obrigação. Os objetos das obrigações por eles criadas, por sua vez, é que consistem em 

uma prestação (de dar, fazer ou prestar). No caso do empregado, a prestação consiste 

em obrigação de fazer (prestar o trabalho). No caso do empregador, em obrigação de dar 

(pagar os salários). Nesse sentido é que se diz que o objeto do contrato tem que ser lícito. 

 

É contrato sinalagmático ou bilateral, com obrigações equivalentes; consensual, 

pois a lei não exige forma especial para sua validade; cumulativo, eis que equivalente as 

prestações combinadas; de trato sucessivo, que é relação de débito permanente; de 

                                                 
91 CUNHA, Maria Inês Moura S. A. da. Direito do Trabalho.São Paulo: Saraiva, 1995. p. 62.  
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prestação continuada; oneroso, pois a prestação de trabalho corresponde à prestação de 

salário; subordinativo e de adesão. É, ainda, contrato concluído intuitu personae em 

relação à pessoa do empregado, em razão do caráter fiduciário que permeia a relação, e 

do elemento confiança inerente ao contrato de trabalho. 

 

Mediante a uma análise de seus requisitos, acima sinteticamente citados, é 

cabível que afirmemos, preliminarmente, que sob a égide dos elementos caracterizadores 

do contrato de trabalho, e se deduza que sob esse ângulo que transparece a proximidade 

deste tipo de contrato com o chamado contrato de adesão que será estudado a seguir.  

 

E, é, também, de se acrescentar antecipando que a adesão afeta somente a 

vontade do empregado, isto é, é ele que tem limitada a sua manifestação de vontade pela 

imposição de desnível causada pelo poder econômico.  

 

A Consolidação das Leis do Trabalho, no seu artigo 442, define contrato de 

trabalho do seguinte modo:  

 

 “Art. 442. Contrato Individual de Trabalho é o acordo tácito ou expresso 

correspondente à relação de emprego”.   

 

Tal definição legal encontra discordância crítica na doutrina, considerando 

alguns autores que o contrato de trabalho não corresponde à relação de emprego e sim 

gera a relação de emprego.  

 

Quanto á forma admite-se a condição tácita ou expressa do contrato, e com 

relação a esta poderá escrita ou verbal. 

 

A CLT, após definir contrato de trabalho, apresenta, no seu artigo 444, o seu 

complemento, normatizando assim:  

 

“Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre 

estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de 
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proteção do trabalho, aos contratos coletivos92 que lhes sejam aplicáveis e às decisões 

das autoridades competentes.”  

 

Transparece, necessariamente, nestas disposições o conteúdo da intervenção 

do Estado nas relações de trabalho e, por via de conseqüência, nos contratos de trabalho. 

 

É o empregado quem sofre a maior restrição, devido às suas condições 

econômicas e é em razão desta coação sofrida que há que defenda ser o contrato de 

trabalho um contrato de adesão. E também porque além da coação natural que o aspecto 

econômico impõe o trabalhador nunca se vê em condição de negociar livremente sua 

vontade porque ele está sempre na condição de subsistência.  

 

Assim, um meio de mitigar a ação por vezes predadora na relação de trabalho é a 

imposição pelo Estado de regras limitadoras à ação do mais avantajado, seja ele 

empregado ou empregador procurando amparar a dignidade da pessoa humana daqueles 

envolvidos na relação - pela regra quase nunca o empregado está em posição de 

vantagem, porém não há como subtrair o empregador por esse fato da condição 

esposada pelo principio.   

 

O artigo 170 da Constituição Federal nos mostra muito bem esse conceito: 

 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: 

 
(...)  
 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. “ 

 
Vale a ressalva que o texto coloca no mesmo pé de igualdade a livre iniciativa e 

a valorização do trabalho humano dentro da ordem econômica que assegure a todos - 

nem privilegia só a valorização do trabalho tampouco aqueles que se dispuserem à livre 

iniciativa - dentro da busca da justiça social que se ampara no conceito de uma sociedade 

fraterna conforme expressa o preâmbulo constitucional.  

                                                 
92 Contratos coletivos atualmente são tratados como convenções coletivas. 
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Outra definição que abarca mais elementos nos é oferecida por Délio 

Maranhão93 apresentada em sua obra Instituições de Direito do Trabalho que assim 

relata: 

 

[...] Contrato individual de trabalho é o negócio jurídico de direito privado através 

do qual uma pessoa física, o empregado, se obriga à prestação pessoal, 

subordinada e não eventual de serviços, colocando a sua força de trabalho à 

disposição de outra pessoa, física ou jurídica, que, assumindo os riscos do 

empreendimento econômico, dirige e assalaria a prestação pessoal de serviços. 

(1974, p. 74)  

 

Destarte, definido o contrato de trabalho temos demonstrado os elementos de 

validade das avenças, como o objeto e os sujeitos: empregado em empregador. 

 

Hodiernamente também se denomina contrato de trabalho como contrato de 

atividade, considerando que, em algumas circunstâncias, as partes podem não estar bem 

caracterizadas como empregado ou empregador, como nos casos de contrato de trabalho 

doméstico e trabalho avulso.  

 

Entretanto, mesmo nestes casos, não há mudança do objeto.  

 

O mundo moderno com suas transformações repercute de forma muito intensa 

nas relações jurídicas e, conseqüentemente, também apresentam outra dimensão nos 

seus institutos que submetidos à dimensão da vida social procuram se enquadra às novas 

contingências.  

 

Essa condição de efervescência nos força na criação de mecanismos que 

possam, a todo instante, mas num passo atrasado, equilibrar as condições dos atores 

sociais. Daí a aparente crise que se observa na formulação das regras, como também no 

trabalho da doutrina e na ação dos operadores do Direito.  

 

    

4.7.1. O contrato de adesão 

 

                                                 
93 MARANHÃO, Délio. Instituições de Direito do Trabalho. 6ª ed. Freitas Bastos. São Paulo: 1974. p. 74.   
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Sabidamente, o direito tradicionalmente interpreta os contratos aplicando 

indiscriminadamente o princípio pacta sunt servanda que desta forma ignora a 

especificidade das condições gerais, não levando em consideração a boa-fé do 

contratante.  

 

Porém, criando uma nova condição a essa premissa, no início do século XX 

Raymond Saleilles94 a esse respeito assim se pronunciava 

 

[...] Sem dúvidas, há contratos e contratos e estamos longe da realidade desta 

unidade de tipo contratual que supõe o Direito. Será necessário, cedo ou tarde, 

que o Direito se incline diante das nuanças e divergências que as relações sociais 

fizeram surgir. Há supostos contratos que tem do contrato apenas o nome, e cuja 

construção jurídica esta por fazer; para os quais em todo caso, as regras de 

interpretação judicial deveriam se submeter, sem dúvidas, a importantes 

modificações; poderiam ser chamados, na ausência de termo melhor, de 

contratos de adesão, nos quais a predominância exclusiva de uma única vontade, 

agindo como vontade individual, que dita sua lei não mais a um indivíduo, mas a 

uma coletividade indeterminada, obrigando antecipada e unilateralmente, 

admitindo-se apenas a adesão daqueles que desejarem aceitar a lei do contrato. 

(1901, p. 229-230) 

 

 

Esse tipo de contrato (o contrato de adesão) apresenta uma nova característica 

na classificação dos contratos. Os contratos de adesão são unilaterais, fator que gera 

desigualdade nas relações entre as partes contratantes.  

 

Eis que, tradicionalmente, a livre manifestação da vontade era requisito de 

validade dos contratos.  

 

 O Estado somente pode exercer influência diante da liberdade que se atribui 

ao cidadão quando, em sua condição de desfavorecimento, se vê em condição de perdas 

de direitos legalmente consagrados.   

 

Martinho Garcez Neto95 assim disserta a respeito do contrato de adesão:  

                                                 
94SALEILLES, Raymond. De la déclaration de volonté : Contribution à l'étude de l'acte juridique dans le code 
civil allemand. Librairie Générale de Droit & Jurisprudence. Paris 1901, p. 229-230. 
95 GARCEZ NETO, Martinho. In Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro. Por J.M. Carvalho Santos. 
Editor Borsoi. Rio de Janeiro. 1947 – Vol. 12 p. 268. 
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  [...] Discrepando do tipo tradicional dos contratos, cuja característica 

essencial era a livre discussão das condições em se formava o negócio jurídico, o 

contrato de adesão, assim denominado pela primeira vez por Raymond Saleilles, 

distingue-se, exatamente pela ausência total de qualquer discussão prévia sobre 

as cláusulas contratuais que são, por assim dizer, impostas por um dos 

contratantes, ao outro, que se limita a dar a sua adesão, concordando com o 

modelo impresso que subscreve, depois de preenchidos os espaços em branco 

que lhe dizem respeito.” (1947, P. 268) 

 

Destarte, o contrato de adesão enquanto unilateral se torna defensivo de 

interesses e sua predefinição de cláusulas e de condições contratuais ingressa no mundo 

jurídico como proposta para negociação e faz com que o acolhimento dos interessados 

imprima a ele um feitio de verdadeiro contrato. Porem, esta condição resulta na 

necessidade de fixação de mecanismos tendentes a equilibrar os interesses em causa, 

sempre que se firmem esses contratos.  

 

Como há manifestamente uma ranhura em um dos requisitos do contrato – a 

livre manifestação de vontades – houve quem questionasse se tais avenças poderiam ser 

realmente consideradas como uma forma de contrato.  Porém, tal concepção foi 

amplamente repelida; os contratos de adesão são de fato verdadeiros contratos. Tal 

postura advém da teoria negocial (ou contratualista), que dá natureza contratual aos 

pactos de adesão. Esta teoria carrega várias, que se pode chamar, de subteorias, que 

basicamente revelam que a adesão do contratante é verdadeira declaração de vontade, 

transformando as condições gerais do contrato em cláusulas contratuais.  

 

Há que se considerar que parte quase totalitária dos autores doutrinários 

reconhece o contrato de adesão como um contrato, mesmo que haja limitação na 

manifestação da vontade do agente.   

 

 Washington de Barros Monteiro96 também se posiciona desta forma:  

 

 [...] Contratos de adesão:- No tipo tradicional de contrato, as partes 

discutem ampla e livremente suas cláusulas, aceitando-as ou não. Existe, porém, 

outra categoria contratual, em que não ocorre tal liberdade, devido à 

                                                 
96 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações, 2ª Parte, p.31. 13ª Ed. 
1978. 
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preponderância de um dos contratantes, que, por assim dizer, impõe ao outro sua 

vontade. Compreende essa categoria os chamados contratos de adesão. (1978, 

p. 31) 

 

 O que se refere à legislação o Novo Código Civil de 2.002 também 

demonstra o reconhecimento da existência do contrato de adesão posto que até 

apresenta normas regulando a sua aplicação, como nos artigos 423 e 424, que assim 

dizem:  

 

“Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou 

contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.  

 

Art. 424. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a 

renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. “ 

 

Também no Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº 8.078, de 11/09/90) 

vamos encontrar regulado o contrato de adesão, inclusive com sua definição, do seguinte 

modo: 

 

“Art. 54. O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas 

pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos 

ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar o seu conteúdo” 

 

 Pacificada a existência do contrato de adesão e, ainda, que neste tipo de 

contratação existe a mitigação de vontade.  

  

Ainda no mesmo seguimento verifiquemos a questão no que diz respeito da 

existência de cláusulas que possam invalidar os pactos firmados.   

 

 

4.7.1.1. Cláusulas abusivas  

 

 

Com o nascimento dos contratos de adesão vimos que surgem diferentes 

problemas para as partes contratantes, pois suas participações se tornam quase nula no 

que tange às respectivas manifestações de vontade, como já exposto.  
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Imposição de cláusulas não comutativas; imposições de ônus excessivos; falta 

de informações sobre o negócio, ou sobre bens; redação equivoca de cláusulas; fixação 

de penalidades indevidas ou desproporcionais, transferência de responsabilidade para 

outrem entre tantas outras situações desfavoráveis eivam de suspeição determinados 

contratos.  

 

Foi com a edição do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 11 de 

Setembro de 1990, é que se estabeleceram definições claras a respeito. Antes da edição 

do CDC o aderente vinha obtendo amparo em litígios contra abusos nos contratos de 

adesão na jurisprudência. Várias decisões há em que se delineia a necessidade de 

amparo aos economicamente mais fracos, em razão das premissas declinadas, diante 

também da teoria do abuso de direito.  

 

A nova lei, em um grau contratual obrigacional, demonstra nas principais 

posturas do direito positivado e codificado a definição de contrato de adesão e na 

formulação de um elenco com declaração de ineficácia, de cláusulas abusivas dantes 

detectadas na prática social e as pôs na condição passível de sancionamento fulminando-

as de ineficácia jurídica.  

 

Não se logra dizer que a cláusula abusiva seja uma conseqüência lógica do 

contrato de adesão. Poderá vir a ser uma decorrência de caráter econômico, justamente 

porque cria maior peso, maior ônus para o contraente fraco exonerando  cada vez mais o 

aderente.  

 

O contrato de adesão é propicio para o surgimento de cláusulas abusivas visto 

que a parte dominante tenderá assegurar sempre a sua condição favorável e por isso 

poderá impor condições contratuais que venham a afrontar a boa-fé ou até mesmo 

romper o equilíbrio entre as prestações obrigacionais de cada parte.  

 

Perante esta condição o contrato de adesão é invariavelmente um espaço de 

surgimento de cláusulas contratuais abusivas, sob pressuposto falso de que as partes 

assinaram o contrato de acordo com a autonomia de vontade, sob a garantia da 

igualdade.  
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Diante de tal conceituação vimos que os termos do contrato de adesão devem 

ser claros e com condições que possam facilitar a compreensão pelos agentes. Maneira 

oposta àquela que em se tenta na confecção da contratação de maneira duvidosa.  

 

A cláusula que estiver escrita em desacordo com tais recomendações será nula 

de pleno direito, o que não acarreta em princípio, a nulidade do contrato em que está 

integrada.   

 

Embasemo-nos nas condições previstas no Código de Defesa do Consumidor, 

o único diploma legal que conceitua tais condições, para questões inerentes á relação de 

consumo que pode também ser analisado à luz das relações contratuais em geral. O 

estabelecido em seu art. 6º exprime que as cláusulas contratuais podem ser revistas caso 

se tornem excessivamente onerosas ao hipossuficiente, causando alteração no princípio 

da liberdade contratual no que se refere à pacta sunt servanda.   

 

O artigo 6º do CDC assim estabelece: 

 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

 

(...) 

 

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas; 

 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos; 

(...) “ 

 

Assim que a lei veio a procurar soluções para este desequilíbrio social e fazer 

valer tal argumentação é fundamental para o livre desenvolvimento econômico da 

sociedade brasileira.  

 

Assim sendo, diante destes argumentos verificamos que o estudo dos abusos 

dos contratos de adesão e da regulamentação que lhe é dada se torna assunto de vital 
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importância sendo que deva ser estudado e analisado para que seja efetivamente 

aplicado no cotidiano do direito brasileiro.  

 

Assim é que o contrato deverá ser elaborado e redigido de forma clara e tudo 

no sentido de proporcionar à relação estabelecida pleno e prévio conhecimento de todas 

as condições reguladoras da vinculação, assim, como as possibilidades de desfazimento 

do pacto empreendido sob pena de nulidade.  

 

Entre as modalidades de cláusulas abusivas temos a que mais no interessa é a 

de responsabilidade por vício de consentimento.  

 

Os vícios a que se refere o código são os vícios que a doutrina e a 

jurisprudência já detectaram de forma pacifica: vícios e defeitos de qualidade.  

 

E ao estabelecer normas atinentes aos defeitos dos atos jurídicos, o legislador 

prende-se aos vícios da vontade decorrentes do erro ou ignorância, de dolo, de coação, 

de simulação ou fraude.  

 

Como nosso estudo se prende ás condições de trabalho, nos ateremos ao vicio 

que se refere à coação. 

 

Sobre coação podemos dizer que decorre da extrema intromissão econômica 

nas condições de trabalho que vem a se reverter sob o influxo de condições 

extremamente desfavoráveis ao trabalhador. 

 

Esse problema que é tratado na França como "assédio moral" e, nos EUA, 

"tirania no local de trabalho", vem se agravando nessas novas circunstâncias, 

constituindo-se me fenômeno existente em larga escala, que coloca em risco a sanidade 

física e mental dos trabalhadores. 

 

Dados de uma pesquisa divulgados pela União Geral dos Trabalhadores 

portuguesa, realizada no âmbito da União Européia, em 1996, constataram que 4% dos 

trabalhadores (seis milhões de trabalhadores) tinham sido submetidos à violência 

psicológica no ambiente de trabalho no ano precedente, a chamada coação moral. 
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Este terrorismo psicológico toma corpo por considerações de impedimento à 

ampla liberdade do trabalhador que se traduzem numa degradação deliberada das 

condições físicas e psíquicas dos trabalhadores que visem a sua desestabilização 

emocional com o fim de provocar pura subjugação da mão de obra e a manipulação que 

convier ao dominador no âmbito da relação jurídica estabelecida.   

 

A coação representa toda ameaça ou pressão exercida sobre a pessoa para 

obrigá-la, contra sua vontade, a praticar ato ou realizar negócio jurídico. Há a coação 

física (vis absoluta) e a coação psicológica (vis compulsiva) que diferem não só pelo meio 

empregado, mas, sobretudo, por seus efeitos. 

 

Vejamos que a coação é o mais grave dos defeitos dos negócios jurídicos e 

especialmente na coação física temos na verdade a inexistência do negócio jurídico, pois 

não há manifestação de vontade livre, espontânea e de boa fé.  

 

Já na coação psicológica há a manifestação de vontade, embora não 

corresponda à intenção real do agente constrangido, o que certamente redunda num 

negócio anulável. 

 

Há exigência de certos requisitos para tipificação da coação (art. 153 do C.C.) e 

para ser considerada como defeito: deve ser determinante do negócio; deve ser grave e 

injusta; deve dizer respeito ao dano atual ou iminente e deve ameaçar a pessoa, bens da 

vítima ou pessoas de sua família. 

O Código Civil de 2002 trouxe uma inovação no sentido de exapndir à 

abrangência do vicio de consentimento por coação que é o estado de perigo, embora já 

fosse defeito dos negócios jurídicos conhecidos tanto pela doutrina como pela 

jurisprudência. 

 

Enquanto na coação a violência decorre de pessoa interessada na prática do 

negócio jurídico, no estado de perigo a violência decorre das circunstâncias de fato, que 

exercem forte influência na manifestação de vontade do agente. 

 

O estado de perigo é espécie de estado de necessidade e constitui uma 

situação de extrema necessidade que conduz a pessoa a celebrar negócio jurídico que 

assume obrigação desproporcional e excessiva. 
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"Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da 

necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela 

outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa". 

 

Assim, são pressupostos legais da cláusula geral – Estado de Perigo: 

 

a) necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família; 

 

b) grave dano conhecido pela outra parte; 

 

c) obrigação excessivamente onerosa. 

 

O vício de consentimento impede que a vontade seja livre, espontânea e de boa 

fé, o que fatalmente prejudica a validade do negócio jurídico. 

 

 Nem sempre a extrema necessidade produz negócios anuláveis, porém, se 

essa extrema necessidade é conduzida por outrem, para provocar a chamada usura real, 

temos aí, outro tipo de defeito de negócio jurídico, a lesão. 

 

 A lesão pode decorrer também da inexperiência do declarante e, se 

caracteriza pelo desequilíbrio das prestações assumidas pelas partes. 

 A lesão é prevista no art. 157 do Código civil brasileiro que assim estipula: 

 

 “Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou 

por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da 

prestação oposta. 

 

§ 1º Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo 

em que foi celebrado o negócio jurídico. 

 

§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou 

se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. “ 

 



 109

  Ainda a figura jurídica em questão possui espécies como a lesão enorme 

(superior a metade do valor da coisa) e a lesão enormíssima (de origem canônica que 

corresponde a superior a 2/3 do valor da coisa). Além da desproporção das prestações 

assumidas, vale-se o sujeito da inexperiência ou da premente necessidade do outro. 

 

 Foi esta figura jurídica que, modernamente, transformou o famoso “negócio da 

China”, aquele negócio por demais vantajoso apenas a uma das partes, em negócio 

jurídico anulável. No estado de perigo o dano não precisa ser inevitável para sua 

caracterização. Para haver os efeitos anulatórios do estado de perigo é necessário 

conhecimento da outra parte contratante das circunstâncias sofridas pelo declarante da 

vontade negocial. 

 

 Para Flávio Tarturce97 o estado de perigo “é forma especial de coação, pois o 

negociante temeroso de sofrer grave dano acaba por celebrar negócio jurídico mediante 

prestação exorbitante” (2008, p. 238). Assim, a venda celebrada e motivada pelo 

desespero da pessoa que quer, por exemplo, salvar o filho, é negócio jurídico anulável.  

 

Depois da análise das circunstâncias que fazem nascer as cláusulas abusivas e 

como elas se configuram, podemos chegar às seguintes conclusões:  

 

I. As cláusulas abusivas na prática foram explicadas em lei e fulminadas de 

nulidade;  

 

II. O exame do interprete é que, na questão prática, definirá o alcance da 

cláusula cumprindo analisá-la em conformidade com as fórmulas gerais inseridas na lei;  

 

III. Ao interpretar estas cláusulas, quando em divergências, obscuridades ou 

omissões a análise das circunstâncias deve favorecer em conclusão sempre o agente 

economicamente mais fraco. 

 

O ordenamento pátrio em sua evolução jurídica pretende obter um tratamento 

comum dispensado a todos os contratos em que a boa apresentação de cláusulas cria 

uma relação esclarecedora aos praticantes e tende à pacificação relacional.  

 

                                                 
97 TARTUCE, Flávio. Direito Civil vol. 1 - Lei de Introdução e Parte Geral 5ª edição, Método, 2008. p. 238.  
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De maneira diversa e de forma negativa havia relações em que não encontrava 

ressonância no equilíbrio social necessário, sendo um de seus representantes o próprio 

contrato de adesão que, via de regra, se tornava portador de um senso controvertido em 

sua apresentação gerando conflitos diversos, porém, a legislação brasileira, de vanguarda 

no setor, atinada às questões sociais veio estabelecer ferramentas de controle e de 

verdadeiro resgate social ao setor contratual.   

 

 

4.7.2. O contato de trabalho do atleta como um cont rato de adesão 

 

 

          Já vimos que em sentido lato, a expressão “contrato de trabalho” designa 

um gênero muito amplo e compreende a todo contrato pelo qual uma pessoa se obriga a 

uma prestação de trabalho em favor de outra. Em sentido estrito, temos o contrato de 

trabalho subordinado, que é o regulamentado pela legislação trabalhista. Vimos também 

que um dos requisitos essenciais para a composição de um contrato de trabalho é a livre 

manifestação de vontades das partes, segundo a designação da lei trabalhista vigente.  

 

Porém, Maurício Godinho Delgado tem opinião que a liberdade anunciada para 

os nossos dias não é uma liberdade completa. 

 

Ensina-nos o digníssimo professor e magistrado98: 

 

[...] A relevância assumida pela noção e prática do contrato, nos últimos séculos, 

deriva da circunstância de as relações interindividuais e sociais contemporâneas 

– à diferença dos períodos históricos anteriores – vincularem seres juridicamente 

livres, isto é, seres desprendidos de relações institucionalizadas de posse, 

domínio ou qualquer relação extra-volitiva a outrem (como era próprio da 

escravidão ou servidão). Ainda que se saiba que tal liberdade muitas vezes tem 

dimensão extremamente volátil ou enganosa (basta lembrar-se dos contratos de 

adesão) (...) (1999, p.15) 

 

Em sua opinião a liberdade, mesmo nos nossos dias, carece de valores 

objetivos para ser real, posto que houvesse apenas modificação de comando e o domínio 

de uns sobre os outros ainda existe. 

                                                 
98 DELGADO, Maurício Godinho. Contrato de Trabalho - Caracterização, Distinções, Efeitos. Ed. LTR. 1999 
- p. 15. 



 111

 

Se a manifestação de vontade em razão do dirigismo estatal sofre restrições, 

pode haver a descaracterização da liberdade contratual e o contrato de trabalho então se 

transmuda em contrato de adesão, mesmo que não houvesse alteração do seu objeto que 

é a prestação de serviços propriamente dito. 

 

[...] No Direito do Trabalho, a figura do contrato desponta com toda a sua faceta 

enigmática. É que, de um lado, está-se diante talvez do mais eloqüente exemplo 

de contrato de adesão fornecido pelo mundo contemporâneo, onde o exercício da 

liberdade e vontade por uma das partes contratuais - o empregado – encontra-se 

em pólo extremado de contingenciamento. (1999, p.16) 99 

 

Pois, como visto nos trechos de sua obra o autor ao se referir a uma limitação 

da liberdade o faz mencionando um tipo de contrato e depois o relaciona ao Direito do 

Trabalho, ou seja, é mais um dos adeptos à corrente doutrinária que admite a 

possibilidade de que o contrato de trabalho ter a natureza de um contrato de adesão.  

 

Aqueles que admitem a existência dos requisitos dos contratos de adesão no 

contrato de trabalho costumam contraditar seus opositores com a argumentação baseada 

no fato de haver confusão entre liberdade e independência, ou seja, nos contrato de 

trabalho o empregado pode escolher sua entrada em determinada situação, porém, não 

haveria de poder, já dentro dela, se movimentar livremente – no que diz respeito à sua 

liberdade, apenas o faria dentro dos limites preestabelecidos.  

 

E completam com a afirmação convicta: “No contrato de adesão o aderente 

tem liberdade para contratar, o que não tem é independência”. 

 

 

[...] A vontade do empregado está muito mais condicionada do que a do 

empregador, mesmo sendo este uma pessoa física. O fator condicionante mais 

evidente é o fator econômico. Isso se revela através da dependência econômica 

do empregado, no plano material, que posteriormente se desdobra em 

subordinação jurídica, no plano legal.100 (1996, p.161) 

 

                                                 
99 DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit. p. 16.  
100 ARAÚJO, Francisco Rossal de. A boa-fé no contrato de emprego. São Paulo: Ltr, 1996, p.161 
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       Esta é a moldura através da qual se assenta o contorno do contrato de 

emprego como um contrato de adesão. A melhor interpretação dos contratos de adesão 

deve privilegiar a parte que não estipula as cláusulas de maneira pré-ordenada. 

A questão de observância aos princípios nos limites da obrigação contratual é 

questão importante fixada pelo legislador constituinte de 1988 e no sentido de 

proporcionar igualdade efetiva na relação decorrente, dentre eles a liberdade de trabalho. 

 

Não se deve analisar o princípio de forma isolada e sem levar-se em conta o 

mundo jurídico em que se insere, obrigando ao intérprete a visão do conjunto e a partir 

daí tendo em conta todos os valores constitutivos que, assim, influenciarão o 

desenvolvimento do direito no tempo e no espaço de atendimento e aproveitamento 

 

Sigamos um pouco mais na análise. 

 

Vejamos o que expressa o Código de Defesa do Consumidor, o diploma que 

introduziu prevê a existência de um contrato de adesão em nosso ordenamento, em seu 

artigo 1º: 

 

“Art. 1° O presente código estabelece normas de pro teção e defesa do 

consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 

170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.”  

 

Nota-se que sua base tem o conceito exarado pelo artigo 170, V da 

Constituição Federal: 

 

“Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

 

     (...) 

 
V - defesa do consumidor;  
 
 
(...) “ 
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Não se pode somente considerar o principio do inciso V (defesa do consumidor) 

e inobservar o que pretende o caput do artigo, qual seja, o equilíbrio na ordem econômica 

que se funda, se alicerça, na valorização do trabalho humano, e na livre iniciativa, de 

acordo com o que se almeja alcançar sob o manto da justiça social e que nessas relações 

se estabeleça o asseguramento da existência digna do indivíduo.   

 

Desta feita podemos afirmar que supressão ou revisão de cláusulas abusivas 

parte da relação de consumo e se estende ao seu ponto mais alto que a dignidade da 

pessoa humana, passando necessariamente pela relação de trabalho quando exige a sua 

valorização humana.   

 

O momento da formação do contrato de emprego é um momento delicado para 

o futuro empregado (a parte aderente), levando-se em conta o momento conjuntural de 

desemprego massivo.  

 

A discordância quanto a qualquer cláusula contratual pode, neste momento, 

significar a "perda" da vaga a outro candidato concorrente.  

 

Há ainda a questão cultural, particular a cada empregado. Há os mais 

qualificados e os menos qualificados. E quanto à qualificação e o tempo disponível que o 

atleta de futebol dispõe para esse mister, já foi motivo de nossa análise.   

 

Entre estes últimos, em que se encontram os mais baixos níveis culturais, o 

grau de consciência e de conhecimento que levariam a um real entendimento e 

compreensão das vantagens/desvantagens de cada cláusula contratual são ainda mais 

limitados.  

 

Marcos Bernardes de Mello101 adverte para o fato de que: 

 

[...] a vontade há de ser consciente, em virtude do que aquele que a declara ou 

manifesta deve saber que a está declarando ou manifestando com o sentido 

próprio. A questão da inconsciência não se confunde com o problema do erro na 

manifestação de vontade. A inconsciência implica inexistência da vontade, 

                                                 
101 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico - plano da existência. São Paulo: Saraiva, 1995, 
pp.120-121 
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enquanto que no erro há vontade, porém, defeituosa. Por isso no caso de 

inconsciência da vontade não há negócio jurídico ou ato jurídico stricto sensu; 

havendo erro, existe o ato jurídico, mas anulável, como decorrência do defeito na 

formação da vontade. (1995, p. 120-121) 

 

Nossos Tribunais sinalizam também da mesma forma: 

 

“TRT 2ª Região. Jornada de trabalho. Cláusula potestativa. Mcdonald's. 

Jornada móvel e variável. Inválida. CCB, art. 115. CCB/2002, art. 122. CLT, 

arts. 2º, 9º, 58 e 468.  

 

Ementa: É inválida a ‘jornada móvel e variável’ implantada pelo McDonalds 

porque sujeita ao inteiro alvedrio da empresa a estipulação unilateral da 

quantidade de horas de labor diário que apenas a ela interessa. Em se tratando 

de empregado horista, o sistema móvel atinge a sua remuneração, 

inviabilizando a organização da vida financeira do trabalhador. A ilegalidade não 

decorre da duração do trabalho, mas sim, da pactuação de condição leonina 

que deixa ao exclusivo arbítrio do empregador a modulação do horário de 

trabalho (...) “  

 

“TRT 2ª Região. Contrato de trabalho. Despedida potestativa. AIDS. Portador 

do vírus HIV. Presunção de dispensa discriminatória. Garantia de emprego. 

Viabilidade. Dignidade da pessoa humana. CF/88, arts. 1º, III, 5º, XLI e 193. 

Ementa: Inconcebível que o direito potestativo do empregador em resilir o 

contrato de trabalho possa ferir o direito fundamental à dignidade da pessoa 

humana insculpido no inc. III do art. 1º da CF/88, inclusive porque, impediente 

da percepção dos benefícios previstos na Lei 7.670/88, aflora a presunção, se 

não cabalmente demonstrada qualquer motivação disciplinar, econômica ou 

financeira para a consumação do ato, de que a dispensa de empregado que 

ostenta Síndrome de Imunodeficiência Adquirida tem cunho discriminatório (...)”  

“TRT 2ª Região. Trabalho temporário. Termo final do contrato. Fixação 

aleatória. Inadmissibilidade. Cláusula potestativa. CCB, art. 115. Lei 6.019/74, 

arts. 11 e 12, ‘f’. 

Ementa: O prazo de contrato deve ser expresso, sendo inadmissível a fixação 

aleatória de qualquer dia dentro de três meses, feito a condição submetida à 

vontade unilateral do empregador. (...) “  
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“TRT 9ª Região. Horas extras. Intervalo intrajornada. Acordo de compensação 

(ampliação). Cláusula potestativa. CLT, art. 71. CCB, art. 115. 

Ementa: Inválido o acordo de ampliação do intervalo intrajornada em que não 

constam duração deste e o momento de interrupção do labor, deixando o 

obreiro ao inteiro arbítrio do empregador. “ 

 

A interpretação da manifestação da vontade no contrato de emprego não pode 

se reger simplesmente pelo formalismo e as mudanças também são impostas pela tutela 

jurisdicional.  

 

Ao observar tal panorama torna-se imperioso que se afirme que a questão da 

nulidade de cláusulas irrazoáveis ultrapassou as barreiras da relação de consumo 

expresso no Código de Defesa do Consumidor, que deu ao tema uma definição própria e 

direta, e devem se estender às outras relações sociais desaguando especialmente nas 

relações e trabalho.  

 

O contrato de trabalho estabelece a livre estipulação das condições de 

trabalho, assim dispôs o artigo 444 da Consolidação das Leis do Trabalho:  

 

“Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre 

estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de 

proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das 

autoridades competentes.”  

 

Vimos que no contrato de trabalho os ditames da ordem pública interferem na 

vontade de ambos os contratantes, mas, somente para que elas se enquadrem nas 

estipulações atinentes à liberdade do estado social estabelecidos no marco constitucional, 

pois, somente desta forma é que se estabelecerá o equilíbrio desejado.  

 

E o que dizer a respeito do contrato de trabalho do atleta profissional de 

futebol?   

 

Essa modalidade segue regra própria do ordenamento jurídico-esportivo e 

impõe um contrato padrão: 
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“Decreto 2.574 de 29 de Abril de 1998102: 

 

Regulamenta a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas 

gerais sobre o desporto e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.615, de 24 de março 

de 1998, DECRETA: 

 

(...) 

 

Art. 30. 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 desportivas, pessoa jurídica de direito privado, que deverá conter, 

obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou 

rescisão unilateral. 

 

                                                 
102 O Decreto nº 2.574 de 29 de Abril de 1998 foi revogado pelo Decreto nº 5.000 de 01.03.2004 e a questão 
da normatização a respeito da padronização do contrato de atleta de futebol permaneceu até hoje sob 
responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol.  
 
DECRETO Nº 5.000, DE 1º DE MARÇO DE 2004. 
 
Revoga o Decreto nº 2.574, de 29 de abril de 1998, que regulamenta a Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998, que institui normas gerais sobre o desporto, e os Decretos n os 3.214, de 21 de outubro de 1999, e 
4.315, de 30 de julho de 2002. 
  
        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, 
 
DECRETA: 
 
        Art. 1º Ficam revogados os Decretos n os 2.574, de 29 de abril de 1998, 3.214, de 21 de outubro de 
1999, e 4.315, de 30 de julho de 2002. 
 
        Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
        Brasília, 1º de março de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
 
Luiz Inácio Lula da Silva 
Agnelo Santos Queiroz Filho 
 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 2.3.2004 
 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5000.htm  
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§ 1º Enquanto estiverem vigentes os incisos II e V e os §§ 1º e 3º do art. 3º, os 

arts. 4º, 6º, 11 e 13, o § 2º do art. 15, o parágrafo único do art. 16 e os arts. 23 e 26 da Lei 

nº 6.354, de 02 de setembro de 1976, os contratos de trabalho de atletas obedecerão a 

modelos diferenciados, um para a prática do futebol e outro para a prática de todas as 

demais modalidades, conforme modelos expedidos pelo INDESP.  

 

(...) 

 

§ 4º A entidade de prática desportiva comunicará em impresso padrão, 

conforme modelo expedido pelo INDESP, à entidade nacional de administração da 

modalidade a condição profissional assumida pelo atleta. “ 

 

Ressalte-se que tal contrato é elaborado pela entidade nacional de 

administração do futebol, conforme estabelece o texto do decreto regulamentador. 

 

Por sua vez a Confederação Brasileira de Futebol – a entidade nacional de 

administração regula a atividade através de disposições contidas em suas Normas 

Orgânicas, que assim dispõe: 

 

“RESOLUÇÃO DE DIRETORIA   

RDI NR. 01/91 

NORMAS ORGÂNICAS DO FUTEBOL BRASILEIRO  

A DIRETORIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUÁRIAS, RESOLVE APROVAR AS ANEXAS NORMAS 
ORGÂNICAS DO FUTEBOL BRASILEIRO, CONSOLIDANDO AS RESOLUÇÕES BAIXADAS 
ATÉ 31/12/1990 COM AS ALTERAÇÕES E ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS FACE O 
DETERMINADO PELOS ARTIGOS 217 ITENS I E II, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º 
ITENS XVII E XVIII E 24º, ITEM IX E PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

ESTA RESOLUÇÃO FOI APROVADA PELA DIRETORIA DA CBF EM REUNIÃO 
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 1991, ENTRANDO EM VIGOR IMEDIATAMENTE, 
FICANDO REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO. 

DÊ-SE CIÊNCIA AS FEDERAÇÕES FILIADAS, AOS EGRÉGIOS STJD, TE E TJD. 

RIO DE JANEIRO, 21 DE FEVEREIRO DE 1991. 

RICARDO TERRA TEIXEIRA 

PRESIDENTE 
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(...) 

 

ART. 191º - O contrato de trabalho de atleta profissional de futebol celebrado 

por escrito, em formulário padrão fornecido pela CBF, obedecerá as especificações 

contidas nos artigos 298º e 299º destas normas. 

 

(...) 

 

CAPITULO IV 

DO CONTRATO PADRÃO PARA ATLETA PROFISSIONAL 

Art. 299º - O contrato de trabalho de atleta profissional de futebol será 

celebrado em formulário fornecido pela Confederação Brasileira de Futebol. “ 

 

No contrato padrão há disposições que reforçam a inserção de dispositivos 

legais e outros que fazem parte da própria regulamentação emanada pela entidade de 

administração.  

 

Vejamos algumas configurações de dito instrumento: 

 

“Contrato de Trabalho de Jogador 

 

Cláusulas Contratuais. 

Pelo presente instrumento particular, as partes, já qualificadas, neste ato 

denominadas CLUBE e JOGADOR, firmam o presente contrato de trabalhão sob as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

Cláusula Primeira: O JOGADOR se obriga a prestar os seus serviços 

profissionais, durante a vigência deste contrato, única e exclusivamente ao CLUBE; 

 

Cláusula Segunda – São obrigações do JOGADOR 

 

(...) 
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f) obedecer e cumprir fielmente as disposições da legislação desportiva e 

obrigações decorrentes deste contrato, dos estatutos e dos regulamentos do CLUBE e 

das entidades superiores às quais ele tiver filiado, obrigando-se a usar em jogos e 

treinamentos o uniforme pelo CLUBE determinado; 

 

(...) 

 

Cláusula Terceira: A remuneração prevista no presente contrato é considerada 

correspondente a toda a atividade do JOGADOR, como reuniões para exercícios físicos 

ou treinamentos, disputa de jogos, diurnos ou noturnos, em dias úteis ou não, marcados 

pelas entidades superiores, não podendo recusar-se a atuar na equipe e na posição que 

for escalado. 

 

Cláusula Quarta - São obrigações do CLUBE:  

 

a) proporcionar ao JOGADOR boas condições de higiene e segurança no 

trabalho;  

(...) 

 

c) pagar-lhe o salário fixo ou variável nos termos deste contrato dentro dos 

prazos legais; 

(...)  

Cláusula Quinta - Não podendo contar com o JOGADOR, impedido de atuar por 

motivo de sua exclusiva responsabilidade, inclusive e em razão de  penalidade aplicada 

pela Justiça Desportiva, ficará o CLUBE dispensado do pagamento dos salários durante o 

impedimento.   

Cláusula Sexta - As infrações ao presente contrato, por parte do JOGADOR, 

serão passíveis da aplicação da penalidade de multa até 40% (quarenta por cento) do 

salário e da aplicação das demais penalidades previstas na legislação trabalhista. 

Cláusula Sétima - No caso de ficar o CLUBE impedido, temporariamente de 

participar de competições, por infração disciplinar ou licença, nenhum prejuízo poderá 

advir ao JOGADOR, que terá assegurada sua remuneração contratual. No caso do 
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impedimento ser definitivo, inclusive por desfiliação do CLUBE, dar-se-á a dissolução do 

contrato com as conseqüências previstas na legislação trabalhista.  

Cláusula Oitava - As partes contratantes reconhecem como entidades 

superiores a FEDERAÇÃO a que o CLUBE estiver filiado e a CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE FUTEBOL, cujos estatutos, normas e regulamentos declaram conhecer 

e respeitar como parte integrante deste contrato.  

Cláusula Penal: Obrigatória nos termos do art. 28 de Lei na 9.615/98, fixada em 

reais ou em número de vezes o valor anual do contrato, até o limite de 100 vezes para 

transferências nacionais, e em valor sem limitação nas transferências internacionais. “ 

Vejamos também que a lei especial que regula a relação de trabalho do jogador 

de futebol reza algumas obrigatoriedades. 

No artigo 28, por exemplo, o mandamento legal que determina que o contrato 

deva ser escrito e a observação para que obrigatoriamente se estipule a cláusula penal. 

Pois, tais condições inerentes no contrato padrão mais as disposições legais 

impõem ao futebolista uma condição de quase engessamento quando do ato de sua 

contratação.  

E se a tese de que o contrato de trabalho é um tipo de contrato de adesão 

porque limita a vontade do trabalhador, vimos que a vontade do atleta profissional de 

futebol é ainda mais mitigada.  

Essa questão pode concebida dentro da posição de Waldirio Bulgarelli103 que 

diz  

[...] que apesar da doutrina hoje ter-se conciliado em admitir que a adesão 

constitua o assentimento pleno do aderente e que, portanto o contrato forma-se 

validamente, não é de se descartar de todo a idéia de que, em muitos casos, a 

adesão não corresponde a um pleno assentimento, até mesmo pelo 

desconhecimento das cláusulas contratuais, razão pela qual o Código Civil 

Italiano editou regras a respeito do conhecimento das cláusulas por parte do 

aderente (arts. 1341, 1342 e 1370). (1998, p. 96) 

                                                 
103 BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. São Paulo: Atlas, 1998, p.96.  
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Conclui-se, portanto, que um contrato de trabalho onde as partes podem 

estipular livremente suas condições obrigacionais– conceito firmado no artigo 444 da CLT, 

porém, com base na restrição de liberdade de contratação imposta pela condição do 

poder monetário, situação essa que cria grave desnível na relação de forças, e reveste o 

pacto das características emanadas do contrato de adesão, que assim deve ser 

entendido. Tal concepção dá azo à defesa do equilíbrio proposto pelo conceito da justiça 

social e a ele se remete a destinação de todos os cuidados inerentes desta discrepância 

no sentido de equilibrar, minimamente, a avença.   

Destarte, quando enquadramos tal conceito ao contrato de trabalho de atleta 

profissional de futebol, que vimos numa condição de engessamento legal que não se 

percebe nas categorias de trabalho em geral, somente poderemos concluir que se trata 

de nova ou outra modalidade de contrato de adesão – sendo contrato de adesão dúplice 

em sua raiz: o desnível financeiro e as condições legalmente pré-estabelecidas. E nessa 

condição de duplicidade também nos releva e impõe que se faça com relação aos 

cuidados necessários na minimização do desequilíbrio enquadrada na justiça social 

constitucional.  
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5. Esporte e trabalho: Uma visão jurídico-constituc ional 

Vivemos uma fase em nosso país que se respira esporte. Em 30 de Outubro de 

2007 a FIFA104 ratificou o Brasil com país sede para a Copa do Mundo de futebol de 2014; 

mais recentemente vivemos toda uma expectativa na campanha de escolha da sede dos 

Jogos Olímpica de 2016, com envolvimento da sociedade civil, entidades esportivas e 

governos, municipal, estadual e federal, sendo que o 105Comitê Olímpico Internacional 

(COI) premiou o trabalho brasileiro e brindou nosso país como sede, a cidade do Rio de 

Janeiro, deste grandioso evento esportivo.  

 

Sabemos, e os fatos acima narrados demonstram cabalmente isso, que o país 

é afeto ao esporte, mas, o que dizer a respeito à regulamentação que as relações 

humanas do esporte propiciam. 

  

Pois, vimos que um dos principais desafios a ser enfrentados pelos juristas de 

nosso tempo é conseguir uma posição que seja equilibrada das relações sociais inseridas 

no esporte. E no caso do futebol, devemos ter consciência das extremas dificuldades de 

entendimento que as relações humanas que esse esporte propõe que são maiores dos 

que as dos outros esportes. Há grande inter-relação ente questões sociológicas e outras 
                                                 
104 FIFA - Fédération Internationale de Football Association, é a entidade-mor do futebol que congrega, 
oficialmente, todas as Associações de futebol do mundo, sendo, portanto, a  detentora de todos os direitos 
do futebol, desde a escolha das sedes dos eventos que organiza – campeonatos mundiais, até todos os 
direitos de comercialização desses eventos. Sua sede fica em Zurique – Suíça.   
 
105 Segundo a Carta Olímpica, o Comitê Olímpico Internacional (COI) é uma organização não-
governamental. Foi criada em 23 de Junho de 1894, por iniciativa de Pierre de Coubertin, com a finalidade 
de reinstituir os Jogos Olímpicos realizados na antiga Grécia e organizar e promover a sua realização de 
quatro em quatro anos. O COI é financiado através de publicidade e comercialização de artigos 
comemorativos dos Jogos e através da venda dos direitos de transmissão dos eventos Olímpicos. 
Atualmente, o COI tem por objetivo centralizar a administração e legislação dos Jogos Olímpicos, e também 
servir como entidade legal que detém os direitos de autor, marcas registradas e outras propriedades 
relacionadas com os Jogos Olímpicos. Por exemplo, a Bandeira Olímpica, o Lema Olímpico e o Hino 
Olímpico pertencem e são administrados pelo COI. 



 123

jurídicas, mas, que pela grande complexidade do tema nos limitaremos a essa segunda, 

embora ora ou outra vez, nos embasaremos em alguns aspectos da vida cotidiana no 

esporte pra fundamentar algumas questões.  

 

Esporte e trabalho, ou no caso que nos propusemos apresentar, futebol e 

trabalho nos impõem árduas reflexões porque são matérias de grande relevo no cenário 

nacional que envolve sentimentos, aflições e ansiedades.  

 

O cidadão necessita do trabalho para sua sobrevivência e do esporte para seu 

lazer, esse é o senso comum. Mas, como distinguir, ou refletir quando os dois temas 

estão associados? Como valorarmos cada segmento e dar-lhe o peso merecido? 

 

Responder a essas questões torna-se tarefa das mais complicadas porque, 

geralmente, os cidadãos têm apenas experiência em um dos segmentos. Basicamente a 

vivencia no esporte é a de ter desfrutado e usufruído como lazer. E é no lazer é que 

encontramos proteção para o esporte na única vertente jurídico-constitucional admitida. 

No lazer é que o esporte entra estampado como um direito social, base que coloca em 

relevo absoluto o aspecto do labor na relação de emprego do atleta profissional de 

futebol.   

 

A falta de uma visão moderna, democrática, contextualizada nos direitos 

humanos fundamentais faz falta no segmento.  O que temos em sua quase totalidade é 

posição jurídico-social deflagrada na época da ditadura, época que verdadeiramente o 

futebol se firmou como o esporte dos brasileiros, que pouco ajuda na resolução dos 

conflitos atuais na relação do trabalho.  

 

Podemos afirmar que nosso país possui a Constituição mais avançada em 

termos de direitos humanos do mundo. Todos a elegeram, sem sombra de dúvida como 

Constituição Cidadã, porém, no setor do futebol ainda vimos uma visão arcaica, juntada 

com o ranço totalitarista que muitos insistem em manter que se torna uma posição que 

possibilita violações no aspecto de maior fruição do ser humano, que é sua dignidade.  

 

De acordo com o já estudado neste trabalho, vimos que Estado Social 

Democrático de Direito que foi a proposta escolhida em nosso ordenamento jurídico maior 

e, por conseqüência, em todas nas relações humanas, nelas incluídas as relações de 
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trabalho, portanto urge tentarmos fazer um resgate de nossa cidadania através de um 

estudo refletido com sua conseqüente diferenciação entre os valores do trabalho e do 

esporte. 

 

Analisemos o esporte sob uma visão jurídica. 

 

Primeiro tentemos conceituar o que é esporte.  

 

Ao estudar vários autores, percebemos que essa tarefa não é das mais fáceis. 

Todos enfatizam, quase a uma única voz, que esporte acima de tudo é polissemia, numa 

grande variação de sentido em que se apresenta, ao se referir às realidades sociais 

bastante variadas, sendo um fenômeno complexo que registrou um grande 

desenvolvimento ao longo do século XX, numa realidade dinâmica, multiforme e por 

demais, heterogênea.  

 

Como escreveram Gros e Verkindt106 “... diferente da República, o esporte está 

longe de ser um conceito uno e indivisível” ou como prefere Gustavo Pires107 ”o desporto 

é uno, mas não é unitário” pelo que deve “ter uma geometria variável”.   Agrada-nos a 

posição de João Leal Amado108 quando ensina  

 

[...] Trata-se, por conseguinte de um fenômeno algo rebelde e de limites bastante 

imprecisos, difícil de aprisionar numa definição qualquer. Daí o paradoxo: sendo 

um fenômeno de todos conhecido e por todos compreendido, o certo é que nem 

os maiores especialistas lograram, até hoje, defini-lo de modo inteiramente 

satisfatório.  

 

Buscando auxilio em outros estudos e a despeito dos obstáculos surgidos, nos 

deparamos com posição de Ketteler109, que com base nos elementos fornecidos pela 

sociologia do esporte, enuncia como características essenciais deste segmento as 

seguintes: exercício físico; competição; existência de regras e estruturas organizativas; 

atividade não produtiva. Porem, o próprio autor logo adverte que sob uma visão lato de 

esporte qualquer desses quatro atributos torna-se defectível, podendo, assim, inclusive, 

                                                 
106 ...a la différence de la Republique,le esport est loin d'être une notion une et indivisible.( Philosophies sur 
Le Sport), PUF, Paris, 1992, p. 109 
107 PIRES, Gustavo. Do jogo ao desporto. P. 60. 
108 AMADO, João Leal. Vinculação versus Liberdade. p. 17. 
109 KETTELER, Gerd. Sport als Rechtsbegriff - Esporte como conceito jurídico, SpuRt, 1997, nº 3, pp 73 e 
ss.  
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nem constar na atividade. Pensemos no xadrez e teremos de desconsiderar a questão do 

exercício físico; se analisarmos algumas atividades esportivas de caráter recreativo 

descartaremos a competição; ao analisar o jogging vimos a necessidade de retirar do 

contexto sua face organizativa; e ao pensarmos nos esportes de alto rendimento teremos 

de remover de plano o teor não produtivo da atividade. E aí, Ketteler110 conclui que o 

conceito jurídico de esporte “é acima de tudo, um conceito relativo (variável de lei para lei, 

consoante o respectivo escopo e aberto suficientemente maleável para acolher no seu 

seio um crescente e cada vez mais diversificado leque de manifestações esportivas.   

 

Mesmo depois de analisarmos várias posições e de vários autores de distintos 

conceitos não nos pareceu legitimo tentar escolher uma definição que pudesse satisfazer-

nos, Se assim o é, se existe uma enorme dificuldade em definir o que é esporte como 

então chegarmos a uma visão segura do que seria uma relação jurídica no esporte, aliás, 

como ressaltou Jorge Leite111 em sua obra quando só se referia a um estudo que tentava 

conceituar o direito afirmou que “é uma tarefa sempre presente e também sempre 

inalcançável”. 

 

Vejamos que a relação esporte-trabalho dentro dos aspectos dos direitos 

fundamentais ao qual pretendemos uma análise para chegarmos a uma conclusão que 

nos parece plausível não pode deixar de considerar o espaço semântico em que se 

apresenta com tantas outras variações como lazer, entretenimento, esforço físico, risco, 

negócio, profissão, relação de trabalho, paixão, residindo, talvez, nessa questão nosso 

maior desafio. 

 

E nos embasando na experiência de Amado Leal112 quando ressalta “em todo o 

caso, entre as várias tentativas de definição de esporte uma das que melhor surpreende a 

dimensão laboral/profissional deste fenômeno é seguramente de Magnane113, que reflete 

como:  

 

[...] uma atividade de lazer cujo dominante é o esforço físico, participando 

simultaneamente do jogo e do trabalho, praticada de forma competitiva, 

comportando regras e instituições específicas, e suscetível de se transformar em 

atividade profissional.  

                                                 
110 KETTELER, Gerd. Op. Cit. p. 73 e ss.  
111 LEITE, Jorge. Direito do Trabalho, p.3.  
112 AMADO, João Leal. Op. Cit. p. 19.  
113 MAGNANE, Georges apud Leal Amado, Sociologie du Sport, Paris. 1964. p. 81.  
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Poder-se-ia dizer que tal ponto de vista é que mais se aproxima com o 

interesse de nossa análise. 

 

Há de se concordar que a relação entre esporte e trabalho não é das mais 

cordiais e que tal convivência não é fácil, ainda mais nessa época em que os dois 

fenômenos passam por oscilações das mais profundas. Mas, a verdade é que a relação 

entre esporte e trabalho não poderia atravessar por um momento de maior estreitamento 

do que se apresenta hoje em dia o que torna a obrigação de uma consideração isenta que 

favoreça o entendimento entre os segmentos ainda maior.  

 

Ainda dentro do tema, é necessário fazermos uma distinção, entre esporte e 

desporto. Se você procurar no dicionário verá que desporto aparece como sinônimo de 

esporte. 

 

Na verdade, ambas vêm da palavra inglesa "sport", que significa divertimento. 

 

Por outro lado, na prática, a palavra esporte ficou mais condicionada as 

práticas oficiais de atividades físicas normatizadas (com regras) e desporto emprega-se 

como prática de exercícios próprios para desenvolver o vigor e a agilidade ou um 

processo de aperfeiçoamento físico e de educação do espírito; divertimento; para 

distração; sem obrigação. 

 

Mas, se em geral, usa-se "esporte" para ambas as situações em nossa análise 

vale a distinção. Esporte se reveste de regras, desporto nem sempre.  

 

Podemos seguir nesta distinção ao afirmar que esporte integra uma atividade 

praticada em todo o canto que se sujeite a organização de uma entidade mundial. E é 

essa organização que define as regras do esporte. Temos como exemplo o voleibol, o 

basquetebol, o futebol, etc. Já o desporto é exercido simplesmente como atividade física, 

de recreação e entretenimento, sem a preocupação com as regras definidas por entidade 

mundial. Exemplo? O futebol que se joga na praia com os amigos em que se defina o 

numero de participantes de acordo com aqueles que estiverem dispostos a participar, e 

não onze de cada lado como diz a FIFA; o tempo de atividade, também de forma distinta 
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da oficial, se caracteriza pelo numero de gols marcados e não pela contagem de minutos, 

etc. 

 

Se partirmos da questão que o segmento esportivo é definido e tem no bojo de 

seu procedimento o alicerce apoiado pela existência de regras esportivas. E sendo que o 

mundo jurídico é composto essencialmente por regras, ou, seguramente, um conjunto de 

regras que, sem embargo, nasceu para pacificar as relações humanas, relações essas 

que praticam e vivem cada vez mais do esporte, podemos admitir com certa tranqüilidade 

que o direito seja parte fundamental de existência dele sendo que ambos, mesmo que 

muitas vezes conflitantes, se tornam totalmente inseparáveis.  Podemos afirmar também 

que é o direito que cria a atividade esportiva, não faltando quem afirme que talvez, seja no 

esporte, entre todas as atividades humanas, aquela em que a regra, jurídica ou esportiva, 

atinja seu maior grau de relevo.  

 

Notadamente, nos parece cada vez mais clara a necessidade de mitigar as 

diferenças entre uma atividade e outra, jurídica e socialmente considerando.  

 

Ao enfocarmos o esporte sob um prisma constitucional veremos que ele surge 

no artigo 217, que assim expressa: 

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

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a 
sua organização e funcionamento; 

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 
educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; 

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

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

§ 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 
competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada 
em lei. 

§ 2º - A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da 
instauração do processo, para proferir decisão final. 

§ 3º - O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. “ 
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 Vejamos que o título da seção tem por nomenclatura “do desporto”, ou seja, 

não se refere ao “esporte” aquela atividade reconhecida internacionalmente por uma 

conduta e regras definidas – a partir daqui nos valemos da diferenciação acima 

construída. E ratifica no enunciado do “caput” do artigo porque somente expressa a 

obrigação do Estado no fomento às práticas desportivas formais e não-formais, que se 

enquadram dentro da atividade de lazer e entretenimento do cidadão brasileiro, e mesmo 

que encampe o esporte de maneira formal o faz como competição “amadora” ou não 

profissional e descarta de vez a matéria em termos de sua organização profissional. 

Podemos chegar a esse entendimento quando pede uma diferenciação ao desporto 

profissional e não-profissional e se clama por esse diferenciação é pra salvaguardar o 

deporto, a atividade não profissional. Assim, o que deve ser priorizado é o desporto, ou a 

prática desportiva e quando se tratar de profissionalismo no esporte remete a matéria 

para os artigos próprios, principalmente, quando contempla a relação de trabalho no 

esporte.  

 

A regra constitucional dá autonomia às entidades esportivas, mas, somente de 

forma que elas possam se organizar dentro dos ditames estabelecidos nos princípios 

constitucionais concebidos. E esse é um tema recorrente na área, há quem diga que a 

autonomia das entidades de organização do esporte é ilimitada e que esses órgãos 

podem escolher ao seu livre entendimento as regras quanto à sua organização e 

funcionamento.  

 

Valemo-nos da posição de Silvio Torres e Aldo Rebelo114 (2001, p.243) que 

constaram:  

 

[...] O artigo 217, I, da Constituição Federal proclama autonomia das entidades 

esportivas dirigentes e associações quanto ao funcionamento e à organização 

interna. Autonomia não se confunde com soberania, e o mundo esportivo não é 

uma terra sem lei. Respeitar a autonomia das entidades esportivas não significa 

compactuar com vícios cristalizados no tempo, com a manutenção de estruturas 

administrativas estioladas na defesa dos interesses escusos, aceitação passiva 

do cumprimento meramente formal dos estatutos, conformar-se com a 

perpetuação de elites dirigentes nos poderes da entidade. Nenhuma entidade 

desportiva pode considerar-se dona de uma seleção, de uma delegação, de um 

atleta ou grupo de atletas. Entidade desportiva é pessoa jurídica de direito 

privado, mas tem evidente interessa público. 

                                                 
114 REBELO, Aldo. CBF/NIKE / Aldo Rebelo, Silvio Torres. São Paulo: Casa Amarela, 2001. p. 243.  
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A autonomia verdadeira é enquadramento na ordem jurídica geral, é prestação de 

contas à sociedade, é probidade administrativa, é respeito às regras do jogo 

democrático, é transparência nos processos eleitorais, é compromisso com o bom 

nome do país no estrangeiro, é emprenho na consecução dos objetivos 

estatutários.  

 

Portanto, admitir a autonomia como condição ao qual não se exprima a 

vontade legal e se exponha ao ordenamento como um todo não nos parece adequado, 

porque seria excluir tais entidades de qualquer ordenamento que é imposto pela via 

constitucional. Seguindo essa linha de raciocínio, por exemplo, os estatutos de tais 

entidades não estão livres para impor qualquer tipo de preconceito ou discriminação, nem 

a criação de regras de conduta que possam ferir a cidadania, os valores sociais do 

trabalho e livre iniciativa, a dignidade da pessoa humana; não poderão também exercer 

qualquer ato que esteja em discordância com o preceito que possa ferir os direitos e 

garantias individuais, etc.    

   

Prioriza a destinação de recursos ao desporto educacional, e só em casos 

específicos ao desporto de rendimento sem mencionar que seja profissional, por isso 

prevalece a tese, em consonância ao caput, de que seja ao não profissional. Isso porque 

profissionalismo pressupõe investimento privado e num consenso lato o governo não 

deve, tampouco lhe é possível, destinar recursos a entes privados.  

 

Depois, cria a “Justiça Desportiva”, privilegiando sua atuação quanto ás 

infrações disciplinares e referentes ás competições, mas, lhe impondo sessenta dias para 

a resolução do conflito. Daí dizer que o mandamento constitucional se preocupa somente 

com aspectos esportivos deixando a relações profissionais nele existente para os outros 

comandos como veremos mais adiante.  

 

Enfatizando, se obriga uma diferenciação para o desporto profissional é 

exatamente porque há uma preocupação com os aspectos do trabalho e sua derivação, e 

não o contrário. Assim, numa relação trabalho-desportivo, a análise versa, sem via de 

dúvida, seguindo todos os passos do Direito do Trabalho e sua importância sócio-cultural. 

Lógico que numa confrontação de direitos, os aspectos esportivos, as especificidades, 

podem ser considerados, mas, com seu devido peso na relação e sem que se criem 

lesões constitucionais sob nenhuma hipótese.  
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E por fim, enquadra o desporto com lazer quando diz que o Poder Público o 

incentivará como forma de promoção social empregando a ele o sentido mais próximo de 

sua realidade. 

 

A análise de todo o artigo que trata do desporto, o 217, nos deixa mostras que 

o legislador constituinte não se ocupou deste segmento em sua forma de trabalho ou 

profissão porque já havia conteúdo o suficiente, desde o artigo 1º, que o fizesse.  

 

Agora, façamos uma análise do trabalho dentro dos ditames constitucionais.  

 

Nossa constituição já em seu primeiro artigo diz a que veio quando dá a 

extrema importância ao trabalho elegendo-o, agrupado a seus valores sociais, como um 

dos princípios fundamentais de nosso Estado Democrático de Direito - já discutimos aqui 

o respeito ao valor dos princípios. E o coloca em pé de igualdade com a dignidade da 

pessoa humana e da cidadania outras duas características que podem atingir o indivíduo 

em sua face humana. 

 

O Artigo primeiro desta forma expressou: 

 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 

e tem como fundamentos: 

 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. “ 

 

Como nosso país ainda figura na lista daqueles do terceiro mundo, ainda 

“emergente”, com altíssimos índices de pobreza, que segundo mandamento constitucional 

deve ser erradicada, nosso diploma maior reconhece que uma das poucas formas de 
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manutenção sadia, honesta e digna do individuo se faz através do trabalho que também 

serve como ferramenta de mitigação da miséria (noção também constitucional), além de 

ser uma das identidades deste país de gente batalhadora e por isso mesmo vencedor.  

 

É cediço que historicamente e desde sua descoberta nosso país vem sendo 

cedido irresponsavelmente pelos governantes e explorado por interesse de poucos, 

motivo pelo qual só resta ao cidadão brasileiro o destaque pelo exercício de seu trabalho. 

 

Continuando, segundo capitulo, artigo quinto destinado às garantias e direitos 

individuais do cidadão que garante o direito a inviolabilidade á vida, à liberdade, à 

igualdade e à segurança um dos termos para essa sustentabilidade tem pleno apoio no 

livre exercício do trabalho, ofício ou profissão.   

 

O artigo assim preceitua: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

... 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer; ” 

 

Então o trabalho, como já sabido, é garantia e direito individual não podendo 

ser atacado sob nenhum pretexto. É forma de dar liberdade e segurança ao brasileiro, de 

lhe tornar único e respeitado. 

 

Em seguida apresenta o artigo de numero seis, elevando e oficializando o 

trabalho como um dos direitos sociais que sustentam a nação 

 

O artigo 6º assim definiu: 

 

“DOS DIREITOS SOCIAIS’ 
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“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição” 

 

E porque um direito social? Já analisado, mas nunca demais reafirmar, que foi a 

maneira encontrada e por fim positivada para dizer aos governantes e legisladores que 

não se pode arranhar com atos políticos ou ações governamentais a regra de proteção 

que o trabalho sempre deve ter, uma característica que passa a lhe acompanhar desde a 

constituição cidadã e por toda a legislação infra, pois a tendência é que melhoremos 

nossas relações dentro de aspectos democráticos, sem retrocesso. 

 

Depois no artigo sétimo, com seus trinta e quatro incisos, pelo qual se 

ocuparam em destiná-lo por inteiro ao trabalho, ou à atividade laboral, e organizar suas 

conseqüências práticas impondo à legislação ordinária toda uma renovação de visão 

obrigando-a se adaptar à vanguarda democrática. E identifica que os direitos 

constitucionais do trabalho se destinam á melhoria da condição social do trabalhador, 

sejam rurais ou urbanos.  

 

O artigo 7º expressa que: 

 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

 

(...) “ 

 

Adiante, os artigos oitavo, nono, décimo e décimo primeiro dispõem da 

organização sindical e direito de greve, temas próprios do direito do trabalho. 

 

O artigo 8º impõe: 

 

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

 

(...) “ 

 

O artigo 9º dispõe: 
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“Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 

sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele 

defender. 

 

(...) ” 

 

Já o artigo 10º expressa: 

 

“Art. 10 É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos 

colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários 

sejam objeto de discussão e deliberação.” 

 

Depois o artigo 11º nos mostra que: 

 

“Art. 11 Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a 

eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o 

entendimento direto com os empregadores.”  

 

No restante da Constituição Federal temos vários outros pontos de destaque e 

relevo ao trabalho como atividade de sustentáculo do individuo. Desde o artigo cento e 

quatorze que cria e dá competência à Justiça do Trabalho para resolver todos os litígios 

das relações de emprego, que assim expressa: 

 

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:   

 

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito 

público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; “ 

 

Passando pelo artigo cento e noventa e três que reza que a justiça social em 

nosso país tem de ser embasada por primazia no trabalho: 

 

“Da Ordem Social’ 
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“Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 

objetivo o bem-estar e a justiça sociais.” 

 

Destaca-se neste contexto outra grande mensagem que propõe a maneira de 

subsistência de nosso povo, em seguida o artigo duzentos que regulamenta a previdência 

pública e disciplina o meio ambiente do trabalho que se pronunciou assim: 

“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei: 

... 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho. “ 

 

Fora outras questões como reintegração ao mercado de trabalho no capítulo 

destinado à assistência social e salienta, quando trata da educação, que ela deve ser 

promovida no sentido de preparar o cidadão para a vida profissional, além de prever um 

piso mínimo nacional para os profissionais da educação escolar pública. 

 

O artigo 205 desta forma estabeleceu: 

 

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho.”  

 

E deixamos este artigo para o final o de numero cento e setenta, que trata 

sobre princípios gerais da ordem econômica, numa inversão propositada. Ele impõe 

comando, dentro do contexto financeiro, questão que aflige nosso mundo capitalista, de 

que não se pode privilegiar nenhum aspecto, nenhuma situação sem que se considere a 

valorização do trabalho, da dignidade da pessoa e da justiça social. Não haveria 

mensagem mais clara. 

 

Vejamos o que estabelece o artigo 170: 

 

“Da Ordem Econômica e Financeira” 

CAPÍTULO I 
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DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

... 

VIII - busca do pleno emprego; “ 

 

O texto constitucional nos dá mostra de quão é relevante a atividade laboral, ou 

o trabalho propriamente dito, na sociedade brasileira quando admite princípios e normas 

legais no sentido de protegê-lo incondicionalmente.  

 

Assim e na harmonização dos princípios e normas constitucionais aqui vistos – 

trabalho e desporto - podemos definir que o trabalho é atividade locomotora de 

subsistência do cidadão, fonte de liberdade e unicidade do individuo. Que não permite 

nenhum subterfúgio ou pretexto que possa criar travas à livre eleição de opção de 

emprego ou relação de trabalho115 do cidadão brasileiro. 

 

Desta forma, fica claro o enfoque com a necessidade e obrigação de 

prestarmos atenção ao trabalho e todas suas relações impostas constantemente em 

nossa vida constitucional, dentre elas as esportivas. A vida em sociedade, a convivência, 

apenas se constrói equilibradamente quando todos seus participantes possam ter, 

guardadas as habilidades e empenhos individuais à parte, as mesmas condições de 

sobrevivência. 

 

O trabalho hoje é visto, principalmente, como fonte de libertação porque com 

ele o ser humano se mantém e é respeitado, por isso mesmo a preocupação 

constitucional em sua total proteção.  

 

Portanto, nossa fonte de balizamento maior que é a Constituição Federal 

recepciona a importância contemporânea do trabalho que se sobrepõe a tantas outras 

                                                 
115 A EC 45 de 2004 aumentou a abrangência de competência da Justiça do Trabalho que passou a 
considerar toda atividade laboral, ou de emprego, como uma relação de trabalho passível de apreciação 
pelo órgão Judiciário em relevo. Aumentou o entendimento quando exprime que “Compete à Justiça do 
Trabalho processar e julgar: as ações oriundas da relação de trabalho”, ao invés “Compete à Justiça do 
Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos oriundos da relação de trabalho” 
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questões impondo forte resistência às tentações capitalistas que fazem das relações 

humanas um tanto quanto frágeis e sem sentido.  

 

 

5.1. A legislação infraconstitucional esportiva  

 

Antes de continuarmos na análise de aspectos importantes na relação de 

contrato de trabalho do atleta profissional temos que verificar a legislação 

infraconstitucional. 

 

Imperiosa a menção que essa relação está regulamentada, especialmente, na 

Lei 6.354 de 02 de Setembro de 1976116, que dispõe sobre as relações de trabalho do 

atleta profissional de futebol no que tange ao trabalho propriamente dito e depois na Lei 

9.615 de 24 de Março de 1998117, que Institui normas gerais sobre desporto e dá outras 

providências e de forma geral e no que não for incompatível com a lei especial, na 

Consolidação das Leis Trabalhistas ratificada sob o Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de Maio 

de 1943. 

 

Ditas leis especiais se desdobram e impõem condições específicas ao contrato de 

trabalho, vejamos seus principais comandos. 

 

O empregador é identificado no artigo 1º da Lei 6.354/76118 que define:  

 

“Art.1º Considera-se empregador a associação desportiva que, mediante 

qualquer modalidade de remuneração, se utilize dos serviços de atletas profissionais de 

futebol, na forma definida nesta Lei”. Já o trabalhador de futebol se conceitua no artigo 2º 

da seguinte forma:  

 

                                                 
116 BRASIL. LEI Nº 6.354, de 02 DE SETEMBRO DE 1976. Dispõe sobre as relações de trabalho do atleta 
profissional de futebol e dá outras providências. 
 
117 BRASIL. LEI Nº 9.615, de 24 DE MARÇO DE 1998. Institui normas gerais sobre desporto e dá outras 
providências 
118 Percebemos que muitos juristas não consideram tal lei, mas muito importante salientar que a Lei 
6.354/76 não foi totalmente revogada pela Lei 9.615/98, portanto, estando parcialmente em vigor e passível 
de aplicação.  
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“Art. 2º Considera-se empregado, para os efeitos desta Lei, o atleta que praticar 

o futebol, sob a subordinação do empregador, como tal definido no artigo 1º, mediante 

remuneração e contrato”.  

 

O artigo 3º define a formalização do contrato da seguinte maneira:  

 

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

(...)”.  

 

Tal formalização é ratificada e tem seu conteúdo aumentado pela redação dada 

no artigo 28 da Lei 9.61598, que assim se expressa:  

 

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

obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou 

rescisão unilateral”.   

 

Depois e na mesma lei 9.615/98 o parágrafo primeiro do artigo 28 estabelece as 

condições complementares da relação esportiva:  

 

“Art. 28 

  

§ 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.  

 

E o parágrafo segundo do artigo supracitado, determina as condições da 

terminação contratual:  

 

“Art. 28 

 

§ 2o O vínculo desportivo do atleta com a entidade desportiva contratante tem 

natureza acessória ao respectivo vínculo trabalhista, dissolvendo-se, para todos os efeitos 

legais:  
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I - com o término da vigência do contrato de trabalho desportivo;  

II - com o pagamento da cláusula penal nos termos do caput deste artigo; ou 

ainda,  

III - com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial de responsabilidade 

da entidade desportiva empregadora prevista nesta Lei. “ 

 

Na seqüência, ainda no artigo 28, os parágrafos 3º e 4º estabelecem o 

regramento a respeito da cláusula penal, prevista no caput:  

 

“Art. 28  

 

§ 3o 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. “ 

 

E,  

 

“Art.28 

 

§ 4o Far-se-á redução automática do valor da cláusula penal prevista no caput 

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

desportivo, os seguintes percentuais progressivos e não-cumulativos:  

I - dez por cento após o primeiro ano;  

II - vinte por cento após o segundo ano;  

III - quarenta por cento após o terceiro ano;  

IV - oitenta por cento após o quarto ano.”  

 

Há também outros artigos importantes a serem considerados.  

 

Inicialmente o que diretamente faz conexão da lei geral sobre o desporto com 

os princípios constitucionais fundamentais, que assim se apresenta no artigo 1º:  

 

“Art. 1o O desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formais e obedece 

às normas gerais desta Lei, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado 

Democrático de Direito.  
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Em seguida, o artigo 2º, que inicia o capítulo sobre seus “princípios 

fundamentais”, reitera a conexão afirmada acima com os princípios constitucionais, 

incluindo-a no rol dos direitos sociais, quando exprime:  

 

“Art. 2o O desporto, como direito individual, tem como base os princípios: 

 

(...)  

 

V - do direito social, caracterizado pelo dever do Estado em fomentar as 

práticas desportivas formais e não-formais; 

 

Sobre esses princípios legais em torno do desporto assim se pronunciou Álvaro 

de Melo Filho119: 

 

[...] Vale dizer que esses princípios são postulados e cânones que garantem a 

autonomia do sistema desportivo no mundo jurídico, constituindo-se no seu 

alicerce fundamental que se mantém firme e sólido malgrado a variação, 

fragilidade e profusão das normas desportivas. 

A partir de agora tais princípios constituem a essência (razão do próprio ser) da 

legislação desportiva porque a inspiram (penetra no âmago), fundamentam 

(estabelecem a base) e explicam (indicam a ratio legis) as normas concretas do 

Direito Desportivo Brasileiro. 

Ou seja, estes princípios jurídico-desportivos, mais do que simples regras de 

comando, são idéias matrizes dessas regras singulares, vetores de todo o 

conjunto mandamental, fonte de inspiração de cada modelo deôntico, de sorte a 

operar como um verdadeiro critério do mais intimo significado do sistema como 

um todo e de cada qual das partes. Por isso tais princípios desportivos são, a um 

tempo, direto e positivo e guias seguros das atividades interpretativa e judicial, 

cabendo aduzir que o menoscabo a qualquer dos princípios importa em quebra 

de todo o sistema jurídico-desportivo, até porque, como já se disse, violar um 

principio é muito mais grave que transgredir uma norma. (2000, p.33) 

 

Importante a configuração legal quando se preocupa na ligação direta do 

regulamento que cria normas na relação esportiva com os demais princípios 

constitucionais porque lhe impõe abrangência imperativa a ser seguida. Tal questão, 

talvez, nem fosse necessária, mas como tratamos de um esporte que cria distorções 

                                                 
119 MELLO FILHO, Álvaro. Novo Ordenamento Jurídico-Desportivo. Fortaleza: ABC Fortaleza: 2000. p. 33.  
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legais motivadas pelo sentimento que se tem sobre ele, fez muito bem o legislador ao 

expressar essa preocupação. 

 

Cumpre também salientar a lição do Professor Celso Antônio Bandeira de 

Mello, citado por Maria Helena Diniz120: 

 

[...] Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A 

desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento 

obrigatório, mas a todo o sistema de comando. É a mais grave forma de 

ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado, 

porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores 

fundamentais, contumácia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 

estrutura mestra. (1989, p.116)  

 

E mais à frente, ainda no artigo 2º, exprime sua preocupação na diferenciação 

de nível esportivo:  

 

”Art. 2º 

 

(...)  

 

VI - da diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao 

desporto profissional e não-profissional; “ 

 

Portanto esse fator integrado ao texto legal combinado com o constitucional já 

visto no artigo 217 mostra que a legislação se faz para dar o amparo devido quando se 

tratar de uma relação de trabalho posição que se esclarece quando vimos o que o 

parágrafo único do artigo citado estabelece:  

 

“Art. 2º 

 

Parágrafo único. A exploração e a gestão do desporto profissional constituem 

exercício de atividade econômica sujeitando-se, especificamente, à observância dos 

princípios:  

                                                 
120 DINIZ, Maria Helena. In Norma Constitucional e seus efeitos. Saraiva. São Paulo: 1989. p. 116. 
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I - da transparência financeira e administrativa; II - da moralidade na gestão 

desportiva;  

 

III - da responsabilidade social de seus dirigentes;  

 

IV - do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional; e 

 

 V - da participação na organização desportiva do País.”  

 

Nota-se, uma vez mais, que o desporto121 profissional pede distinção, aqui em 

sentido inverso, ao não profissional que no parágrafo fica descaracterizado por se tratar 

de “desporto profissional”.   

 

No artigo subseqüente, envolve o profissionalismo, dando-lhe a obrigação de 

um contrato formal, dentro das manifestações esportivas como um ”desporto de 

rendimento, que assim classificou:  

 

“Art. 3o O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes 

manifestações: 

 

(...) 

 

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.  

 

Parágrafo único. “O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:  

 

I- de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em contrato 

formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva. “ 

                                                 
121 Importante aqui percebermos que nem mesmo os legisladores se ativeram na distinção entre “esporte” e 
“desporto” consagrada na Constituição Federal de 1988 e defendida neste trabalho. E nem permitamos que 
isso possa ser causa de qualquer confusão, então, nesse caso sigamos a visão geral que trata ‘desporto’ 
como sinônimo de ‘esporte’, porque se seguirmos o rigor textual não poderíamos sequer mencionar 
qualquer relação de trabalho quando a referência feita fosse a “do desporto”.    
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No artigo 31, temos uma regra que faz referencia à chamada rescisão indireta 

de contrato, eis outra especificidade. O texto do artigo menciona que: 

 

“art. 31 A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com 

pagamento de salário de atleta profissional em atraso, no todo ou em parte, por período 

igual ou superior a três meses, terá o contrato de trabalho daquele atleta rescindido, 

ficando o atleta livre para se transferir para qualquer outra agremiação de mesma 

modalidade, nacional ou internacional, e exigir a multa rescisória e os haveres devidos”.  

 

Em seguida os parágrafos 1º e 2º disciplinam:  

 

“Art. 31 

§ 1º São entendidos como salário, para efeitos do previsto no caput, o abono de 

férias, o décimo terceiro salário, as gratificações, os prêmios e demais verbas inclusas no 

contrato de trabalho.  

 

“Art. 31 

§ 2º A mora contumaz será considerada também pelo não recolhimento do 

FGTS e das contribuições previdenciárias. “ 

         

Posteriormente, o artigo 34 exibe os deveres do clube empregador: 

 

 “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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E no artigo 35 o texto elenca os deveres dos atletas trabalhadores:  

 

“Art. 35 São deveres do atleta profissional, em especial:  

 

I - participar dos jogos, treinos, estágios e outras sessões preparatórias de 

competições com a aplicação e dedicação correspondentes às suas condições 

psicofísicas e técnicas;  

 

II - preservar as condições físicas que lhes permitam participar das competições 

desportivas, submetendo-se aos exames médicos e tratamentos clínicos necessários à 

prática 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. “ 

 

E por fim, dentre a regulamentação que possa influir na relação contratual do 

atleta profissional de futebol resta o estabelecido no artigo 94 que impõe a forma de 

contratação sob a égide da lei especial somente a modalidade futebol, dando a opção de 

que as outras modalidades se submetam ou não às determinações diretas, excluindo a 

obrigatoriedade de se acatar nas outras relações o artigo 28. Vejamos que essa distinção 

cria uma condição híbrida perigosa a esses atores que fugirem da determinação esportiva 

imposta. Caso não tenham um contrato formal não serão profissionais? Então, como 

caracterizar os atletas que subsistem da atividade esportiva e a ela estão totalmente 

subordinados? Serve para reflexão, mas, não trataremos desse assunto neste estudo. 

 

Pois, voltando ao tema, assim expressa o artigo citado:  

 

“Art. 94. Os artigos 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § 1o do art. 41 desta Lei 

serão obrigatórios exclusivamente para atletas e entidades de prática profissional da 

modalidade de futebol.  

 

Parágrafo único. É facultado às demais modalidades desportivas adotar os 

preceitos constantes dos dispositivos referidos no caput deste artigo”.  
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Assim, vimos que o legislador quis dar ao futebol, em detrimento das outras 

modalidades, e sua relação de trabalho a importância que lhe é devida, talvez pela 

influência que tem em nossa economia, significativamente maior do que as outras 

modalidades, talvez, por exercer na população – e os deputados fazem aderem ao 

contexto, que um fascínio inebriante.      

 

Agora, falemos de especificidade na relação de trabalho do atleta por se tratar de 

matéria importante na busca do alcance que almejamos no presente trabalho.   

 

 

5.2. Trabalho e Esporte: Especificidades do contrat o de atleta  

 

Isso acontece com o profissional de futebol e tantas outras atividades. Vejamos 

oportunamente como as comparações análogas podem nos auxiliar.   

 

Façamos uma análise nos vários aspectos da relação de trabalho existente no 

futebol que nos mostrem tais aspectos específicos e como devemos avaliá-los 

enquadrando-os nos conceitos dos direitos fundamentais desejados.  

 

Comecemos pelos sujeitos do contrato. 

 

5.2.1. sujeitos do contrato 

 

O trabalhador atleta profissional de futebol122. 

 

O atleta é visto de forma diferente no contexto trabalhista no que tange à sua 

profissão, porque a atividade também se desenha de forma diferente. Não nos ateremos 

nas circunstancias que fazem parte do imaginário popular acerca da atividade 

profissional, mas, somente nos preocuparemos com seus aspectos sociológico-jurídicos 

que é que, verdadeiramente nos importa.  

 

De arranque temos que considerar que entre o trabalhador fabril e o futebolista, 

atleta, jovem, apresentado como modelo de sucesso que aufere elevadas remunerações, 

                                                 
122 Usaremos os termos “futebolista” ou “jogador de futebol” como sinônimos de atleta profissional de 
futebol.  
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há diferenças não desprezíveis, embora devam ser analisadas com muito cuidado, porque 

podem ocasionar fraturas nas lides sociais. Embora haja discrepâncias a análise deve 

partir de um só ponto, a dignidade do ser humano envolvido e todos os direitos que dessa 

dignidade advêm, porque não há traços pessoais ou formas de remuneração, por mais 

privilegio que possa alcançar o profissional, que sirvam a permitir violações ao conceito. 

 

O futebolista, diferentemente dos demais trabalhadores tem sua propulsão toda 

concentrada em seu esforço físico, situação essa que o extenua diariamente.  

 

Outra característica de sua função é o fato de jogador de futebol trabalhar 

quando os demais indivíduos têm tempo ocioso para seu lazer, sendo, o seu trabalho o 

lazer de muitos outros trabalhadores. Seu período laboral também se dá aos finais de 

semana e invariavelmente, e nas melhor das hipóteses, ele está viajando a cada sete dias 

para cumprir com sua obrigação.   

 

Essas características associadas fazem dele um trabalhador que não se dispõe 

à consecução de outras atividades, principalmente, as intelectuais. E não desenvolvendo 

sua formação humana e do intelecto se torna presa fácil nas negociações que são 

comuns à sua atividade. Ressalte-se que a profissão se regulamenta com contratos por 

prazo determinado, portanto, de período em período, ele se vê obrigado, para dar 

continuidade à sua vida laboral, a negociar novas condições de trabalho.    

 

Quanto à quase falta total de possibilidade de formação acadêmica devemos 

reiterar que a forma como se dão as primeiras inserções no mercado de trabalho são 

essenciais para definir as expectativas dos jovens e suas perspectivas de 

empregabilidade futura. Neste sentido, nota-se que a categoria profissional ao qual se 

insere o atleta de futebol talvez seja a que mais tenha sido prejudicada a respeito de sua 

empregabilidade futura, por falta de melhor preparação. Ainda mais que esse trabalhador 

se vê obrigado a mudar de atividade e começar a exercer outra função remunerada, em 

média, aos trinta e cinco anos, concorrendo com outros profissionais que iniciaram essa 

tarefa aos vinte anos de idade.  

 

Sabe-se que qualquer inserção precária desde a juventude no mercado de 

trabalho reduz a possibilidade de que milhões de jovens construam uma carreira ou 

trajetória de trabalho decente ao longo de suas vidas.  
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Uma trajetória de trabalho decente deve começar com uma educação de 

qualidade, formação profissional e acumulação de experiência produtiva 

Seria tal questão outro fator imperativo para que melhor se observe a relação 

contratual do atleta de futebol? 

 

O outro sujeito do contrato. O clube desportivo como empregador.  

 

No futebol aquele que se põe como entidade empregadora – o clube de futebol 

- é admitida como uma associação sem ânimo de lucro que teria o escopo social 

constitucional ideal, o fomento e prática de atividades esportivas.    

 

Essa é uma questão que denota dificuldades na assunção de responsabilidades 

quanto ao caráter obrigacional de uma relação de trabalho na esfera esportiva.  

 

O sócio ou proprietário de uma empresa que se destina à atividade comercial 

passa, necessariamente, a assumir todos os riscos de sua atuação.  

 

Sabemos que em uma sociedade empresária necessita de patrimônio próprio 

concebido quando do ato de criação da empresa. Os sócios se vêem obrigados a um 

aporte de capital - valor monetário, que responderá pelo risco da atividade que será 

determinante para a consecução de suas atividades. Assim, existe a responsabilidade 

patrimonial, sendo, que esse patrimônio é inconfundível e incomunicável com o patrimônio 

individual de cada um dos seus sócios. Diante disso, responderá a sociedade sempre 

com seu patrimônio pelas obrigações que assumir, sendo que os sócios, somente em 

hipóteses excepcionais, poderão ser responsabilizados pelas obrigações da sociedade. 

Porém, existe uma excepcionalidade que é o crédito trabalhista. A inexistência de bens da 

empregadora – sociedade empresária, que garantam o pagamento dos débitos 

trabalhistas assumidos transfere para os sócios, ilimitadamente, essa responsabilidade, 

mesmo porque a limitação corretamente afastada na origem é incompatível com a 

proteção que o Direito do Trabalho dispensa aos obreiros e com a própria natureza 

alimentar e privilegiada do crédito.  
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Quanto a essa questão peguemos um exemplo de como se pronunciam nossos 

Tribunais123:  

 

[...] Basta o inadimplemento da obrigação determinada ou a constatação da 

inexistência de bens da empresa, para se justificar a apreensão dos bens de seu 

sócio, ainda que este não figure como parte no processo. Nesta trilha, é a 

jurisprudência trabalhista, que, com especial acerto, invoca a teoria da disregard, 

quando verificada a condenação da empresa ao pagamento de créditos 

trabalhistas. (Rel. Desembargador Bolívar Viégas Peixoto, 30/09/2006).   

 

Sendo assim, numa relação de trabalho entre obreiro e entidade de atividade 

comercial que tem por objetivo o lucro, vimos que seu crédito- o trabalhista, tem privilégio 

sobre os demais por se tratar de seu caráter alimentar e o sócio pode responder por ele 

com seus próprios bens, caso o patrimônio da empresa não comporte tal situação. 

 

 Teríamos problemas no setor por termos dificuldade em definirmos uma 

associação desportiva? 

 

De fato, talvez aí resida o principal problema. 

 

Vejamos o que diz José Martins Catharino124 (1969, p.11) 

                                                 
123 AP 00860-2005-081-03-00-4, Rel. Desembargador Bolívar Viégas Peixoto, data da publicação: 
30/09/2006, Terceira Turma, TRT da 3ª Região. 
"EMENTA: FIRMA INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Basta o 
inadimplemento da obrigação determinada ou a constatação da inexistência de bens da empresa, para se 
justificar a apreensão dos bens de seu sócio, ainda que este não figure como parte no processo. Nesta 
trilha, é a jurisprudência trabalhista, que, com especial acerto, invoca a teoria da disregard, quando 
verificada a condenação da empresa ao pagamento de créditos trabalhistas. Aliás, a responsabilidade do 
sócio culmina com a positivação da regra ínsita no artigo 28 do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 
verbis: "o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 
estatutos ou contrato social. “A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”. Assim, 
tendo os créditos trabalhistas de nítida natureza alimentar, aplica-se, indiscutivelmente, por analogia, o 
citado dispositivo legal. Visa-se à proteção da parte hipossuficiente na relação de emprego, cujo crédito não 
pode ficar descoberto. É possível, senão essencial, que o sócio seja chamado a responder pelas obrigações 
sociais contraídas pela sociedade. Esta responsabilização se torna possível em face da natureza do crédito, 
que é trabalhista e, portanto, privilegiado, inclusive em relação aos do fisco ou do consumidor. Se, para 
estes, existem preceitos legais expressos (artigo 134, VII, do CTN e o artigo 28 do CDC), com muito mais 
razão há que se estender garantia semelhante ao crédito do trabalhador. Conforme preceitua o art. 592, II, 
do CPC, conclui-se, serenamente, que o pedido de responsabilização dos sócios pode ser atendido em 
execução, ainda que estes não figurem como parte no processo. 
 
 
124 CATHARINO, José Martins. Contrato de Emprego Desportivo no Direito Brasileiro. São Paulo- LTr, 1969. 
p.11.   
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[...] Pode-se dizer que muitas associações desportivas brasileiras são ambíguas, 

como as demais. São meias-empresas. Desenvolvem atividades amadoristas, 

recreativas e educativas, sem finalidade lucrativa e, também, produzem 

espetáculos, serviços para o mercado, visando vantagens econômicas.  Essa 

dualidade constitui um dos problemas fundamentais do mundo esportivo. Embora 

as nossas leis dêem primazia ao desporto amador, certo é que o profissionalismo 

domina como fator econômico. O verdadeiro é claro é dos atletas, e o 

amadorismo falso e disfarçado dos dirigentes (cartolas). Juridicamente, o que se 

verifica é sociedades civis agindo como sociedades mercantis. Essa dupla 

personalidade é fonte de muitos males, mas, em termos legais, irrelevante.  

 

E qual é a responsabilidade do principal mandatário numa entidade sem ânimo 

de lucro, a entidade esportiva?  

 

O artigo 2º, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho pode nos dar a 

resposta legal: 

 

“Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 

pessoal de serviço. 

 

        § 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação 

de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações 

recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como 

empregados. ” 

 

Portanto, vislumbra-se à hipótese o tratamento igualitário que se poderia 

requerer da responsabilidade dos dirigentes esportivos os equiparando aos sócios das 

sociedades empresárias. 

 

Porém a realidade fática nos mostra outra situação. Recentemente vimos que 

alguns Tribunais Regionais do Trabalho vêm dando tratamento distinto aos clubes de 

futebol no que alude á questão das execuções dos créditos dos trabalhadores que fizeram 

parte de seus quadros de colaboradores.  
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No provimento/ato nº 837 de 2007, por exemplo, o Tribunal Regional do 

Trabalho do Rio de Janeiro – 1ª Região, editado durante o recesso judiciário, estabeleceu 

o “Plano Especial de Execução” que dá possibilidades de os clubes, ao alegarem que as 

constrições e bloqueios estão prejudicando suas atividades, possam requerer que esses 

pagamentos sejam parcelados em até dez anos, centralizando as execuções em uma 

única Vara do Trabalho, cujos débitos serão pagos com um deposito mensal de parte de 

sua receita, cerca de vinte por cento125.   

 

Posição esta ratificada pelo requerimento do Botafogo de Futebol e Regatas, de 

24 de Abril de 2009, que fora executado no processo nº 01320-2002-070-01-01-5 pelo 

reclamante Osmar Donizete Cândido. O posicionamento do Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região126 quanto ao caso em epígrafe, quando o trabalhador conseguia 

ver garantido seu direito à execução, em despacho em sede de Mandado de Segurança, 

no requerimento nº GC 1661, em decisão recente assim se pronunciou:  

 

[...] Nessa linha, é evidente que permanece, até decisão em contrário desta 

Presidência, a centralização das execuções movidas em face do BOTAFOGO DE 

FUTEBOL E REGATAS, permanecendo, ainda, integralmente, a determinação 

relativa à suspensão de qualquer ato expropriatório ou de bloqueio de créditos em 

autos de execução individual (art. 1º, Ato Conjunto nº 837, de 2007), em prejuízo 

das preferências instituídas em razão da centralização das execuções já 

mencionada, razão pela qual não há como prevalecer os atos praticados no 

âmbito do Processo nº 01320-2002-070-01-01-5.  

 

Há de se salientar que os Tribunais Regionais do Trabalho da 3ª Região – 

Minas Gerais, da 6ª Região – Pernambuco, 2ª Região – São Paulo (aqui somente em 

respeito á Associação Portuguesa de Desportos) firmou posição no mesmo sentido. 

Também vejamos como tem se posicionado a construção legislativa no setor 

esportivo. Há uma tentativa de mudança na lei geral sobre o desporto, desde 2005, que 

atingirá principalmente o atleta de futebol profissional. A respeito da matéria aqui debatida 

essa proposta de alteração vem buscando seguir o mesmo caminho trilhado por esses 

Tribunais Regionais.  
                                                 
125 Disponível em SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Revista Eletrônica. 
www.sindadvogados-rj.com.br/14042008_editorial.php. Data de Acesso: 17 de Agosto de 2009.  
 
126 Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://portal2.trtrio.gov.br:7777/pls/portal/docs/PAGE/ARQUIVOS/PAGNOTICIAS/ANO2009/ABRIL/BOTAFO
GO/BOTAFOGO.PDF. Data de acesso: 17 de outubro de 2009.  
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O Projeto de Lei127 5186/2005 assim tem se posicionado: 

 

“Dentre as diversas modificações e acréscimos propostos pelo Projeto de Lei 

n.º 5.186/05, cumpre destacar a inclusão do art. 46-B na Lei n.º 9.615/98, com o objetivo 

de impor limite aos atos de execução judicial em que figurem no pólo passivo, as 

entidades desportivas profissionais: 

(...) 

“Art. 46-B. Os atos judiciais executórios, de natureza constritiva, não poderão, 

em hipótese alguma, onerar as entidades desportivas profissionais além do limite máximo 

de quinze por cento da totalidade de sua receita líquida mensal.” 

O autor da proposta, por intermédio da Exposição de Motivos Interministerial n.º 

004/2005-ME/MTE, que acompanha o projeto de lei, justifica a inclusão deste dispositivo 

sob o argumento de que a Justiça, ao determinar a constrição integral da receita bruta das 

entidades desportivas, não atentaria para “o fato de que parte dessa renda tem natureza 

alimentícia, já que custeia salário dos empregados”. Aduz que “a adoção dessa medida 

contribui para a recuperação financeira das entidades desportivas em débito”. 

 

Desta forma, tanto os Tribunais Regionais do Trabalho, quanto os 

parlamentares brasileiros caminham com o entendimento que um empregador pode 

assumir um compromisso com base em cem por cento dele, porém, deve satisfazê-lo 

somente em parte. 

 

No quesito sujeitos do contrato se desenha, então, uma especificidade que 

estranhamente nas relações fáticas desigualam a responsabilidade de um dirigente 

esportivo a de um dirigente de sociedade empresária, mesmo quando as leis trabalhistas 

os equiparam.    

 

Assim, temos como partes do contrato um trabalhador que tem sua vida útil 

reduzida pelas características próprias da função – o esforço físico como requisito básico 

para o sucesso em sua produtividade que com o passar dos anos vai se esvaindo – sua 

força física que atinge sua qualidade técnica, e com o declínio de sua qualidade técnica, o 

                                                 
127 BRASIL. PL 5186 DE 2005. (Apensados: PL n.º 6.750/2006, PL n.º 3.123/2008, PL n.º 3.257/2008 e PL 
n.º 4.316/2008). COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N.º 
5.186, DE 2005, DO PODER EXECUTIVO. Altera a Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998, que institui 
normas gerais sobre desporto e dá outras providências.  
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jogador de futebol negocia em total desvantagem; e de outro um empregador, que é uma 

entidade sem fim lucrativo que legalmente se equipara a uma sociedade empresária, mas 

que por circunstancias alheias ao próprio ordenamento jurídico não se vê 

responsabilizado pessoalmente por suas atitudes.   

 

5.2.2. Objeto do contrato. 

 

O objeto se direciona a uma prestação de serviços esportivos. 

 

Dentre todos os elementos que compõe a vida profissional do atleta de futebol 

profissional um dos pontos de maior relevância e, portanto, um dos que mais deva 

observar é a brevidade em sua carreira.  

 

O futebolista tem uma vida útil laboral que, em média, atinge, a 15 anos de 

atividade. Começa no limite dos demais profissionais por volta dos dezoito anos de idade, 

mas, ao contrário da quase absoluta maioria, encerra sua vida na profissão por volta dos 

trinta e cinco anos, fase em que muitas outras carreiras profissionais ainda estão por 

despontar. Isso significa, parafraseando Antoine Blondin128, ser ele destinado a morrer 

duas vezes, que segundo suas palavras “ele, o atleta, assiste a agonia da morte duas 

vezes, a da vida e a do trabalho” (“il assiste à cette agonie en lui de l'athlet qu'il a été”). 

 

Nesse particular é indiscutível que a subordinação jurídica do futebolista 

relativamente ao clube empregador assume traços irrevogavelmente intensos. E não é só 

a precocidade em termos de finalização de vida útil. Considere a freqüente, e porque não 

dizer abusiva, laboralização de sua vida privada, para não falar de sua vida íntima, com o 

conseqüente esbatimento das linhas que dividem sua vida profissional como trabalhador e 

sua extra-profissional como cidadão.  Façamos uma digressão quando ele tem de ficar à 

disposição para participação em concentrações à disposição do clube ou aumento na 

carga de treinamentos. E nem se busque, nessa análise, a tentativa de mérito no que diz 

respeito se esse tempo vale como sobrejornada.  Assim, cada vez mais se impõe ao 

                                                 
128 Apud Brendin, “L’onde de choc...” p. 16. Ou seja, a angustia dos “entas” a que, infelizmente, todos 
estamos sujeitos, o fim da juventude, o gradual envelhecimento, a inexorável perda das faculdades físicas, 
o aproximar da morte; no caso do atleta profissional o que bem se poderá denominar da angustia dos 
“intas”, o dobrar a curva dos trinta anos equivale ao início da curva descendente, ao inescapável rótulo de 
veterano, a uma cada vez menor tolerância dos torcedores e da imprensa em geral para com seus erros e 
insuficiências, está ‘acabado”, é o que dizem a seu respeito...  
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atleta um aumento em seu “profissionalismo”, ou se lhe pedem uma conduta rígida e 

conseqüente de lidar com sua atividade, tudo em busca de melhor produtividade.   

 

Quanto à atividade propriamente dita, podemos considerar que a do futebolista 

insere-se num espetáculo, que o publico, por vezes paga um valor bem alto para assistir, 

mas, não se deve confundir sua atividade à de um ator ou bailarino. O espetáculo 

desportivo difere-se de outro qualquer por um componente inconfundível, a competição. 

Por mais que o futebol possa ser jogado com beleza e seus aspectos estéticos possam 

alegrar aos que a ele acompanha, podemos afirmar que esse não é seu traço mais 

importante, o que se quer é a vitória, portanto, o requisito de maior relevo é a 

produtividade individual e coletiva. Esse conceito também influencia a vida do futebolista, 

porque sua continuidade na vida esportiva depende única e exclusivamente de seu 

sucesso em detrimento ao sucesso de tantos outros. Só assim ele pode pleitear melhores 

condições de salário e de trabalho. 

 

Acompanhando a essa vem outra característica irmã que somente na atividade 

desportiva profissional percebe-se, o antagonismo. O sucesso de um depende do 

fracasso do outro. Esse fato poderia muito bem servir apenas para o amor ao debate, 

porem, não é desta forma que se apresenta. Reveste-se, pois, ainda de maior 

necessidade de inteligência jurídica a analise da vida laboral do jogador de futebol, 

porque e fator de exaurimento físico que atua diretamente em sua tentativa de elevar sua 

condição social.  

 

O que se pensar, todavia, de uma profissão que tem uma vida útil laboral bem 

curta, que não tem tempo para sua formação intelectual pelo exaurimento físico e de 

tempo disponível que a própria profissão impõe e que para o pleito de melhores 

condições salariais e de trabalho tem que sobrepujar seus companheiros de atividade. 

Essa ordem advém de uma analise apurada e responsável do ordenamento jurídico como 

um todo. 

  

5.2.3 Formalização do contrato de trabalho. 

 

Essa especificidade que acontece com relação à formalização do contrato de 

trabalho impõe que deva ser um contrato de trabalho escrito, não se admitindo sua 

modalidade tácita.  
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E qual o motivo desta configuração física? Assim acontece porque é com o 

registro do contrato de trabalho que nasce outra especificidade: a condição de jogo. 

 

A condição de jogo se dá quando um contrato de trabalho de futebolista é 

registrado na entidade de organização estadual e posteriormente na entidade de 

organização em nível nacional. Embora a legislação não imponha o tramite desde a 

entidade estadual a proporia entidade nacional assim o disciplina. Dirige-se a um sentido 

de fiscalizar as contratações efetuadas pelos clubes empregadores que conduzam à 

integridade esportiva das competições.     

  

5.2.4. A rescisão indireta de contrato.  

 

Vimos acima que é o artigo 31 que disciplina a matéria no tocante à rescisão 

indireta.  

 

E porque se enquadra no item das especificidades? Vejamos que qualquer 

outro trabalhador tem a possibilidade do desligamento de sua empresa quando esta não 

cumpre com algum requisito de seu contrato de trabalho, não apenas o referente ao 

salário como limitou o artigo em tela. E com especial relação aos salários, em recente 

decisão o Tribunal Superior do Trabalho129 em entendimento adotado pela Sexta Turma 

do Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recurso de revista movido por um ex-

empregado do Colégio Anglo-Latino – Sociedade Educadora Anchieta, de São Paulo, 

entendeu que dois meses se torna tempo o suficiente para o rompimento do vínculo, alias, 

tema quase já pacificado. O relator do recurso, ministro Horácio de Senna Pires, 

fundamentou seu voto “em face não apenas da natureza alimentar da contraprestação do 

trabalho, mas também e principalmente do princípio da proporcionalidade”. Ele explicou 

que, conforme o artigo 482, “i”, da CLT e a jurisprudência da Justiça do Trabalho, a 

“ausência do trabalhador por um período de 30 dias já é suficiente para caracterização da 

justa causa por abandono de emprego. No caso, o colégio descumpriu seu dever 

elementar de pagar os salários do empregado” por período duas vezes superior àquele”.    

 

                                                 
129 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. (RR 376/2007-662-04-00.2 corre junto AIRR 376/2007-662-04-
40.7). Relator: Desembargador Ministro Horácio de Senna Pires. Data da publicação: 12/mar/2008 
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Ratificando esse posicionamento, em decisão recentíssima a 1ª Turma do 

TST130 também entendeu assim, pois vejamos: 

 

 [...] O empregado procurou na Justiça do Trabalho o reconhecimento sobre a 

rescisão indireta de seu contrato de trabalho, devido ao atraso ocorrido no 

pagamento de seus salários, no curto período entre a data de admissão 

1.º/12/2004 e a data do ajuizamento da ação 02/05/2005. Os atrasos foram de 

duas semanas no pagamento dos salários de dezembro/2004, janeiro e 

fevereiro/2005.  

O TRT indeferiu o pedido do empregado sob o fundamento de que a demora 

verificada no caso não foi tão longa a ponto de caracterizar a mora contumaz 

tipificada no Decreto-lei nº 368/1968, que considera mora contumaz o atraso ou 

sonegação de salários devidos aos empregados, por período igual ou superior a 

três meses, sem motivos graves e relevantes excluídas as causas pertinentes ao 

risco do empreendimento.  

No entanto, o ministro Lélio Bentes entendeu que o decreto apenas tem efeitos 

administrativos, penais e fiscais, e não trabalhistas em sentido estrito. Para ele, o 

prazo de três meses é extremamente longo para ser aplicado ao domínio 

contratual, principalmente, levando-se em conta a natureza alimentar do crédito 

devido ao empregado. “Não é crível que um empregado tenha que aguardar 

pacificamente mais de noventa dias para receber a contraprestação pecuniária 

pelo trabalho já despendido”, afirmou: “Para o ministro, aplica-se ao caso o 

disposto no artigo 483, alínea d, da CLT: “O empregado poderá considerar 

rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando (...) não cumprir o 

empregador as obrigações do contrato”. “Lembre-se que o salário é a principal 

obrigação do empregado no âmbito do contrato de trabalho”, afirmou.  

 

Portanto, o artigo torna específico, mesmo que de forma sensível ao 

trabalhador, uma distinção na modalidade de rescisão indireta.   

 

5.2.5. Duração do contrato. 

 

O Tempo de contrato também se mostra uma norma distinta dos demais 

trabalhadores e é estabelecido entre três meses e cinco anos. 

 

Está estatuído no artigo 30 da lei 9.615/98 que assim dispõe: 

 

                                                 
130 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. (RR-433/2005.020.10.00-8). Rel. Desembargador Ministro Lélio 
Bentes. Data da publicação: 14 de Outubro de 2009. 
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“Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, 

com vigência nunca inferior a três meses nem superior a cinco anos. 

         

Parágrafo único. Não se aplica ao contrato de trabalho do atleta profissional o 

disposto no art. 445 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. “ 

 

Nota-se também que se distingue dos demais pela obrigatoriedade de que o 

pacto deve ser estabelecido por prazo determinado. 

 

5.2.6. Férias  

 

As férias diferentemente dos outras questões especificas está regulada na Lei 

6.354/76 que em seu artigo 25 que afirma: 

 

“Art. 25. O atleta terá direito a um período de férias anuais remuneradas de 30 

(trinta) dias, que coincidirá com o recesso obrigatório das atividades de futebol. 

 

 Parágrafo único. Durante os 10 (dez) dias seguintes ao recesso é proibida a 

participação do atleta em qualquer competição com ingressos pagos. “ 

 

E se torna especifica porque a lei permite que as férias sejam concedidas em 

um único período não comportando nenhum tipo de fracionamento fato que ocorre nas 

outras atividades laborais. 

 

O legislador foi sensível à condição de descanso do atleta. A concessão das 

férias em pequenos períodos acaba não atendendo as finalidades principais como o 

descanso, a prevenção da fadiga, do estresse e de tempo para convívio familiar e, 

quando se trata de uma atividade em que há envolvimento de toda a capacidade física do 

trabalhador conjugado com a pressão psicológica enfrentada por esse empregado 

deságüe num desgaste excepcional, não poderíamos dispor de forma diversa á da 

apresentada no contexto.  

 

5.2.7. Vinculo desportivo e condição de jogo 
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Com o enunciado no texto de lei podemos concluir que o vínculo desportivo é 

condição originária do contrato de trabalho. E o que seria esse vínculo desportivo? 

 

Nada mais é do que a possibilidade da inscrição do contrato de trabalho do 

futebolista que lhe possibilita a “condição de jogo” que por sua vez representa uma forma 

de fiscalização exercida pela entidade de administração acerca de referidos contratos.  

 

O vínculo desportivo decorre da existência formal da relação de trabalho 

empregatícia entre o atleta profissional e a entidade de prática desportiva. Pois, sendo 

acessório ao contrato de trabalho, o vínculo desportivo somente passa a existir para os 

efeitos desportivos a partir do registro do contrato na Confederação Brasileira de Futebol - 

sem o registro do contrato de trabalho na CBF, o jogador não tem condição legal de jogo. 

 

Antes, vejamos que o vínculo desportivo se forma no enunciado no parágrafo 2º 

do artigo 28 que expressa: 

 

“Art. 28 

 

§ 2o O vínculo desportivo do atleta com a entidade desportiva contratante tem 

natureza acessória ao respectivo vínculo trabalhista, dissolvendo-se, para todos os efeitos 

legais: 

 

(...) “ 

 

Já a condição de jogo é o conjunto de circunstâncias específicas de que 

depende o atleta para que possa atuar validamente por determinada associação de 

prática desportiva. Para que o atleta participe validamente de uma partida é necessário 

que tenha, simultaneamente, a condição legal e a condição de jogo. Elas não se 

confundem entre si, porque: a condição legal origina-se com o contrato de trabalho 

desportivo firmado entre atleta e associação. A partir da assinatura do contrato, surgem 

as relações trabalhistas entre as partes; e a condição de jogo propriamente dita que é um 

conjunto de fatores imprescindíveis para a atuação válida do atleta numa partida, tais 

como: a existência da condição legal: o contrato formal de trabalho desportivo entre atleta 

e associação, do qual exsurge o vínculo desportivo daquele com esta. Inexistindo o 

contrato de trabalho desportivo entre jogador e clube, inexiste a condição legal de jogo; e 
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o registro do contrato na entidade dirigente da modalidade: essencial para que se possa 

estabelecer a existência do vínculo desportivo. É o registro na CBF, no caso do futebol de 

campo, que confirma o vínculo desportivo entre as partes. Sem esse registro as relações 

terão apenas o caráter laboral-trabalhista;  

 

A condição de jogo surge legalmente no artigo 33 da Lei 9.615/98:  

 

“Art. 33. Cabe à 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 firmado pelo 

atleta ou documento do empregador no mesmo sentido, desde que acompanhado da 

prova de pagamento da cláusula penal nos termos do art. 28 desta Lei.”  

 

     

5.2.8. Transferência temporária ou Empréstimo  

 

Outra condição que diz somente respeito à atividade do atleta de futebol 

profissional é a possibilidade de ele ter seu vinculo desportivo emprestado a outro clube, 

temporariamente.  

 

Tem previsão no artigo 39 da Lei 9.615/98: 

 

 “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 contrato, quando for o caso.”  

 

 

5.2.9. Período de inscrição 

 

Também condição especial e específica corresponde a um período próprio que 

o trabalhador atleta profissional pode ser inscrito na competição esportiva que seu 

empregador – entidade esportiva deva participar.  
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Como se vê tal especificidade é imposta pela administração do esporte e, em 

teria, leva como base a integridade da competição desportiva. 

 

Tal condição é designada pelo regulamento da competição a ser disputada. 

Vejamos o exemplo do Campeonato Brasileiro de Futebol da Séria A de 2009:   

 

“CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIA A/2009 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA COMPETIÇÃO131 

 

Art. 1º O campeonato Brasileiro de Clubes da Série A de 2009, doravante 

denominado campeonato, será disputado pelos vinte clubes que o integram, na forma 

deste regulamento; 

 

Art. 2º Como ocorre com todas as competições coordenadas pela CBF, o 

Campeonato Brasileiro de Clubes da Série A de 2009, estará subordinado 

regimentalmente a dois regulamentos: 

 

a) REC - o presente regulamento que trata do sistema de disputa e 

outros assuntos específicos da competição; 

b)  RGC – o qual trata de assuntos comuns a todas as competições 

coordenadas pela CBF.  

 

 (...) 

 

CAPÍTULO III 

DA condição de jogo 

 

Art. 9º Somente poderão participar da competição os atletas que tenham sido 

registrados na DRT132 e cujos nomes constem do BID133 publicadas pela DRT até o último 

dia útil véspera de partida;  

 

                                                 
131 Confederação Brasileira de Futebol – CBF. Disponível em 
http://www.cbf.com.br/regulamento/regulamento_sa2009.pdf. Data de acesso: 27 de Agosto de 2009.  
132No caso em tela a designação “DRT” é sigla para Diretoria de Registros e Transferências, divisão 
encarregada na entidade de administração do futebol em nível nacional, de aceitar e controlar os registros 
de contratos de atletas de futebol.  
133 BID: Boletim Informativo Diário 
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Art. 10º Novos contrato de atletas para utilização no campeonato poderão ser 

inscritos até o ultimo dia útil anterior ao da participação do clube na 26ª rodada do 

campeonato. 

 

Art. 11º Todas as referencias ao BID aqui expressas devem considerar o BID-

e134 conforme disposto detalhadamente no Capítulo III do RGC  

 

(...) “ 

 

Como se nota pelos artigos do regulamento da competição apresentados há um 

período delimitado para que os clubes empregadores procedam aos registros e 

conseqüentemente às contratações dos futebolistas.  

 

5.2.10. A cláusula penal desportiva 

 

A necessidade de estipulação de cláusula penal é norma específica da 

categoria de trabalhadores em comento que a difere de todos os demais. 

 

De maneira geral, quando um trabalhador firma um contrato por período 

determinado a Consolidação das Leis do Trabalho impõe regra derivada do estatuído 

no Código Civil Brasileiro, que desta forma estabeleceu: 

 

“Consolidação das Leis do Trabalho 

 

(...) 

 

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

justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, 

e por metade, a remuneração a que teria direito até o temo do contrato.  

 

§ único - Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte 

variável ou incerta dos salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da 

indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado.  

 

                                                 
134 BID-e: Boletim Informativo Diário Eletrônico  



 160

Art. 480. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do 

contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos 

prejuízos que desse fato lhe resultarem. 

 

§ 1º A indenização, porém, não poderá exceder a que teria direito o empregado 

em idênticas condições. “ 

 

Porém, a legislação que regula a atividade esportiva assim se pronuncia: 

 

“Lei 9.615 de 24 de Março de 1998 

 

(...) 

 

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

obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou 

rescisão unilateral.  

      

(...) 

 

 § 3o 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. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000); 

 

§ 4o Far-se-á redução automática do valor da cláusula penal prevista no caput 

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

desportivo, os seguintes percentuais progressivos e não-cumulativos: (Redação dada pela 

Lei nº 10.672, de 2003) 

        

 I - dez por cento após o primeiro ano; (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 

2003) 

 II - vinte por cento após o segundo ano; (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 

2003)        
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 III - quarenta por cento após o terceiro ano; (Redação dada pela Lei nº 10.672, 

de 2003)        

 IV - oitenta por cento após o quarto ano. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 

2003) 

 

    § 5o 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. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000). ” 

 

Vimos que a imposição legal por sua obrigatoriedade e a distinção no que tange 

à obtenção dos valores a ela correspondente faz também deste instituto uma norma afeta 

somente aos atletas profissionais.   

 

 

5.3. Especificidade como conceito no contexto futeb olístico 

 

No atual ritmo das relações humanas no trabalho vimos que a dispersão forçou 

o surgimento da correspondente especialização de regimes. Neste mesmo contexto, no 

futebol, vimos surgir uma figura que ora ou outra tem permeado entendimentos e 

decisões na área trabalhista-esportivo-futebolística, a especificidade.  

 

E no que diz respeito à especificidade devemos tratá-la com muito cuidado e 

vamos analisar de que forma tal conceito pode influenciar na relação de trabalho do 

atleta.  

 

O que é uma especificidade? 

 

Segundo o dicionário Michaelis é “uma qualidade ou estado de ser específico”. 

Específico por sua vez, no mesmo dicionário, “é tudo o que relativo à espécie; que 

constitui categoria especificada, ou cabe dentro dela; restrito por natureza a um indivíduo, 

situação, relação ou efeito particulares; peculiar, característico; exclusivo, especial”. São 

circunstancias que ocorrem de acordo com cada situação individual, única. Remetendo ao 

cenário da atividade do trabalhador também se mantém a idéia de que em uma profissão 

há aspectos diretos que dizem respeito somente à sua função.  
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Como de fato já o fizemos, devemos considerar as especificidades para 

entender melhor como se deve posicionar na analise da relação de trabalho do jogador de 

futebol. Importante o conhecimento de aspectos que se valem apenas nessa profissão, 

porque desta forma pode-se sopesar tais questões e chegar a uma definição que se 

acerque da realidade. 

 

 O que se dizer de especificidade em confronto com a norma jurídica. Será que 

a especificidade é valida na equiparação com o mandamento legal? 

 

Busquemos socorro na hierarquia das normas jurídicas. 

 

Vimos que no topo da pirâmide que compõe o ordenamento jurídico está a 

Constituição Federal que pode se designar como um sistema de se governar codificada 

num documento escrito - que estabelece as regras e princípios de uma entidade política 

autônoma. No caso dos países, este termo refere-se especificamente para uma 

constituição nacional que define os princípios políticos fundamentais, e estabelece a 

estrutura, procedimentos, deveres e o poder de um governo. O termo constituição pode 

aplicar-se a qualquer lei que defina o funcionamento governamental, incluindo muitas 

constituições históricas que existiram antes do desenvolvimento das modernas 

constituições nacionais. 

 

Depois, em um patamar inferior tendo seu conteúdo integralmente subordinado à 

constituição, sob pena de revogação, estão as leis infraconstitucionais. E lei (do verbo 

latino ligare, que significa "aquilo que liga", ou legere, que significa "aquilo que se lê") é 

uma norma ou conjunto de normas jurídicas criadas através dos processos próprios do 

ato normativo e estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito a que se 

propôs e, no caso de nosso país, integrante de um ordenamento jurídico positivado. 

 

E num plano inferior estão os atos. O ato normativo deriva do ato do poder 

executivo. É um ato administrativo. O ato administrativo é todo aquele que compete ao 

PODER EXECUTIVO regulamentar uma situação que dependa de nova orientação que a 

lei assim exigia. Grosso modo, Lei também é um ato normativo, porem, diferente desse 

que se presta a regulamentá-la.  

 



 163

Destarte, existe uma hierarquização de atos normativos inferiores à lei. Assim 

decretos presidenciais não podem contrariar a lei seja ela ordinária ou complementar e 

também não podem contrariar diretamente à Constituição. Por sua vez portarias, que são 

atos normativos de auxiliares (Ministros, Secretários Estaduais e Municipais) do dirigente 

máximo em uma unidade da federação (presidente, governador, prefeito) não podem 

contrariar decretos, leis e a Constituição. Há outros tipos de atos de dirigentes públicos 

com categoria inferior como resoluções, instruções normativas, etc, que devem 

obediência aos atos hierarquicamente superiores segundo a hierarquia da estrutura 

administrativa da unidade governamental. A necessidade destes atos inferiores decorre 

do fato que quanto maior a hierarquia de uma norma menos detalhista ela é quanto à 

consecução de seus objetivos. A Constituição tem muitos dispositivos que não são auto-

explicáveis ou auto-executáveis sem que normas inferiores hierarquicamente a 

expliquem. Assim ocorre com as leis que precisam de decretos para melhor explicar sua 

aplicação. E quanto mais baixo, numa figura de linguagem, um ato na escala hierárquica 

mais detalhado e capaz de dar efetividade a preceitos de atos superiores, mas, sem que o 

detalhamento e efetividade contrariem os atos superiores. Se tal ocorrer o Judiciário é o 

órgão encarregado de definir a melhor aplicação dos atos superiores segundo a vontade 

mais fiel da sociedade e do legislador.  

 

Coloque-se em relevo que essa visão conceitual da hierarquia das leis tem raiz no 

próprio ordenamento jurídico, não é criação com base em nenhuma suposição.  

O resultado dessa ajuda embasada na hierarquia das leis nos conscientiza que 

não há nenhuma menção ao fato de que uma especificidade possa influenciar em uma 

relação legal, a não ser para o suporte que convirja com os próprios ditames legais.   

 

Neste mesmo sentido definiu Valentin Carrion135: 

 

[...] Nessa ordem protecionista é que devem ser entendido os dispositivos que 

constituem as fontes formais do Direito, na ordem de sua hierarquia: a 

Constituição Federal, depois as leis (ou decretos-leis), normas coletivas (em 

sentenças ou contatos coletivos), contatos individuais; as fontes inferiores não 

podem conceder menos que as superiores determinam; em nosso sistema o 

regulamento da empresa integra-se ao contrato individual, desde que não seja 

afastado pelas partes; o empregador poderá tirar-lhe sua vigência no caso futuro, 

mas será intocável para as anteriores. (2005, p.287)  
                                                 
135 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis di Trabalho – 30. ed. atual. Por Eduardo 
Carrion. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 287.  
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Não se vislumbra, na hipótese, nenhum resquício em que uma especificidade 

possa ser amparada em uma fundamentação que contrarie um direito.  

Assim, conclui-se que especificidade não pressupõe qualquer supressão de 

direito.  

 

Usar esta argumentação é entrar em um universo de matança ao Estado 

Democrático de Direito, é privilegiar um Regime de Exceção136, situação que o mundo 

todo trata de suplantar por violar as mínimas questões dos direitos humanos.  

 

Em termos diretos ligados às profissões que possam marcar uma posição 

definitiva, vejamos alguns exemplos práticos. 

 

O vigilante noturno tem como especificidade o trabalho noturno, nada mais 

óbvio, mas ele percebe o adicional noturno como os demais trabalhadores137 que não têm 

tal ponto como específico. 

 

O repórter esportivo138 quando acompanha o clube em viagens percebem com 

tal sua remuneração adicionada com o pagamento de horas extras por estarem 

enquadrados no disposto da legislação vigente. Isso também se passa com os médicos, 

massagistas, mordomos139, pessoal administrativo que se ocupam em organizar questões 

como fiscalização de bilheteria, por exemplo, etc. E esse acompanhamento é inerente, 

específico, deste tipo de atividade, mas, não deixa de ser respeitado. 

 

O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem (nível fundamental) e o técnico de 

enfermagem (nível médio) executam atividades relacionadas com o serviço de higiene, 

                                                 
136 “Regime de Exceção” caracteriza-se pela total suspensão dos mínimos direitos e garantias individuais 
reconhecidos ao ser humano, como vida, integridade física, direito ao trabalho etc., inclusive autorizando o 
uso de tortura física como método de investigação. Chama-se assim por tratar-se de uma excepcionalidade 
do Estado Democrático de Direito. Em resumo é sinônimo de ditadura. 
 
137 TST - Súmula nº 065 - Vigia - Adicional noturno 
O direito à hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos aplica-se ao vigia noturno. 
 
138 Aqui tratamos dos repórteres setoristas que acompanham especificamente um clube determinado, seja 
no dia a dia, seja nas viagens que os clubes fazem para jogar em outros estados ou outros países. 
 
139 Mordomo esportivo é funcionário que cuida de todo material usado pelos atletas: meias, camisas, 
chuteiras, etc. 
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medicina e segurança sempre em condições insalubres, condição específica de sua 

atividade, porém, não deixam de perceber o adicional salarial correspondente. 

 

E há tantos outros exemplos de especificidades dentro do quadro de profissões 

regulamentadas, ou não, que compõem a vida laboral brasileira sem que haja, no entanto, 

doutrina que defenda a supressão dos direitos legais adquiridos em conseqüência da 

existência de um quadro de especificidades.  

 

No futebol, em se tratando de especificidade, já que não temos nenhum estudo 

mais aprofundado acerca do tema, podemos usar um precioso vetor que advêm do 

acordo assinado entre a duas entidades mundiais representativas do mundo do futebol, a 

FIFA – Fédération Internationale de Football Association, que é a representante dos 

clubes (patrões) e a FIFPro  – Fédération Internationale Des Association de Footballeurs 

Profesionels, que representa os futebolistas de todo o globo (o sindicato mundial dos 

atletas profissionais de futebol). 

 

Neste acordo140, de reconhecimento mútuo, assinado em 02 de Novembro de 

2006, há a seguinte visão: 

 

“(1)     PRINCÍPIOS DESTE ACORDO 

... 

1.1 A FIFA e a FIFPro, ambas as instituições de perfil global, reconhecem-se 

mutuamente e resolvem reforçar a sua cooperação e diálogo nas questões principais 

sobre o futebol atual. 

... 

1.3 De forma mais específica, em relação ao futebol profissional a FIFA e a 

FIFPro reafirmam seu compromisso com: 

  

• O equilíbrio entre o futebol de clube e o 

internacional, ambos indispensáveis e interdependentes, com a oferta de vitalidade para 

um setor profissional sadio em solidariedade com todos os níveis do futebol. Mais além, 

com a expansão do futebol ao redor do mundo, com respeito ao ritmo de desenvolvimento 

de cada país, e em cada um dos continentes onde o esporte é praticado, 
                                                 
140 SINDICATO DE ATLETAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em (íntegra): 
http://www.sapesp.com.br/internasphp?noticias=1576&interna=15839   
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• Buscar soluções para as principais questões do 

futebol com todos aqueles envolvidos (jogadores, clubes, ligas, federações, 

confederações e a FIFA) dentro de estruturas legítimas, favorecendo a consulta e 

resolvendo disputas dentro de uma estrutura futebolística e utilizando métodos de diálogo 

social, tais como acordos coletivos. 

 

• O equilíbrio entre a legislação nacional e 

internacional, particularmente em relação ao direito ao trabalho, e levando em conta as 

características específicas do futebol, assim como a autonomia dos organismos dirigentes 

do esporte. 

  

• A prevalência da legislação de emprego sobre 

quaisquer outros assuntos relacionados às relações contratuais entre os clubes e os 

atletas profissionais, levando em conta a especificidade do esporte e os métodos de 

resolução de diferenças, dentro de uma estrutura de futebol em bases de uma 

representação justa. (grifei). “ 

 

Assim se vê que o texto do pacto evidencia que em primeiro lugar deve se 

respeitar todo ordenamento que regula a atividade laboral, depois, se observa qualquer 

especificidade e, ainda, prega o respeito às condições humanas do trabalhador. 

 

Todos os elementos analisado dão mostras que existe uma regulação geral e 

outra que somente alcança os participantes da atividade esportiva profissional num plano 

concreto. 

 

Em conseqüência poderíamos dizer que a atividade esportiva profissional tem 

seu próprio direito, como tem o comercio, ou o ramo imobiliário. A especificidade de 

objeto e de objetivos impõe também a especificidade de regulamentação normativa. 

Assim, tranquilamente pode-se assegurar que a atividade esportiva profissional tem sua 

própria axiologia e deontologia jurídicas.   

 

Como bem observa Ricardo Navia141: (1999, p.11) 

 

                                                 
141 NAVIA, Ricardo Frega. Contrato de Trabajo Deportivo. Ciudad Argentina. Madrid: 1999. p. 11.  
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[...] Las prestaciones deportivas no son ‘per se’ actividades personales, 

comerciales, individuales u organizadas en equipo, sino que son actividad física y 

moral en competencia, en comparación y cotejo de y para la superación y 

perfección personal. (…) obedeció a la diferenciación entre la actividad deportiva 

de esparcimiento, recreación o placer personal, respecto de la que se organiza 

como pare de un espectáculo, en la cual existe un propósito de lucro (…) se 

arribó a la consideración hoy vigente, de que existe una convención especial de 

derecho laboral entre las partes, en la cual no resultan aplicables todas las 

normas del derecho del trabajo común y en razón de la peculiaridad de su 

prestación hace falta un derecho especifico.   

 

Parece-me acertada a defesa de Navia quando diz que não é aplicável “todo o 

direito do trabalho” à atividade profissional do atleta de futebol e, como já vimos acontece 

em nosso ordenamento pátrio que legisla a matéria também. A própria lei 9.615/98 exclui 

a aplicação do artigo 445 da lei geral; impõe que se faça um contrato escrito, excluindo o 

contrato tácito aceito comumente; impõe prazo menor e maior ao prazo do contrato, 

também em total desalinho com a ordem comum; determina aplicação de férias em um só 

período o que diferencia a categoria das demais e, ainda ordena outras especificidades 

de acordo com as necessidades da prestação de serviços. Esboçamos aqui alguns 

exemplos dentre outros existentes. 

 

Agora, o que não me parece acertado é o fato de que se defenda em nome da 

especificidade qualquer tipo de subtração de direitos adquiridos pelos trabalhadores ao 

longo da evolução legislativa nacional e mundial. Não existe argumentação jurídica que 

suporte a questão da retirada de direitos se não estiverem em consonância com os 

princípios constitucionais fundamentais. 

 

 Percebe-se não ser possível apenas deixar de enfrentar os problemas jurídicos 

que decorrem do futebol sob o argumento da especificidade. 

 

Existem normas constitucionais, em primeiro lugar, que devem ser 

contempladas, depois, normas infraconstitucionais e somente poderemos sair desta 

esfera, e quando não houver nenhum outro balizamento legal, com base na integridade 

da competição – integridade da competição também significa integridade dos atores 

participantes. E quando o fizer – a consideração de pontos extrajurídicos, essa posição 

deve estar em consonância e diretamente integrado com os demais dispositivos legais.  
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O jurista cioso de sua responsabilidade e que tem interesse em ajudar a 

melhorar as relações humanas deve priorizar todos os aspectos envolvidos no tecido 

social em que se encontra e evitar a criação de descriminações que podem se apresentar 

através de embustes jurídicos.  
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6. O futebol, sua história e evolução jurídica  

 

6.1. O atleta profissional de futebol como um traba lhador 

 

 

“El deportista aficionado, aunque participe en 

un deporte colectivo y aunque que se integre 

para su práctica en una organización o club, 

no trabaja- juega, que es cosa muy distinta – 

ni percibe, por tanto, retribución, ni tiene el 

ánimo de comprometer frente a nadie su 

actividad: no está ligado consiguientemente 

por un contrato de trabajo, ni, 

probablemente, por contrato alguno. 

Pero, el deportista profesional ha de decirse 

justamente el contrario; este no juega sino 

que trabaja; no practica el deporte por pura 

afición y divertimiento, sin ánimo profesional 

y de lucro, sino con animo de obtener los 

medios necesarios para su subsistencia, con 

lo que su trabajo es productivo; y en cuanto 

se ofrezca a un tercero mediante retribución 

que a su vez ofrezca al publico mediante 

precio como espectáculo, trabaja por cuenta 

ajena, siendo así el contrato un contrato de 

trabajo”. 

 

ALONSO OLEA. En torno al concepto de 

contrato de trabajo. Anuario de Derecho Civil, 

1967, p.139-140. 

       

 

A história da profissão do futebolista se confunde com a própria história do esporte.  

 

O primeiro jogo organizado do futebol aconteceu em abril de 1895, cinco meses 

após o desembarque de Charles Miller no Brasil. Miller que estava estudando na 

Inglaterra, conheceu por lá em terras bretãs o esporte que mais tarde iria se torna a 
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paixão nacional e quando retornou ocupou-se em reunir amigos da colônia inglesa para 

praticar esse esporte que tanto admirou. 

 

Depois de seis anos da chegada de Miller a cidade de São Paulo na havia seis 

equipes de futebol organizado. Fazer parte dessas equipes era privilégio para poucos, 

porque o esporte havia se tornado uma coqueluche pelos quatro cantos da cidade. O 

futebol das fábricas era o que se podia chamar de celeiro para a produção de jogadores 

candidatos a craques e era uma forma que os donos das indústrias encontraram para 

propiciar lazer á enorme massa de trabalhadores crescente ano a ano. 

 

Assim, pois, a primeira manifestação do esporte em nosso país no início do século 

XX se caracterizou como lazer, condição corroborada pela nossa atual constituição, 

questão essa que diferencia esporte e atividade profissional.  

 

“O primeiro clube brasileiro a se notabilizar como um time de fábrica foi o Bangu, 

no rio de Janeiro, que era mantido pela Companhia Progresso Industrial, conhecida como 

Fábrica Bangu do Rio de Janeiro, uma tecelagem brasileira de capital português” 142.  

 

Para participar de campeonatos oficiais a empresa tinha de recorrer aos operários, 

porque não havia executivos na fábrica o suficiente, e de bom nível técnico que pudesse 

compor a equipe. Porem, para fazer parte da equipe o trabalhador deveria cumprir uma 

série de exigências como um ótimo desempenho profissional na empresa, tempo de 

serviço e comportamento pessoal. Integrar a equipe era o mesmo que fazer parte de um 

novo padrão profissional, o jogador-operário. Quase sempre os operários-jogadores eram 

mais rapidamente promovidos pela diretoria da empresa.  

[...] O esforço no gramado seria recompensado com alguns privilégios na 

empresa em sua rotina diária, como tarefas mais leves e, no dia do treinamento, 

permissão para sair mais cedo. Em resumo, esses trabalhadores passaram a ter 

privilégios ofertados pela diretoria da empresa.143 (Rodrigues Ferreira, 2002) 

 

Caldas acrescenta que “os operários-jogadores já não eram mais apenas alguns 

trabalhadores a mais. Pelas circunstâncias e em face da crescente popularidade do 

                                                 
142 CALDAS, Waldenir. Revista USP, Dossiê Futebol, p. 43. 2002.  
143 ROGRIGUES FERREIRA, Fátima Martim. Revista USP, Dossiê Futebol. P.106. 2002 
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futebol, eles seriam transformados em veículos de propaganda da empresa”. (CALDAS, 

1989, p. 43) 144 

 

A busca por “reforços” para as equipes tradicionais acontecia principalmente com a 

contratação de “funcionários” das empresas vinculadas aos clubes (pertencentes a algum 

dirigente). Assim, pessoas de um escalão social inferior, que se destacavam jogando 

futebol varzeano (aquele praticado fora dos clubes de forma livre, nas várzeas dos rios), 

ou ainda aqueles que jogavam em clubes de menor expressão e que não participavam 

em equipes da divisão principal dos campeonatos eram contratados. 

 

A incorporação de operários, negros e demais segmentos subalternos aos grandes 

clubes de futebol obedecia a “ideologia do favor”, que estabelecia certa proximidade entre 

um poderoso e seu plantel de clientes, oferecendo falsa impressão de identidade de 

interesse. Dirigentes e patronos assumiam posição paternalista, favorecendo seus 

jogadores. 

 

Desta forma os trabalhadores passaram a perceber que com o futebol poderiam 

ganhar um dinheiro extra, e para os que se destacassem a possibilidade de disputar os 

campeonatos organizados e integrar de vez o convívio futebolístico, deixando para trás 

seus afazeres dentro das fábricas.   

 

Desta forma, nada mais restava do que assumir a prática da atividade esportiva 

profissional. 

 Porém, esse processo que resultou na profissionalização da atividade esportiva no 

futebol no Brasil foi rodeado por questões de classe social, interesses financeiros, 

afirmação de identidades, racismos e preconceitos de toda a ordem. Questão reflexa até 

nossos dias. 

 

“Dirigentes conservadores e o racismo das elites fazem com que o futebol 

continuasse sendo amador” (AFIF, BRUNORO, 1997) 145. 

 

 

“Há relatos datados de 1915 que jogadores de São Paulo e do Rio de Janeiro 

recebiam algum dinheiro para entrar em campo, como forma de incentivo as 

                                                 
144 CALDAS, Waldenir. O pontapé inicial: memória do futebol brasileiro. São Paulo: Editora Ibrasa, 1989. 
145 AFIF, A; BRUNORO, J. C. Futebol 100% profissional. São Paulo: Editora Gente, 1997. p. 67.  
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vitórias. Era uma gratificação, independente do resultado, isso servia de estímulo 

ao jogador. Isso fazia com que o jogador se empenhasse mais, jogasse melhor, 

com mais entusiasmo, mais vontade de vencer o que poderia proporcionar á ele 

futuras convocações e conseqüentemente mais gratificações. Óbvio que isso não 

caracteriza o profissionalismo, mas cria condições para o surgimento.” (CALDAS, 

1989)146. 

 

Em 1933, tivemos a implantação do futebol profissional em nosso país. De 

forma muito precária ainda, mas o suficiente para estabelecer o marco mais importante na 

história do nosso futebol.  

 

Segundo Caldas (1989), os clubes surgidos no início do século XX, já se 

reuniam na organização de competições com ingressos pagos, como por exemplo, a 

Apea (Associação Paulista dos Esportes Atléticos), fundada em 1913 com o objetivo de 

organizar o futebol paulista. No Rio de Janeiro, a Liga Metropolitana de Sports Athléticos 

tinha os mesmos objetivos que a Apea. Assim, era inevitável o surgimento do 

profissionalismo. As arrecadações obtidas visavam manter autônomo o departamento de 

futebol de cada clube. Antes as gratificações eram dadas por sócios ricos, agora elas 

seriam retiradas da renda do jogo. Isso faz com que surjam vários impasses nesse 

esporte já brasileiro. No dia 25 de Setembro de 1915, os paulistas criaram a Federação 

Brasileira de Futebol e quase dois meses depois, a 15 de Novembro de 1915, os cariocas 

fundaram a Federação Brasileira de Desportos. Começou então uma das maiores 

disputas entre paulistas e cariocas pela hegemonia do futebol brasileiro.  

 

Em 1932, o Clube Regatas Vasco da Gama, rompendo com os parâmetros 

existentes na época, decide aceitar negros em sua equipe, esse fato ocorre pela primeira 

vez na história do futebol, que afronta os princípios da elite que administrava o esporte e a 

seus torcedores que eram os responsáveis diretos por sua manutenção através da 

compra de ingressos. E a questão se agrava quando por ironia o Vasco da Gama se 

tornou campeão carioca neste ano. Além dos negros, tinha no elenco jogadores mulatos e 

quatro jogadores que sequer escreviam o nome. E dessa maneira venceu seus 

adversários Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, times que prezavam e lutavam 

pelo elitismo no futebol.  

 

                                                 
146 CALDAS, op. Cit. p. 111.  
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Com base nesse atrevimento o Vasco da Gama não só conquistava o seu 

primeiro campeonato na primeira divisão, mas promovia a maior crise no futebol carioca 

pelo fato de em seu elenco conter jogadores não aceitos pela sociedade de então. O fato 

impôs grande humilhação para as equipes compostas pelos grã-finos, times formados por 

jovens estudantes e profissionais de alto nível da elite carioca. 

 

Mario Filho147 (1964, p. 68), em O negro no futebol Brasileiro, apresentou a 

insatisfação e o significado da vitória vascaína. Para esse autor,  

 

[...] os clubes finos viveram um momento dicotômico, pois de um lado não 

ganhariam campeonatos com times só de braços e elites, porém por outro não 

abririam mão do amadorismo, e ainda viam um clube, repleto de negros e pobres, 

sendo campeão estadual. “Desaparecera a vantagem de ser de boa família [...]. O 

rapaz de boa família, o estudante, o branco, tinha que competir em igualdade de 

condições, com o pé-rapado, quase analfabeto, o mulato e o preto, para ver quem 

jogava melhor”.  

 

Assim, começam a surgir várias denúncias de atletas recebendo remuneração e 

benefícios, ou seja, fugindo da condição de amadores. O avanço do semiprofissionalismo 

deixava em dúvida o modelo elitista amador e, conseqüentemente, levou os clubes a 

repensaram a questão em uma defensiva para seus interesses. 

 

Desde então, transformou-se o cenário do futebol brasileiro e com ele a própria 

imagem do jogador. O público já não via mais o jovem estudante universitário participando 

do esporte até então exclusivo dos ricos. Qualquer homem que comprovasse seu talento 

com a bola nos pés, teria chances de vestir a camisa de um clube dantes considerado de 

elite.  

 

[...] É nesse momento que os grandes clubes foram buscar na periferia e nos 

times pequenos bons jogadores. Dessa forma, jogar futebol deixava de ser um 

esporte nobre para a elite; passara a ser uma atividade grosseira. O prestígio que 

a elite dava ao futebol foi sumindo rapidamente. Em pouco tempo, o futebolista 

perdeu a imagem do homem fino, de elite, e passou a ser visto como um marginal 

                                                 
147 Rodrigues Filho, M. O negro no futebol brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro. Civilização brasileira. 1964  
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da sociedade. A essa altura, o futebol estava bem perto da profissionalização. 

Embora isso já ocorresse, mas de forma não declarada (CALDAS, 1989) 148. 

 

Porem, a desorganização e as decisões sem responsabilidades careciam em 

ceder espaço a atitudes mais realistas. A solução encontrada foi a criação da Liga 

Carioca de Futebol em 1933, favorável ao profissionalismo, apesar de não contar com o 

apoio de todos os clubes do Rio de Janeiro. Na prática, os jogadores já ganhavam para 

jogar e o futebol se dividia em dois grupos: os que defendiam o profissionalismo e os que 

insistiam em que ele se conservasse amador, apesar das gratificações que os clubes 

davam aos jogadores.  

 

[...] O ”bicho”, além de servir como uma motivação aos jogadores para se 

empenharem mais durante os jogos, melhorando a qualidade do espetáculo, 

como tornava os jogos da LMDT (Liga Metropolitana de Desportos Terrestres) 

mais empolgantes. Além disso, o “bicho” tem o mérito de ter aberto as portas do 

futebol brasileiro para o profissionalismo (BETTI, 1997) 149. 

 

E também a esse respeito: 

 

[...] Antonio Gomes de Avelar, presidente do América Futebol Clube, no Rio de 

Janeiro, em 1932, tornou pública sua atitude em favor do profissionalismo. O 

Vasco da Gama e o Sport Club Corinthians Paulista romperam barreiras do 

preconceito racial, admitindo jogadores negros em seus times. Gomes de Avelar 

estava disposto a levar o profissionalismo ao seu clube, independentemente do 

apoio de outros clubes. Ele estava disposto a declarar publicamente que o 

América pagava aos jogadores. A partir daquele momento, todos os jogadores 

teriam contratos com o clube e neles estaria o valor do salário pago ao atleta. 

Isso gerou inúmeros conflitos, discussões, suspensões ao clube, pois a maioria 

dos clubes cariocas era favorável ao amadorismo - enxergavam o futebol como 

um momento de lazer (CALDAS, 1989). 

 

Tal atitude também foi forçada porque os jogadores nos anos de 1931 e 1932 

seduzidos pela organização e bons salários que havia no exterior acabavam deixando 

nosso país. Argentina e Uruguai, além dos europeus um pouco antes, já haviam 

legalizado o profissionalismo no futebol. Tal fato chamava a atenção dos jogadores 

brasileiros. “Em 1931, por exemplo, 39 dos melhores jogadores brasileiros deixaram o 

                                                 
148 CALDAS, Waldenyr. op. cit. p.289.   
149 BETTI, M. Violência em campo: dinheiro, mídia e transgressão ás regras no futebol espetáculo. Ijui, RS: 
Editora Unijui, 1997.p. 89.  
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país para jogar na Itália ”150. Eles notaram que era possível viver só do futebol. Para se ter 

uma idéia, o jogador Fausto, do Vasco da Gama, foi atraído pela possibilidade de ganhar 

muito dinheiro, deixou a equipe carioca em meio a uma excursão que o time fazia pela 

Europa para se transferir para o Barcelona, da Espanha. Em 1931, a Lazio, da Itália, 

contratou dez jogadores brasileiros de uma só vez.  

 

Todas as grandes equipes do nosso futebol começavam a perder seus 

melhores jogadores. Tal fato acarretava em acentuada queda no nível técnico, na 

qualidade dos jogos e aumentava o descontentamento do torcedor - nessa fase, os 

torcedores já pagavam ingressos e exigiam então um futebol de melhor qualidade.  

 

“Os jogadores, geralmente os jovens de boa condição econômica e que não 

tinham interesse em se profissionalizar não se empenhavam bastante durante as partidas, 

eram vaiados pela torcida e conseqüentemente eram substituídos pelo técnico.” 151 

(CALDAS, 1989).  

 

Esse foi outro fator importante que empurrava o futebol rumo ao 

profissionalismo. 

 

O futebol tornou-se profissional formalmente em 1933, dando formalmente 

posição de empregado aos atletas sob jurisdição do novo Ministério do Trabalho; 

entretanto, os jogadores já recebiam pagamentos sub-repticiamente. Um bom exemplo 

disso é a entrevista concedida ao jornalista Mário Filho152 em “O Globo” pelo craque 

Russinho, do Clube de Regatas Vasco da Gama, o qual declarou que ‘se é para 

condução, é muito, se é para gratificação ou salário, é pouco. Afinal, somos profissionais 

ou amadores’? Russinho recebia, assim como os outros jogadores, cem ou duzentos mil 

réis por jogo para condução e jantar.  

 

Porém, com a implantação do profissionalismo, muitos jogadores acabaram por 

retirar-se dos gramados, porque a transformação forçava a maioria dos futebolistas ainda 

amadores a sair dos times dos clubes, pois não queriam competir com os assalariados 

que tinham mais tempo para se prepararem para as partidas, três quartos dos quais 

vinham da classe baixa.  

                                                 
150 CALDAS, Waldenyr. op. cit. p.261 
151 Caldas, Waldenir. op. cit. p.87.  
152 CASTRO, Ruy. O Anjo Pornográfico – A Vida de Nelson Rodrigues. Companhia das Letras, 1992, p.131. 
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Como todo fenômeno que passa a ter no seu seio a injeção financeira, vale 

lembrar que com o fato ocorreu grave distorção salarial entre os jogadores com, uma vez 

que os salários dos jogadores permaneciam baixos e somente os craques, os melhores 

jogadores, reivindicavam e recebiam bons salários maiores nos principais clubes. 

 

Martins Catharino153 assim entendia a questão: 

 

[...] A atividade desportiva profissionaliza-se. O desporto passa a ser um trabalho 

remunerado, prestado a outrem e sob sua direção. 

O atleta profissional é um empregado típico, mas, sendo trabalhador desportivo, 

pertence ao gênero dos artistas em geral. É ator nos grandes espetáculos 

desportivos realizados nos estádios cada vez maiores e que vão substituindo as 

praças públicas e os “terreiros de Jesus”. Cria-se um complexo econômico e 

financeiro, um verdadeiro regime de empresa. 

Hoje, os atletas remunerados pertencem a uma categoria profissional legalmente 

reconhecida, contraposta à economia dos estabelecimentos de esportes 

terrestres. 

O profissionalismo vai além. Alcança os dirigentes em geral: os treinadores, 

supervisores, diretores técnico, superintendentes, e até, presidentes de clubes 

que recolhem vantagens indiretas e de monta com o exercício de sua função.  

 

Embora começasse definitivamente a era do profissionalismo esportivo, não se 

consegue precisar um marco que possa ser considerado como “histórico”. 

 

“Na prática, foi impossível precisar a data, pois há inúmeros exemplos de 

jogadores, na época do amadorismo que recebiam gratificações, “bichos” ou até mesmo 

salários mensais, como se fossem funcionários” (CALDAS, 1989, BETTI, 1997) 154. 

 

[...] A partir de 1933, quando se consolida o profissionalismo, os ingressos sobem 

de preço, mas os estádios continuavam a receber um público cada vez maior. Os 

jogos entre os grandes times Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense e América 

chegavam a causar tumultos, porque o público era superior à capacidade de seus 

estádios. Mas as vantagens econômicas do profissionalismo não eram apenas as 

rendas dos jogos. Assim como acontece hoje, a venda de um jogador para outros 

clubes gerava grandes lucros (mas somente para o clube). O atleta só receberia o 

                                                 
153 CATHARINO, José Martins. O Contrato de Emprego Desportivo no Direito Brasileiro. LTr Editora. São 
Paulo: 1969. p. 65.  
154 CALDAS, Waldenyr. Op. Cit. p.261; BETTI. M, op. cit. p. 299.   
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salário, a sua venda para outro clube não lhe gerava lucro nenhum (CALDAS, 

1989)155 

 

Mas, foi apenas em 1941 que surgiu o primeiro diploma legal que 

regulamentasse o esporte. Foi o Decreto-lei nº 3.199 de 14 de Abril, que iniciava a 

estruturação das entidades de organização do futebol ao regulamentar as Confederações 

e Federações esportivas. 

 

O texto do decreto assim dispunha: 

 

“Decreto-lei nº 3.199 de 14 de Abril de 1941, estabelecendo as bases de 

organização do desporto em todo o país: 

 

Capítulo I 

Do Conselho Nacional de Desportos e dos conselhos Regionais de Desportos. 

Art. 1º - Fica instituído no Ministério da Educação e Saúde, o Conselho 

Nacional de Desportos, destinado a orientar, fiscalizar e incentivar a prática dos desportos 

em todo o país. 

 

(...) 

 

Art. 3º Compete precipuamente ao conselho Nacional de Desportos: 

 

(...) 

 

B) incentivar, por todos os meios, o desenvolvimento do amadorismo, como 

prática de desportos educativa por excelência, e ao mesmo tempo exercer rigorosa 

vigilância sobre o profissionalismo, com o objetivo de mantê-lo dentro dos princípios de 

estrita moralidade;  

 

(...) 

 

                                                 
155 CALDAS, Waldenyr. op.cit. p.268. 
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Art. 12 – As Confederações imediatamente colocadas sob a alta 

superintendência do Conselho Nacional dos Desportos serão as entidades máximas de 

direção dos desportos nacionais. 

 

(...) 

 

Art. 32 – Nas exibições desportivas públicas de profissionais, nenhum quadro 

poderá figurar com mais de um jogador estrangeiro. “ 

 

[...] A constituição do CND foi resultado do emprenho do governo Vargas em 

criar, como no caso dos sindicatos, uma única entidade dirigente para o desporto. 

Até 1941, o futebol brasileiro era gerido pela Confederação Brasileira de Desporto 

(CBD). No mesmo ano que começara a profissionalização do futebol, em 1933, 

houve uma divisão em duas federações: a paulista e a carioca. Como 

conseqüência desse racha, alguns clubes deixaram a CBD e formaram a 

Federação Brasileira de Futebol. Essa crise prejudicou o futebol na década de 

1930, pois a FIFA – entidade que controlava o esporte no mundo – reconhecia 

apenas a CBD como entidade dirigente do futebol brasileiro. Muitos clubes foram 

impedidos de ceder seus jogadores para a Copa do Mundo de 1934 por não 

serem filiados à CBD. Com a criação do CND, o quadro mudou e o governo 

passou a atuar diretamente no futebol e também em outras modalidades 

desportivas. 

A partir dali, os atletas teriam a CLT para reger as relações com os clubes e o 

CND para organizar a estrutura do esporte no Brasil, instituindo normas sobre as 

entidades esportivas. (2007, p. 43)156  

 

Vê-se que mesmo regulamentando o desporto o decreto pouco ou nada falava 

de esporte profissional. Citava a necessidade de fiscalização ao profissionalismo, mas 

não conceituava minimamente tal condição.  

 

 E depois de quase dois anos, março de 1943, há a edição de um novo 

regulamento agora de forma mais direta no que diz respeito à relação de trabalho. 

 

“Decreto 5.342, de 25 de Março de 1943. 

 

                                                 
156 RIBEIRO, André. Uma ponte para o futuro/ André Ribeiro, Denise Góes, Laís Duarte; SAPESP 
[organização]. – Rio de janeiro: Gryphus, 2007. p. 47.  
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Dispõe sobre a competência do Conselho Nacional de Desportos e a disciplina 

das atividades desportivas e dá outras providencias.  

 

(...) 

 

Art. 5º - As relações entre atletas profissionais ou auxiliares especializados e as 

entidades desportivas, regular-se-ão pelos contratos que celebrarem submetendo-se 

estes às disposições legais, às recomendações do Conselho Nacional de Desportos e às 

normas desportivas internacionais.  

 

Art. 6º - Os contratos entre atletas profissionais ou auxiliares especializados e 

as entidades desportivas, serão registrados no Conselho Nacional de Desportos ou nos 

conselhos regionais, quando aquele lhes conceder poderes para este fim.  

 

Art. 7º - O Conselho Nacional de Desportos estabelecerá as normas para as 

transferências dos atletas profissionais de uma para outra entidade desportiva, na mesa 

federação ou entre federações distintas, determinando de acordo com as normas 

desportivas internacionais as indenizações ou restituições devidas.  

 

§ 1º Enquanto não for registrado o contrato, não poderá ser o atleta inscrito por 

qualquer entidade, nem exibir-se em competições desportivas. 

 

§ 2º Para que seja registrado o contrato é necessário que o atleta tenha carteira 

desportiva, emitida segundo o modelo da Confederação e aprovado pelo Conselho 

Nacional de Desportos. “ 

 

Neste balizamento foi que se oficializou a necessidade de que a pactuação 

entre atleta profissional e entidade esportiva se fizesse em um documento escrito, que 

posteriormente a lei 9.615 viria a chamar de contrato formal, porque impunha a 

necessidade de registro do instrumento no Conselho Nacional de Desporto ou nos 

conselhos regionais, artigos quinto e sexto. Em seguida, no artigo sétimo oficializa a 

existência do “passe” instrumento oriundo do futebol italiano157, depois sacramentado no 

Decreto-lei nº 53.820, de 24 de Março de 1964 que em seu artigo 2º, assim descrevia: 

 

                                                 
157 O futebol italiano tornou-se profissional em 1929. 
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“Art. 2º Na cessão de atleta profissional de futebol, a associação desportiva 

empregadora cedente poderá exigir da associação desportiva cessionária o pagamento 

de uma indenização ou “passe”, estipulado na forma das normas desportivas 

internacionais, dentro dos limites e nas condições que venham a ser estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Desportos.  

 

§ 1º O preço da indenização ou “passe” não será objeto de qualquer limitação, 

quando se tratar de cessão de atleta profissional de futebol para associação desportiva 

sediada no estrangeiro.  

 

§ 2º O atleta profissional cedido terá direito a 15% (quinze por cento) do preço 

da indenização ou “passe”, devidos e pagos pela associação desportiva cedente. “ 

 

  O que seria então o “passe”? 

 

Vários autores tentaram uma definição. 

 

Helal158 afirma que passe nada mais é do que um contrato de vinculação 

exclusiva de um atleta profissional a um clube. 

 

Gomes Tubino159 dizia que “passe é um instrumento que habilita o atleta a 

vincular-se numa associação esportiva de futebol, mediante transferência ou não”.  

 

Já Humberto Saccomandi160 definia “Passe é o direito de transferência. 

Pertence ao clube, caso não seja comprado pelo atleta”.  

 

Outra conceituação: “Passe é um instrumento que regulamenta o vínculo 

empregatício entre clube e o beneficiado, pois trata o atleta como mercadoria” 161.  

 

E Catharino162 assim o descreveu:  
                                                 
158 HELAL, Ronaldo. Passes e Impasses – Futebol e Cultura de Massa no Brasil. Vozes, 1997, cap.5, p.112. 
159 TUBINO, Manoel José Gomes. Repensando o Esporte Brasileiro, Ibrasa, 1988, p.7. 
160 SACCOMANDI, Mário Humberto Magalhães. Folha de São Paulo, São Paulo, 20 set.1996. Caderno de 

Esportes, p.1. 
161 CARTÃO VERDE. Produção da Rede Cultura. São Paulo, 1996. Videocassete (120 min): VHS, NTSC, 

son. color. port. 
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[...] No linguajar popular, “passe” é o documento que assegura ao seu portador 

livre trânsito por determinados lugares, obtido de graça ou mediante pagamento 

de determinada quantia. 

No vocabulário desportivo, o mesmo vocábulo tem significação diversa. “Passe” 

é, segundo a definição do Projeto de Código do Trabalho, “a importância devida 

por um empregador a outro, pela cessão do atleta, haja ou não extinção do 

contrato”. 

Juridicamente, o ”passe” desportivo corresponde ao atestado liberatório, 

enraizado na nossa legislação inclusive na Consolidação das Leis do Trabalho 

(art. 480, § 2º), aplicável aos atletas profissionais. 

A questão do “passe” – diretamente ligada à do vinculo desportivo – oferece 

aspectos importantes e complexos, e não pode ser resolvida de maneira simplista 

ou radical. (1969, p.77)  

 

Como visto, de uma ou outra forma, nascia um instrumento que ligava o atleta 

profissional de futebol ao clube empregador.  

 

Fosse um instrumento que habilitasse o jogador a respeito de sua transferência; 

um contrato de vinculação exclusiva; um direito de transferência; ou que tratasse o 

jogador como mercadoria a bem da verdade era esse instrumento que impulsionava a 

vida do atleta de futebol profissional. Nasceu através de Decreto-lei.  Juridicamente um 

decreto-lei era um comando emanado pelo poder executivo e não pelo poder legislativo, 

porem, com força de lei. Os decretos-leis eram uma ferramenta do chefe do poder 

executivo para dar imediata efetividade para um desejo político da administração, 

portanto, nascia como uma imposição. Faremos uma análise a respeito do passe e suas 

conseqüências no momento oportuno.  

 

Assim, o tempo foi passando e o futebol seguiu crescendo institucionalmente, 

também como fonte de lazer e entretenimento, e neste mesmo compasso, continuou a 

viver dias de intensa conturbação. Conturbação porque havia nessa atividade havia, como 

ainda há, uma mistura de ingredientes, de matizes distintas, que o compunham: o 

profissionalismo por parte daqueles que dele viviam – o jogador profissional, o 

amadorismo de quem o dirigia, a paixão que o alimentava. Reconhecidamente elementos 

extremamente antagônicos.  

Foi com esse quadro que chegou à década de setenta.  Foi nesse período que 

um fato pode ter originado sua mais significativa mudança. 

                                                                                                                                                                  
162 CATHARINO, J. Martins. op. cit. p. 77.  
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Em 1970, quando jogava pelo Botafogo de Futebol e Regatas, o atleta Afonso 

Celso Garcia Reis, o Afonsinho, começou a enfrentar problemas de relacionamento com o 

técnico de sua equipe, assim seu clube resolveu emprestá-lo a outra equipe da cidade do 

Rio de Janeiro, o Olaria. Ainda, nesse mesmo ano, Afonsinho voltou e mais uma vez foi 

colocado de lado, impedido de participar com os demais companheiros das atividades 

normais da equipe de futebol. Tem inicio uma disputa entre trabalhador e clube que exigia 

que ele cortasse os cabelos e tirasse a barba, e o atleta irredutível, pedia a liberação de 

seu “passe” 163.  

 

O caso foi parar na justiça e o argumento dos advogados do jogador era a 

alegação do cerceamento do direito ao trabalho e o não-cumprimento das obrigações 

contratuais. “A grande idéia desta estratégia foi utilizar um principio de direito Comum na 

Justiça Desportiva” 164, relembra o advogado Rui Carvalho Piva, patrono de Afonsinho. 

 

“No julgamento do Tribunal de Justiça da federação carioca o atleta foi 

derrotado pelo apertado placar de 4X3, porem, no Superior Tribunal de Justiça 

Desportiva, em sede de recurso, em 04 de março de 1971, o atleta foi liberado por 

unanimidade” 165.  

  

Essa situação criada por Afonsinho marcou posição e alterou os padrões 

estabelecidos no cenário futebolístico. 

  

Portanto, com base nesse episódio, há quem afirme que a Lei do Passe se 

tornaria oficial com a regulamentação da profissão em 02 de Setembro de 1976, sendo 

uma resposta do governo militar, mandatário do país à época, em represália ao fato de 

um jogador tentar virar o jogo  em busca da liberdade ter recorrido à justiça para obter 

sua liberação.  

 

O artigo 12 da referida Lei assim dispunha:  

 

                                                 
163 De uma forma ou de outra, o “passe” foi um instrumento jurídico que nasceu quase simultaneamente 
com o futebol que permitia que o clube empregador dirigisse a atividade, e conseqüentemente a vida, do 
atleta- trabalhador.   
164 SOUZA, Kleber Mazziero de. Prezado amigo Afonsinho. Método Editora, 1998, p. 197.  
165 RIBEIRO, André. Op.cit..p. 46.   
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”Art. 12 Entende-se por passe a importância devida por um empregador outro, 

pela cessão do atleta durante a vigência do contrato ou depois de seu término, 

observadas as normas desportivas pertinentes”.  

 

Citado artigo foi revogado pela Lei 9.615 de 24 de Março de 1998.  

 

Pois, com a lei 6.354/76 também nasce a primeira conceituação da relação de 

trabalho esportiva no futebol, definindo seus participantes: 

 

“Art. 1º Considera-se empregador a associação desportiva que, mediante 

qualquer modalidade de remuneração, se utilize dos serviços de atletas profissionais 

de futebol, na forma definida nesta Lei”.  

 

E depois no artigo 2º: 

 

 “Art. 2º Considera-se empregado, para os efeitos desta Lei, o atleta que 

praticar o futebol, sob a subordinação do empregador, como tal definido no artigo 1º, 

mediante remuneração e contrato, na forma do artigo seguinte”.  

 

Sabe-se que as décadas de sessenta e setenta foram as piores em se tratando 

de regime político adotado em nosso país.  

 

Nota-se que desde o inicio dos anos sessenta, havia uma grave crise política 

que se iniciara com a renúncia de Jânio Quadros em 1961, bem como a subida a 

presidência do seu vice João Goulart, que assumiu a presidência num clima político 

adverso. O governo de João Goulart (1961-1964) foi caracterizado pela abertura às 

organizações sociais. Estudantes, organizações populares e trabalhadores ganharam 

o seu espaço, causando a preocupação das classes conservadoras, os empresários, 

banqueiros, Igreja Católica, militares e classe média, todos temiam uma virada política 

do Brasil para o lado socialista. O mundo vivia o auge da Guerra Fria. 

 

Na esfera econômica, a década de 60 mostra um remanejamento em nível 

internacional. As grandes empresas internacionais levaram suas fábricas para os 

países periféricos o que resultou em maior interdependência na cadeia produtiva 

internacional e a conseqüente transformação nas formas de dependência a que estava 



 184

atrelado o desenvolvimento do capitalismo nos países periféricos. Essa brusca 

mudança ocorrida no âmbito econômico internacional e a nova ordem política social 

estabelecida pelo novo ciclo de autoritarismo que inicialmente teve seu advento em 

março de 1964, com o golpe militar, influenciaram de sobremaneira na organização 

social brasileira e nesse novo contexto ganharam importância os grupos que aqui 

expressavam o capitalismo internacional.  

 

Com o golpe assumiram posições privilegiadas no poder determinados setores 

das forças armadas e da tecnocracia que pela afinidade de idéias com esses novos 

rumos da política econômica tiveram um importante papel na repressão política e 

social da sociedade. Simultaneamente, ao mesmo tempo em que ocorreu a respectiva 

ascensão desses novos grupos ao poder, setores da classe média burocrática 

tradicional, políticos que sustentavam o antigo regime e líderes sindicais perderam sua 

importância na nova cena política. 

 

A população estava insatisfeita com a condição criada pelo novo regime e esse 

cenário era demasiadamente ruim para os anseios dos ditadores que procuravam no 

fomento do futebol a fonte a alheamento que necessitavam para continuar seus 

desmandos sociais. E assim se sucedeu.  

 

O futebol era a ferramenta que se ocupava do povo na mais pura alusão ao 

“pão e circo”. O governo ditador se por um lado precisava do esporte por outra 

capacitava os diretores das entidades esportivas de administração assim como os 

clubes de instrumentos capazes de fazer com que a atividade se mantivesse em “paz”.  

 

 Contexto era propicio para a subjugação do trabalhador. 

A Copa do Mundo de 1970, disputada no México foi o mais claro exemplo desta 

condição. Era a época do “Brasil, ame ou deixe-o”, época do milagre brasileiro em que 

a economia crescia e fazer a propaganda do regime através de uma equipe campeã 

mundial, ao meio de muita festa e alegria era uma interessante atitude tomada 

conscientemente pelos ditadores. Há quem diga que Pelé, o rei do futebol mundial, 

havia se recusado em participar da Copa do Mundo seguinte, a de 1974, por ter 

percebido a estratégia governamental nesse sentido.   

 

Porem, o tempo passou e com ele a ditadura sucumbiu. Chegou a democracia. 
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Em 1988, com a promulgação da atual constituição novos ares se 

prenunciavam. Era a retomada de tempos de liberdade e igualdade. 

 

Nesse compasso o futebol brasileiro se via também resgatando as resistências, 

as rebeldias e as práticas que tornavam possível operar uma tentativa na equalização 

nas relações de poder capaz de apontar as conexões na necessidade da criação de 

novos diplomas que regulassem a atividade profissional do esporte a ponto de 

satisfazer aos anseios sociais do setor.  

 

A década de noventa nasce com várias inquietudes, os atletas profissionais já 

não mais suportavam a condição resultante de instrumento legal originário dos anos 

de chumbo. A manutenção do passe em nosso país fazia com que surgissem vários 

conflitos entre as classes interessadas no contexto esportivo em particular no 

ambiente futebolístico 

 

A Europa exatamente da mesma forma como trouxe o modelo de legislação de 

vínculo inquebrantável que impossibilitava a livre circulação do atleta profissional de 

futebol trazia uma esperança de mudança mais inspiradora que resultasse no 

equilíbrio da relação de trabalho. 

 

No Brasil, em março de 1990 Arthur Antunes Coimbra, Zico, já um ex-atleta 

profissional aceita convite para ser Secretário Nacional de Esportes, com status de 

Ministro, e desenvolve a chamada Lei Zico, que teria 83% de seu texto copiado 

posteriormente pela nova lei.  

 

A Lei Zico, de 06 de Julho de 1993, foi uma tentativa de moralizar e modernizar 

o esporte.  

 

O Projeto de Lei, mudado posteriormente, tinha uma abordagem que previa 

entre outras coisas, que os clubes, deixassem de ser entidades de direito privado sem 

fins lucrativos, isentos de pagamento de tributos e se transformassem em empresas 

de direito privado permitindo dessa forma a fiscalização do ministério público e 

responsabilizando criminalmente seus dirigentes pela administração dos clubes. A lei 

também previa que todos os jogadores ganhassem passe livre a partir do ano 2000 e a 
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negociação de contrato de trabalho deveria ser feita entre patrão e empregado, ou 

seja, clube e jogador. Na lei original não se aprovou nem a obrigatoriedade na 

modificação do status jurídico dos clubes tampouco a liberdade do atleta.  

 

Em 1995, o Ministério Extraordinário dos Esportes, é criado no governo 

Fernando Henrique Cardoso, sob a batuta de outro ex-futebolista, Édson Arantes do 

Nascimento, que passou a ser desta forma o Ministro Extraordinário dos Esportes. Em 

1996 o ministro Pelé elaborou e baixou como forma de portaria via Instituto Nacional 

para o Desenvolvimento do Esporte (INDESP) a Resolução nº 1 para que o passe 

fosse extinto, já que a “Lei Zico” suprimiu questão. 

 

Segundo o anteprojeto, o atleta receberia o passe livre aos 24 anos de idade e 

aos 16 anos poderia se tornar profissional. Dessa forma, surgia com a Resolução n. 01 

de 10/09/96, ou “Resolução do Passe” um indicio de mudança na relação de trabalho 

do atleta profissional. 

 

[...] O texto foi resultado de um acordo fechado entre Pelé, sindicatos de atletas e 

presidentes de clubes- um tanto à revelia desses últimos: “a resolução nº 1 de 

1996 do Indesp, pôs fim ao passe aos 30 anos, reescalonou para 27 anos em 

1998, e em 26 anos em 1999. Em 2000, passariam a ser livres todos os que 

completassem 25 anos”, recorda Panhoca. (2007, p. 50)166 

 

Todavia, os clubes em parcerias com as federações e Confederação Brasileira 

de Futebol resistiam ao acatamento de tal medida e era imperioso que se fizesse dita 

transformação através de lei federal.   

 

No mesmo momento na Europa era promulgada a sentença Bosman. 

 

O professor Domingos Sávio Zainaghi167 descreveu assim a situação: 

 

[...] Ficou famoso o recente caso do jogador Bosman, que consegui transferir-se 

de um clube belga pra um francês, mesmo com a discordância do primeiro. 

O atleta Bosman conseguiu, por meio do Tribunal de Justiça da Comunidade 

européia, transferir-se, como informado, já que aquele tribunal declarou que as 

                                                 
166 RIBEIRO, André. Op. cit. p. 50.  
167 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho. – São Paulo: 
LTr, 1998. p.52.  
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normas sobre transferências previstas nas leis e regulamentos de cada país da 

comunidade são incompatíveis com o mercado único europeu. O fundamento 

está no artigo 48 do Tratado de Roma de 1957, afirmando aquela Corte que tal 

artigo tem efeito direto e que pra tanto pode ser invocado por um particular diante 

dos Tribunais nacionais. Concluiu que as normas desportivas relativas às 

transferências são contrárias à livre circulação de trabalhadores dento da CE já 

que impedem ou dificultam um jogador de abandonar seu clube de origem ao 

término de seu contrato para exercer sua atividade em outro país da comunidade. 

O Tribunal de Justiça das CC e EE, ainda reconheceu a grande importância 

social do esporte, e em particular do futebol, considerando que nenhum dos 

argumentos desenvolvidos para justificar os obstáculos à livre circulação de 

atletas pudessem ser acolhidos.  

 

Pois foi em 15 de dezembro de 1995 que o Tribunal de Justiça da União 

Européia dá razão a Bosman. A decisão vai fazer jurisprudência. A partir desta data 

devem ser abolidas as restrições sobre a utilização e transferências de jogadores 

comunitários. A UEFA (União das Associações de Futebol da Europa) bem como a 

FIFA (Fédération Internationale de Football Association), através de um comunicado, 

mostram-se desagradadas com a sentença, que não permite qualquer recurso, mas, 

mesmo inconformadas não tinham nada mais a fazer a não ser acatar a decisão. 

 

A sentença Bosman mudou as relações trabalhistas no continente europeu e 

passou a ser referencia de mudanças em todas as partes do mundo esportivo-

trabalhista. A decisão fez com que a FIFA viesse a reconhecer a livre circulação dos 

atletas sem pagamento de indenização, e evidente, esse sistema teria que ser adotado 

por todas as Associações membros (a Confederação Brasileira de Futebol, no nosso 

brasileiro). Desta feita não tardou para as resistências internas de o Parlamento 

brasileiro ficarem sem argumentação para a manutenção do passe como um instituto 

jurídico. 

 

Paralelamente à tramitação do caso Bosman surgia no Brasil um Projeto de Lei, 

PL nº 1159 de 31 de Outubro de 1995, de autoria do Deputado Arlindo Chinaglia que 

propunha a extinção dos pagamentos nas transferências dos atletas profissionais com 

a consoante revogação do artigo 11 da Lei 6.354 de 1976. Propunha o fim do passe.  

 

Esse projeto de lei foi o originário de proposta de mudança na legislação 

trabalhista-desportiva, posteriormente com o passar do tempo, novos interesses foram 
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a ele se acoplando em forma de projetos apensados que no final resultou na Lei 9.615 

de 1998.  

 

Assim dispunha a proposta legislativa: 

 

“Proposição: PL-1159/1995  

Autor: ARLINDO CHINAGLIA - PT /SP   

Data de Apresentação: 31/10/1995  

Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 

24 II  

Regime de tramitação: Ordinária  

Situação: MESA: Transformado em Norma Jurídica. 

 

Ementa: Altera dispositivos da Lei 6354 de 02 de Setembro de 1976, que dispõe 

‘sobre as relações de trabalho do atleta profissional de futebol’; e da Lei 8.672 de 06 

de Junho de 1993, que ‘Institui normas gerais sobre o desporto, e dá outras 

providencias’ 

 

Explicação da Ementa: OBJETIVANDO A EXTINÇÃO DO INSTITUTO DO 

PASSE NA LEGISLAÇÃO DESPORTIVA NACIONAL. CRIANDO A LEI PELÉ.  

 

Indexação: ALTERAÇÃO, LEI FEDERAL, NORMAS, ESPORTE 

PROFISSIONAL, ATLETA PROFISSIONAL. EXTINÇÃO, NEGOCIAÇÃO, PASSE DE 

ATLETA, ATLETA PROFISSIONAL, FUTEBOL, EXIGENCIA, CONTRATO DE 

TRABALHO, LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, SEGURIDADE SOCIAL, REDUÇÃO, 

JORNADA DE TRABALHO, HIPOTESE, IMPEDIMENTO, EMPREGADOR, 

RESPONSABILIDADE, INSTITUIÇÃO ESPORTIVA, PERDAS E DANOS, ATLETAS, 

COMPETENCIA, JUSTIÇA DO TRABALHO, CONCILIAÇÃO, JULGAMENTO, 

DISSIDIO COLETIVO, DISSIDIO INDIVIDUAL, TRABALHO. Última Ação: 

  

24/3/1998 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)-  

TRANSFORMADO NA LEI 9615/98. DOFC 25 03 98 PAG 0001 COL 01. VETADO 

PARCIALMENTE (MSC 349-PE/98 E MSG 312/98-CN). RAZÕES DO VETO: DOFC 

25 03 98 PAG 0014 COL 02. CONCLUSÃO DA COMISSÃO ESPECIAL, PELA 
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APRESENTAÇÃO DOS PL. 2437/96, PL. 3633/97 E PL. 3558/97. MANTIDO O VETO 

EM 22 09 99. “168 

 

Ainda outro fato marcaria as relações de trabalho entre clubes e atletas de 

futebol no Brasil, o caso do jogador Claudio Alexandre de Oliveira, o Claudinho. 

Em setembro daquele ano de 1996, o atleta obteve uma liminar na Justiça do 

Trabalho suspendendo sua ligação com a AA Ponte Preta, clube do interior de São 

Paulo, o liberando para assinar um novo contrato com qualquer outro clube. Uma 

decisão inédita no país que ficou conhecido como o “caso Bosman brasileiro”. 

 

O litígio iniciara quatro meses antes. Claudinho se recusara a assinar um 

contrato no qual a Ponte Preta oferecia R$ 400,00 (quatrocentos reais) de salário e, 

em represália, o clube fixou seu passe em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). O 

meia atacante, então, ficou sem receber salários e ainda acusava o clube de fraudar a 

assinatura do pai nos contratos anteriores, o de 1994 e de 1995, profissionalizando-o à 

revelia do consentimento familiar – requisito obrigatório, porque a lei brasileira 

determinava que o pai ou um responsável assinasse os contratos dos jogadores 

menores de 21 anos. Na época o atleta tinha 20 anos. O jogador levou o caso para o 

Tribunal Desportivo da Federação Paulista de Futebol, mas não teve decisão 

favorável.  Mesmo derrotado na instancia desportiva o futebolista não desistiu e o caso 

foi para a apreciação da Justiça do Trabalho, onde o jogador conseguiu a liminar. 

 

A juíza Célia A. Cassiano Diaz, que concedeu a liminar, fundamentou a medida 

no artigo 5º, XIII da Constituição Federal de 1988. “O direito ao trabalho é quase tão 

sagrado quanto o direito à vida. No caso do atleta desportivo, esse direito se torna 

ainda mais contundente”, escreveu a juíza em sua decisão. E completou, “não se pode 

perder de vista, ademais, que nossa Carta Magna impõe liberdade para o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, elencado dentre os direitos sociais, por elas 

assegurados, o trabalho (art. 6º). 169  

 

Cinco anos depois o atleta conseguiu, em ação transitada em julgado – 

definitivamente, a confirmação de sua liberação. 

 

                                                 
168 BRASIL. Projeto de Lei nº 1159 de 31 de Outubro de 1995. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=188272 
169 Jornal Folha de São Paulo, 1º de Setembro de 1996, Caderno de Esportes.  
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Em novembro de 1996, o Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo, trouxe 

ao Brasil o atleta Jean Marc Bosman – aquele que havia conseguido sua liberação no 

Tribunal da União européia e com isso mudado todo o setor naquele continente – para 

participar de alguns eventos, sendo o principal um seminário que aconteceu no 

auditório do jornal “O Estado de São Paulo”, que debatia as questões da vinculação 

desportiva.  

 

“A repercussão desta vinda foi muito importante naquele momento. Com o 

belga envolvido, o interesse pelo tema foi muito maior e a também presença do 

Ministro Pelé o fez com que ele tivesse plena consciência do quadro apresentado e a 

dimensão exata da situação complicada que era o ‘passe’.” Declarou Rinaldo 

Martorelli, presidente do Sapesp. Para ele o debate com o jogador Bosman reforçou a 

posição do Ministro em trabalhar mais detidamente na legislação que acabasse 

definitivamente com o ‘passe’.170  

 

 Assim sendo, em 24 de março de 1998, surgia promulgada pelo Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, a nova lei desportiva brasileira.  

 

O Estado passa a valorizar o esporte, não como algo instrumental, isto é, 

apenas por seus efeitos saudáveis, mas como um fenômeno relevante em si mesmo, 

com sua axiologia própria. Passa a considerá-lo não mais como uma simples atividade 

física, mas como um segmento comercial que tem em seus elementos três vertentes: o 

entretenimento daquele individuo que dele participa como um torcedor; o 

profissionalismo de quem dele se sustenta diretamente; e o negócio que é fonte de 

renda e de tributação.    

 

A nova lei previa que em três anos as relações entre atletas profissionais e 

clubes desportivos seriam totalmente modificadas porque o vínculo entre as partes 

contratantes seria restrito ao tempo de contrato pactuado não se estendendo, por 

motivo nenhum, depois desse período.  

 

Era a liberdade contratual conectado com o mandamento constitucional 

tornando o futebolista um empregado na mesma condição de qualquer outro 

trabalhador da cadeia produtiva brasileira.  

                                                 
170 RIBEIRO, André. Op. cit. p. 51.  
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O trabalhador de futebol sucumbido o “passe”, tem uma postura profissional 

como os demais com seus direitos e obrigações embasados na ordem jurídica 

nacional ratificada nos princípios elencados na nova lei.  

 

Porem, da mesma forma como os patrões resistiram aos conceitos do direito 

social porque queria a continuação da exploração ilimitada da mão de obra dos 

operários na Revolução Industrial, os dirigentes esportivos, mesmo no início do século 

XXI, não se conformariam em ter de negociar com os empregado atletas num mesmo 

nível por dois motivos: estavam acostumados somente a dominar o trabalhador que 

não podia manifestar sua vontade; e o atleta era uma possibilidade fácil de recompor 

as finanças dos clubes que era por eles muito mal tratadas.  

 

Nesse sentido vejamos as palavras de Martins Catharino171: 

 

[...] A consciência profissional do atleta brasileiro desenvolveu-se. O desejo e o 

interesse do ingresso nas seleções demonstraram-na. O mesmo, porem, não 

acontece, em proporção, com a dos dirigentes. Já é tempo de reformularmos a 

administração do nosso desporto profissional como atividade empresária. (...) 

Enfim, dar à realidade o tratamento adequado. Tal profissionalização vertical 

colocaria as coisas nos seus devidos lugares, e não excluiria a vigência das 

regras normais desportivas. (1969, p. 65)  

 

E entre o histórico e o jurídico voltemos a observar as palavras de Alonso Olea 

quando diz que o “futebolista não joga, mas trabalha”. Nessa simplicidade ele 

consegue criar a dicotomia para o entendimento que cerca a profissão. E se ele 

trabalha se sustenta através de sua participação na atividade esportiva, portanto, deve 

ser visto e considerado como um trabalhador, inclusive em seu direito de liberdade. E 

mesmo com a liberdade conquistada novos problemas e tentativas de violações a ela 

continuariam a existir. Esse é nosso tema de fundo. 

 

E para encerrar tais considerações também contamos com o auxilio de Mello 

Filho: 

[...] Ao regulamentar e dispor sobre o profissionalismo desportivo, a Lei 9.615/98 

extirpa a hipocrisia amadorista preponderante em várias modalidades 

                                                 
171 CATHARINO, J. Martins. op. cit. p. 65.  
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desportivas, onde sempre vigorou um profissionalismo disfarçado e exercido à 

sorrelfa, e que precisa ser erradicado em benefício dos próprios atletas 

profissionais. E como lembra W. Andreff, as condições de trabalho dos atletas 

profissionais “se assemelham cada vez mais às de um trabalhador fabril: stress, 

acidentes de trabalho, doenças profissionais, ofensas á saúde (dopagem), fadiga 

física e mental, intensificação paroxística do trabalho, hierarquia, prêmios de 

rendimento... (in Economie Politique Du Sport, Dalloz, Paris, 1989, p.18).” (2000, 

p. 96) 

 

 

Pois, ao contrário do que antes se pensava, pois, o futebolista não deixa de 

jogar pelo fato de ser profissional. O jogo continua só que agora ele também trabalha, 

esse motivo justifica a laboralização dessa relação.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. A restrição de liberdade na relação de trabalho do atleta de futebol 
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“Um trabalhador é protegido de seu 

empregador graças à existência de outros 

empregadores para quem ele possa ir 

trabalhar”  

 

(Milton Friedman, Capitalismo e Liberdade) 

 

 

7.1. Do passe à liberdade 

 

Para tratarmos do tema proposto se torna necessário discorrermos um pouco 

mais a respeito do “passe”, o instrumento jurídico que criava a vinculação do atleta 

profissional de futebol ao seu empregador – o clube de futebol, e qual sua 

representatividade na plena liberdade contratual na relação de trabalho esportivo.  

 

Não obstante ao que foi analisado podemos conceituar tal instituto dentro de 

uma perspectiva de relações sociais de produção. 

 

Em se tratando de relações sociais de produção diríamos que não podem ser 

consideradas simplesmente como relações humanas, porque criam um quadro entre 

indivíduos que têm uma função extremamente bem determinada na produção de bens, 

materiais ou imateriais, e depende de uma forma de se relacionar com os meios desta 

produção, ou seja, da forma em que se relacionam os proprietários e os produtores, 

 

Segundo Marta Harnecker172 “essa relação entre homens passa, portanto, por 

uma relação com os objetos e os meios de produção: a relação de colaboração recíproca 

e a relação de explorador-explorado. A relação de colaboração recíproca existe quando 

há uma propriedade social dos meios de produção, mas sem que haja exploração entre 

os setores da sociedade”. (1983, p.64) 

 

No campo esportivo no que tange ao tema, Ronaldo Negrão173 entende que “a 

relação entre explorador ou empregador (clubes) e explorado ou empregado (atletas) 

                                                 
172 HARNECKER, Marta. Os conceitos elementares do materialismo histórico, 2ª ed., Global, 1983, p.64. 
 
173 NEGRÃO, Ronaldo Ferreira. O trabalho do jogador de futebol profissional. Discorpo - Revista do 
Departamento de Educação Física e Esportes da PUC-SP, n. 2 mar. 1994, p.65. 
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existe quando os proprietários dos meios de produção vivem do trabalho dos produtos 

diretos”. (1994, p.65) 

 
Sabemos que há bastante tempo quase o mundo inteiro vem transformando 

seu regime econômico se tornou capitalista, que por sua vez que tem o seu conceito 

baseado na exploração do homem pelo homem. Este mundo que integra o segmento 

futebolístico como parte da sociedade.  

 

E nas relações capitalistas o capitalista é o proprietário dos meios de produção 

e o operário deve vender a sua força de trabalho para poder viver. Quando ocorre essa 

relação deixa de haver a troca de serviço por remuneração ou força de trabalho, 

passando assim a ser uma relação entre capital e trabalho. A ideologia do capitalismo, em 

sua versão liberal, defende a substituição do sujeito crítico pelo sujeito que convém ao 

mercado. Do ser humano pelo boneco. E o que convém ao mercado é um sujeito boneco 

que possa ser equivalente a outro, portanto, que tem o mesmo preço e que não impõe ao 

mercado valores como ética e dignidade. A dignidade não tem preço e não tem 

equivalente, por isso é que garante a autonomia do sujeito humano crítico, que não serve 

para a circulação no mercado. 

 

Para Milani e Negrão174 assim se desdenhou o tema no ambiente esportivo: 

 

[...] No ambiente futebolista, as relações sociais de produção têm como base os 

princípios capitalistas, ou seja, relações capitalistas. No entanto, essas relações 

tendem a ser perdidas, principalmente quando a opressão do passe tira-lhes a 

força de trabalho, pois, quando o atleta está sem contrato, sem trabalho, sem 

salário e não pode procurar outro empregador do mesmo ramo de produção, a 

sua força de trabalho deixou de ser mercadoria e a sua relação social de 

produção nesse momento está mais perto da servidão do que do trabalho 

assalariado. Assim, essa categoria de trabalhador é uma mercadoria sui generis. 

(1995, p.66) 

 

O passe, como vimos, nasceu oficialmente no Decreto-lei n 53. 280 de 24 de 

Março de 1964 como uma forma de regular as transferências, definitivas ou temporárias, 

dos atletas profissionais de futebol de uma entidade desportiva à outra, porém, durante 

muito tempo se incorporou ao contexto futebolístico no sentido de tornar o trabalhador 

                                                 
174 MILANI, Ricardo, NEGRÃO, Ronaldo Ferreira. Passe para servidão. Discorpo -Revista do Departamento 
de Educação Física e Esportes da PUC-SP, n.4, abr.1995, p.66. 



 195

vinculado eternamente ao seu clube empregador sem que ao longo dos anos fosse 

contestado como uma forma de aprisionamento. Mesmo que não houvesse no texto tal 

disposição de forma direta. 

 

Relembremos: 

 

“Decreto-lei nº 53.820, de 24 de Março de 1964.  

 

Dispõe sobre a profissão de atleta de futebol, disciplina sua participação nas 

partidas e dá outras providências.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 

87, item I, da Constituição Federal,  

 

(...) 

 

CONSIDERANDO que o atleta profissional de futebol deve ser resguardado no 

tocante ao exercício de sua profissão, tendo em vista o excessivo desgaste físico 

provocado pelas condições climatéricas desfavoráveis que preponderam na maioria das 

regiões do País.  

 

CONSIDERANDO que o atleta profissional de futebol na maioria das vezes, é 

cedido pela associação esportiva empregadora à outra congênere, independente de sua 

aquiescência;  

 

CONSIDERANDO que a associação empregadora geralmente recebe vultosas 

quantias a título de indenização ou “passe” pela cessão de seus atletas profissionais de 

futebol, sem que estes participem dos resultados da transação;  

 

CONSIDERANDO que, em virtude do preço proibitivo pedido para sua cessão, 

é freqüente o atleta profissional de futebol ficar vinculado a associação esportiva 

empregadora contra sua vontade e em desacordo com seus anseios de obter melhor 

remuneração pelo seu trabalho;  
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CONSIDERANDO, finalmente que a carreira de um atleta profissional de futebol 

é de modo geral, de duração relativamente curta, obrigando o atleta a readaptar-se para o 

exercício de outra de outra profissão, donde a necessidade de melhor ampará-lo 

financeiramente, para que possa fazer face ao período em que ficar privado de seus 

salários,  

 

Decreta: 

 

Art. 1º A cessão de um atleta profissional de futebol por uma associação 

desportiva empregadora a outra, dependerá em qualquer caso, de prévia e expressa 

anuência do atleta interessado, sob pena de nulidade.  

 

Art. 2º Na cessão de atleta profissional de futebol, a associação desportiva 

empregadora cedente poderá exigir da associação desportiva cessionária o pagamento 

de uma indenização ou “passe”, estipulado na forma das normas desportivas 

internacionais, dentro dos limites e nas condições que venham a ser estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Desportos.  

 

§ 1º O preço da indenização ou “passe” não será objeto de qualquer limitação, 

quando se tratar de cessão de atleta profissional de futebol para associação desportiva 

sediada no estrangeiro.  

 

§ 2º O atleta profissional cedido terá direito a 15% (quinze por cento) do preço 

da indenização ou “passe”, devidos e pagos pela associação desportiva cedente.  

(...) “ 

 

Importante referencia temos que fazer às considerações que serviram de base 

para regulamentação do instituto passe porque nelas, de especial relevância, se declara o 

espírito do legislador, no caso o chefe do Executivo, no sentido de proteger a condição de 

trabalhador do atleta profissional, que manifestava “em virtude do preço proibitivo pedido 

para sua cessão, é freqüente o atleta profissional de futebol ficar vinculado à associação 

esportiva empregadora contra sua vontade e em desacordo com seus anseios de obter 

melhor remuneração pelo seu trabalho”. E continuava “que a carreira de um atleta 

profissional de futebol é de modo geral, de duração relativamente curta, obrigando o atleta 

a readaptar-se para o exercício de outra de outra profissão, donde a necessidade de 
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melhor ampará-lo financeiramente, para que possa fazer face ao período em que ficar 

privado de seus salários” 

 

Porém, mesmo que não se vislumbrasse a total vinculação do trabalhador ao 

seu empregador, estatuída no corpo do texto legal, essa condição se concretizava na 

realidade fática imposta pelas entidades de administração e não eram contestadas. 

Assim, o trabalhador não tinha autonomia para escolher livremente um novo empregador.    

 

A disposição que regulou a transferência do atleta foi ratificada na Lei nº 6.354 

de 02 de Setembro de 1976, sendo que, aí sim, nesta ocasião estabeleceu o vínculo 

eterno, que assim dispôs:  

 

“Lei nº 6.354 de 02 de Setembro de 1976 

 

Dispõe sobre as relações de trabalho do atleta profissional de futebol e dá 

outras providências. 

 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

(...) 

 

Art. 11. Entende-se por passe a importância devida por um empregador outro, 

pela cessão do atleta durante a vigência do contrato ou depois de seu término, 

observadas as normas desportivas pertinentes. (Revogado pela Lei 9.615 de 24 de Março 

de 1998) (o grifo é meu) 

 

Como já citado, há quem acredite que a nova regulamentação foi provocada 

pela rebeldia de um jogador, no início da década de setenta, de ir buscar na justiça a sua 

liberdade e tentar restabelecer os padrões na relação do atleta profissional com o clube.  
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Tal situação determinava total dominação legal, a que Max Weber175, assim 

conceituou: 

 

[...] dominação legal, que existe em virtude de um aparato legal. A vigência de 

sua legitimidade é de caráter racional, “baseada na crença na legitimidade das 

ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, 

estão nomeados para exercer a dominação, obedecendo-se à ordem impessoal, 

objetiva e legalmente estatuída e aos superiores por ela determinados, em virtude 

da legalidade formal de suas disposições e dentro do âmbito de vigência destas. 

Seu tipo mais puro é a dominação burocrática, segundo a qual quem manda é o 

superior, cujo direito de mando está legitimado pelas regras estatuídas no âmbito 

de uma competência concreta, legitimada e especializada. O dever da obediência 

está graduado numa hierarquia de cargos, com obediência dos inferiores à 

vontade dos superiores.” (1999: 141).  

 

Mas, sabe-se que nenhuma dominação contenta-se voluntariamente com 

motivos puramente materiais ou afetivos ou racionais referentes a valores, como 

possibilidades de sua persistência. Todas procuram despertar e cultivar a crença em sua 

‘legitimidade’, pois, dependendo da natureza da legitimidade pretendida, difere o tipo de 

obediência e do quadro administrativo destinado a garanti-la, bem como o caráter do 

exercício da dominação. E, também com isso diferem seus efeitos. A exploração total e 

opressão desmedida são os efeitos psicológicos do dominante em face do dominador. O 

dominador, ordena, humilha, explora e o dominado, é mandado, explorado, ferido e 

humilhado. 

 

Para Herbert Marcuse176, “a dominação funciona como administração total das 

necessidades e prazeres, escravizando o homem no trabalho e no lazer, preenchendo o 

tempo livre dos indivíduos com programações dirigidas, fabricando uma humanidade apta 

a consumir objetos inúteis, cuja obsolescência fora desejada”. (MARCUSE, 1998, p.79). 

 

Guardadas as proporções que se fazem necessárias era isso o que acontecia 

na relação de trabalho existente no futebol quando vigorava o passe como instituto de 

vinculação.  

 

                                                 
175 WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Vol. I. Brasília: 
Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial, 1999. p.141.  
176 MARCUSE, Herbert. A Ideologia da Sociedade Industrial. 5ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 



 199

O jogador profissional não podia se movimentar livremente e ficava á mercê da 

vontade ou interesse do clube empregador. Questão que Milani e Negrão177 assim 

destacaram: 

 
 

[...] passe como a figura jurídica de conteúdo trabalhista que prende os atletas 

aos clubes mesmo após o final do seu contrato, ou seja, o passe é o direito de 

transferência pertencente ao clube, caso não seja comprado pelo atleta. 

Logo, o passe é um instrumento opressor que transforma o atleta numa espécie 

de objeto de consumo, sendo, portanto, um bem incorporado na contabilidade do 

clube e que a qualquer momento pode ser alienado, obtendo-se receitas não-

operacionais.  

Isso mostra que o desporto passou a ter conotação de um “complexo industrial”, 

ou seja, a indústria de entretenimento, confirmando assim a relação capital versus 

trabalho. 

Pelo que foi exposta, a questão da problemática do passe no futebol brasileiro 

não pode somente ser discutida pela esfera esportiva e sim por toda a sociedade, 

uma vez que fere o princípio da liberdade de escolha e locomoção a que todo ser 

humano tem direito.  (1995, p.70) 

A posição vista acima somente foi defendida no período final de sua existência, 

pois, durante vasto período não se discutiu a questão sendo absorvido pela sociedade 

que de maneira geral acostumada que estava com as opressões impostas pelos regimes 

poucos afetos à democracia. 

 

Vejamos com outros autores com relação a esse instituto se manifestaram. 

 

Álvaro Melo Filho178 traz em sua obra o seguinte manifestação: 

 

[...] o passe na concepção de alguns juristas europeus constitui uma forma de 

comercio de escravos, uma violação da liberdade de contratação e de liberdade 

de circulação, inobstante também reconheçam que a suspensão do passe deve 

ser equilibrada e controlada, estabelecendo-se uma compensação pelos gastos e 

investimentos do clube no atleta profissional. Não são poucos autores que 

tipificam o passe como uma certa forma de escravidão ou servidão; o Prof. 

Manoel Tubino a esse respeito assevera que a ‘Lei do Passe é a última forma de 

escravidão existente, uma vez que os clubes são donos dos atletas e ninguém de 

forma alguma pode ser dono da força de trabalho de alguém’ (1990, p.153 – 154) 

                                                 
177 MILANI, Ricardo; NEGRÃO, Ronaldo Ferreira. op. cit. p. 70.  
178 MELO FILHO, Álvaro. O Desporto na nova Constituição, Porto Alegre, Sérgio Antonio Fábuis Editor: 
1990. p.153-154.  
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Porém nem só de posições contrárias ao passe se forma a doutrina no setor. 

 

O professor Evaristo de Moraes Filho179 a respeito da Lei 6.354/76 defendia 

que: 

 

[...] “em verdade, o passe não cerceia quando regulamenta a liberdade do atleta, 

não chegando, nem de longe a poder ser acoimado de inconstitucional.  

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

internacional como única medida capaz de impedir a concorrência desleal e o 

aliciamento ilícito dos jogadores, dentro ou fora do País. Vivendo os clubes de 

renda auferida pelas exibições que dão, muito dependem do renome e da fama 

dos seus atletas, como atrativos para uma grande platéia. (...)  

Sem o instituto do passe, na ganância de auferir altas rendas nos espetáculos 

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

campeonatos, não haveria mais certeza nem garantia alguma nas contratações, 

de cuja insegurança seria vítimas e algozes, ao mesmo tempo, os atletas e 

associações desportivas. “(1998, p.113-114) 

 

 

Também, no mesmo sentido, o Prof. Zainaghi180 ao analisar o tema cita José 

Afonso da Silva: 

 

[...] O que denominamos de liberdade de ação profissional não se encaixa em 

nenhum dos grupos anteriores das liberdades. Alguns chamam-na de liberdade 

de trabalho. Não é, porém, como concebemos, porque esta terminologia não 

exprime bem a sua essência e porque não constitui direito social do trabalho, o 

qual merecerá consideração oportunamente. Será a liberdade de escolha do 

trabalho um de seus aspectos. É mais que isso, porque também é liberdade de 

exercício de ofício ou profissão, consoante o enunciado do art. 5º, XIII: “é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissional que a lei estabelecer’. 

 

O teor dispositivo, de si, já demonstra que estamos diante de simples direito 

individual, não daquilo que a doutrina chama de liberdade de conteúdo social, 

pois que ali não se garante o trabalho, não se assegura o conteúdo do trabalho, 

nem a possibilidade de trabalho, nem o emprego nem tampouco as condições 

                                                 
179 MORAIS FILHO, Evaristo. Apud Zainaghi op. cit. p. 113-114.  
180 ZAINAGHI, Domingos Sávio. op. cit. p.115.  
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materiais para a investidura num ofício ou para aquisição de qualquer profissão. 

Isso, sim, seria direito social. 

O dispositivo confere liberdade de escolha de trabalho, de oficio e de profissão, 

de acordo com as propensões de cada pessoa e na medida em que a sorte e o 

esforço próprio possam romper as barreiras que se antepõem à maioria do povo. 

Confere, igualmente, a liberdade de exercer o que fora escolhido, no sentido 

apenas de que o Poder Público não pode constranger a escolher e a exercer 

outro. (1998, p.115)  

 

E conclui que:  

 

[...] Portanto, extrai-se do artigo sob comento que é livre não só a escolha da 

profissão como também trabalhar ou não. Embora o ócio possa ser socialmente 

condenável, como de fato o é, desde que, contudo o indivíduo disponha de meios 

dignos de sobrevivência, o não trabalhar será abrangido pelo artigo em epígrafe. 

 

Portanto, não há qualquer inconstitucionalidade no “passe”, pois, ele não veda o 

livre exercício da profissão de atleta de futebol. 

 

Se uma pessoa tiver aptidão inata para jogar futebol, terá ela plena liberdade para 

exercer sua profissão, se assim o desejar. 

 

O “passe” não cerceia o exercício da profissão pelo atleta, nem o obriga a 

trabalhar para quem não deseje. Tem o tão discutido instituto o intuito de, como já 

afirmado, impedir o aliciamento de jogadores pelas associações desportivas 

durante as disputas de campeonatos e, também, serve de ressarcimento pelo 

investimento dos clubes nos atletas. (1998, p.115-116)  

 

Analisando tais manifestações, forçoso discordar, data máxima vênia, de 

ilustres mestres. 

 

O Prof. José Afonso da Silva explicita com rigor uma dicotomia entre as 

liberdades que classifica como a liberdade do individuo e a liberdade social. 

 

Há que se concordar com ele num primeiro momento quando justifica que o 

individuo tem a liberdade de escolha e que é esse o mandamento constitucional, ou 

seja, o trabalhador somente vai trabalhar para que desejar, vai trabalhar de acordo 

com a sua livre vontade – aqui a liberdade em total plenitude.  Porém, quando discorre 

a respeito da liberdade social o faz de maneira incompleta e em desacordo com os 



 202

ditames principiológicos constitucionais porque essa liberdade é a capaz de total 

inserção do individuo na sociedade em que vive de forma igual, é a que lhe permite 

entrar, permanecer ou sair de uma relação de trabalho sempre que houver para ele 

uma melhor possibilidade – e essa possibilidade nem só precisa ser monetária, pode 

ser profissional, emocional ou que tenha qualquer outra face que satisfaça 

integralmente a sua dignidade.   

 

Sobre o assunto enquadrado á Justiça Especializada Krotoschin181 asseverou: 

 

[...] Os fins sociais desta Justiça Especializada e da Legislação do Trabalho 

através do nivelamento das desigualdades propende a igualar as condições de 

luta pelo direito em que se encontra o economicamente débil com as do homem 

opulento e a atenuar os rigores excessivos do direito individual, considerando o 

interesse social aprofundando no direito positivo a idéia de solidariedade social. 

(1947, p.222) 

 

Ainda a respeito do tema em comento, vimos outras duas questões. A primeira 

menciona o aspecto da regulamentação legal. Vejamos que 182Celso Ribeiro Bastos 

pensa da questão: 

 

[...] A regulamentação de profissões, em principio, restringe o mercado de 

trabalho, delimita a liberdade de trabalho, desmotiva o aperfeiçoamento 

profissional e impede a plena liberdade contratual, já que a escolha do trabalho é 

uma das expressões fundamentais de liberdade humana. 

 

Uma forma muito sutil pela qual o estado por vezes acaba com a liberdade de 

opção profissional é a excessiva regulamentação. Regulamentar uma profissão 

significa exercer a competência fixada na parte final do dispositivo que diz: 

‘observadas as qualificações profissionais que a lei exigir’ Para que uma 

determinada atividade exija qualificações profissionais para o seu desempenho, 

duas condições são necessárias: uma, consiste no fato de a atividade em pauta 

implicar conhecimentos técnicos e científicos avançados. É lógico que toda 

profissão implica algum grau de conhecimento. Mas muita delas, muito 

provavelmente a maioria, contenta-se com um aprendizado mediante algo 

parecido com um estágio profissional. A iniciação destas profissões pode se dar 

                                                 
181 KROTOSCHIN, Ernesto. Instituciones de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, 1947. p. 222.  

 
182 RIBEIRO BASTOS, Celso. Comentários à Constituição, 2º Volume, Saraiva:1989. p. 77-78 
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pela assunção de atividades junto às pessoas que as exercem, as quais, de 

maneira informal, vão transmitindo os novos conhecimentos." 

 

A liberdade de que se trata representa a evolução que hoje se verifica no 

trabalho, onde é assegurada a todos, sem exceção e discriminação, a 

oportunidade de trabalhar e com isso promover, cada um, o seu próprio sustento. 

(1989, p.77-78) 

 

No mesmo sentido, vejamos algumas manifestações de nossos tribunais: 

 

“TRIBUNAL REGIONAL FEDRAL 1ª REGIÃO183  

Administrativo. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução. Tabela de 

honorários. COMPETENCIA. Coação.  

Ementa 

ADMINISTRATIVO. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. RESOLUÇÃO. 

TABELA DE HONORÁRIOS. COMPETENCIA. COAÇÃO. 

1 - Os Conselhos de medicina não podem impor tabela de honorários (CBHPM), 

sob pena de violação da liberdade contratual. 

2 - Não se insere na competência do Conselho Federal de Medicina a edição de 

resolução que se consubstancie em coação aos profissionais da área verificada a 

partir de publicações em jornais, recomendado a suspensão de atendimento à 

população sob pena de processo disciplinar. 

3 - Agravo de Instrumento não provido. “ 

 

A segunda questão aborda a forma de interpretar o texto legal que merece 

consideração de Galeno Lacerda184 que adverte:  

 

“Subverteu-se o meio em fim. Distorceram-se as consciências a tal ponto que se 

cria fazer justiça, impondo-se a rigidez das formas, sem olhos para os valores 

humanos em lide. Lavavam-se as mãos sob o escudo frio e impassível da 

sacralidade do rito. [...] Insisto em dizer que o processo, sem o direito material, 

não é nada. O instrumento, desarticulado do fim, não tem sentido. Sem dúvida, a 

necessidade da presença do interesse público na determinação do rito. Mas, 

acima dele, se ergue outro, também público, de maior relevância: o de que o 

processo sirva como instrumento, à justiça humana e concreta, a que se reduz, 

na verdade sua única e fundamental razão de ser” (1983, p.8).  

                                                 
183 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 58671 RO 
2004.01.00.058671-9. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES, Julgamento: 16/05/2006, 
Órgão Julgador: SÉTIMA URMA 
Publicação: 09/06/2006 DJ p.78 
184 LACERDA, Galeano. O Código e o Formalismo Processual, Revista da Ajuris n.° 28: Ano X, julho, Porto 
Alegre, 1983, p. 8 
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Seguindo o mesmo pensamento Plá Rodrigues185 defende:  

[...] È necessário que os intérpretes e aplicadores da lei percebam que não se 

pode exigir do hipossuficiente a liberdade contratual defendida pelo liberalismo 

econômico. Afinal não podemos esquecer que o princípio tutelar está ligado à 

própria razão de ser do Direito do Trabalho, pois este ramo de direito surgiu como 

conseqüência das diferentes formas de exploração da liberdade de contrato entre 

pessoas com poder e capacidade econômica desiguais. Assim, o legislador não 

pode mais manter a ficção de igualdade existente entre as partes e inclinou-se 

para uma compensação dessa desigualdade econômica desfavorável ao 

trabalhador com uma proteção jurídica favorável. O Direito do Trabalho responde 

fundamentalmente ao propósito de nivelar desigualdades, como dizia Couture: ‘o 

procedimento lógico de corrigir desigualdades é o de criar outras 

desigualdades’.(1993, p.112) 

 

E representa desta forma para Clóvis do Couto Silva186 “num sistema jurídico 

concebido como algo com aberturas por onde penetram princípios gerais que o 

vivificam, não se poderá chegar a uma solução concreta apenas por processo dedutivo 

ou lógico matemático”  

 

Também assim a presença de nossos Tribunais:  

 

[...] NÚMERO ÚNICO PROC: TST-RR-1748/2003-023-01-00.9 PUBLICAÇÃO: 

DEJT - 05/12/2008187  

A C Ó R D Ã O.     6ª Turma 

RECURSO DE REVISTA.  ATLETA PROFISSIONAL. LEI Nº 9.615/98 (LEI PELÉ) 

A Lei nº 9.615/98 teve por escopo proporcionar aos atletas profissionais de 

futebol liberdade para assinar contratos com os clubes que oferecessem 

melhores propostas. De início, ressalte-se que os arestos colacionados são 

inespecíficos. O aresto do TRT da 2ª Região refere-se a contrato de artista, 

singularidade não afeta aos autos. Anteriormente a relação entre clube e atleta 

profissional estava alicerçada pelo instituto do passe, mecanismo legal, criado 

pela Lei 6.354/76, que vinculava o atleta à agremiação mesmo após o término do 

contrato. A legislação de 1976 infligia ao jogador condição de mera mercadoria-

trabalho, retirava-lhe a propriedade de sua força laborativa. 

 Casos emblemáticos, na memória futebolística brasileira, os de Afonsinho e 

Edmundo: No caso de Afonsinho, é ilustrativo o fato de que o passe prendia-o ao 

                                                 
185 RODRIGUES, Plá. Princípios de Direito do Trabalho, LTR, 1993. p. 112. 
186 SILVA, Clóvis V. do Couto e. A obrigação como processo. São Paulo: José Bushatky editor, pp. 41-42 
187 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. TST-RR-1748/2003-023-01-00.9 PUBLICAÇÃO: DEJT - 
05/12/2008.  Ministro-Relator HORÁCIO SENNA PIRES.     
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Botafogo. O clube proibiu o atleta de treinar e jogar enquanto estivesse barbado e 

de cabelos grandes. Após o término do contrato, depois de ficar seis meses 

parado, proibido de exercer a profissão pelos dirigentes do Botafogo, Afonsinho 

recorreu à Justiça desportiva, solicitando o direito de trabalhar em outro clube. 

Porém, a lei do passe estava em vigor. A conseqüência é que esse jogador, após 

cinco anos de trabalho no clube carioca, viu-se aprisionado, pois foi, em 

represália a sua conduta indisciplinada, proibido de jogar futebol, ficando sem 

salário, sem trabalho e impossibilitado de procurar outro clube. O atleta teve seu 

contrato suspenso e foi afastado da equipe. (...) 

Com relação ao caso Edmundo, deve-se ressaltar que o Corinthians queria 

contratar o atleta por um preço baixo, porém Edmundo não queria voltar ao 

futebol paulista. 

 Tem-se, portanto, que a Lei n. 9.615/98 iça o atleta profissional de futebol à 

categoria de sujeito de direito, sujeito da relação trabalhista, com garantias de 

liberdade profissional. 

 A interpretação da Lei nº 9.615/98 deve levar em consideração esse intento. O 

objetivo da Lei Pelé foi assegurar ao atleta liberdade profissional. (...) No entanto, 

esse dispositivo da Lei nº 9.615/98 merece leitura condizente com a finalidade do 

diploma legal. Com a assinatura de prazo contratual o legislador rompeu com a 

ordem anterior (regime do passe), garantindo ao atleta que seu vínculo com o 

empregador não será eterno. 

Como a liberdade contratual assegurada pela Lei nº 9.615/98, é perfeitamente 

possível que o atleta firme novos ajustes por prazo determinado com seu antigo 

empregador, mantendo o vínculo empregatício. (...) Não se há falar, contudo, que 

os novos ajustes firmados entre a agremiação esportiva e o atleta constituam 

contratos autônomos. Isso implicaria o desvirtuamento da finalidade da Lei nº 

9.615/98, sendo nocivas as conseqüências para o empregado. 

 

Vejamos também que a questão posta vislumbra-se em confronto dois 

aspectos, que desde sempre em termos de relação de trabalho desportivo, se põe em 

total antagonismo: o trabalho e o esporte. E nesse momento cabe o auxilio do 

ordenamento jurídico da época da promulgação da lei – a Constituição Federal de 

1967. 

 

Vejamos quais eram as referencias que poderiam ser utilizadas. 

O trabalho e sua condição de livre escolha estavam previstos no artigo 150, § 

23, sendo que o § 35 ampliava o conceito referente à liberdade de contratação: 

 

“CONSTITUIÇÃO DE 1967  

CAPÍTULO IV. Dos Direitos e Garantias Individuais 
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 Art. 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

 

(...)  

 

§ 23 - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas 

as condições de capacidade que a lei estabelecer.  

 

(...) 

 

§ 35 - A especificação dos direitos e garantias expressas nesta Constituição 

não exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela 

adota. “ 

 

Também previa punição para aquele se atentasse contra o trabalho: 

 

‘Art. 119 - Aos Juízes Federais compete processar e julgar, em primeira 

instância:  

 

       (...)  

 

        VI - os crimes contra a organização do trabalho, ou decorrentes de greve; “ 

 

No artigo 134 privilegiava as relações de trabalho com a manutenção da Justiça 

Especializada: 

“Art. 134 - Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios 

individuais e coletivos entre empregados e empregadores e as demais controvérsias 

oriundas de relações de trabalho regidas por lei especial.”  

 

E também antecipava a existência do principio da dignidade humana justamente 

fazendo um importante atrelamento à valorização do trabalho quando se ocupava da 

Justiça Social: 
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“Da Ordem Econômica e Social  

 

 Art. 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base 

nos seguintes princípios:  

 

(...) 

  

II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana; “ 

 

No artigo 158 elencava direitos dos trabalhadores com a preocupação na 

melhoria de sua condição social: 

 

“Art. 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, 

além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria, de sua condição social: 

 

(...) “ 

 

E sobre o esporte a referencia apareceria no artigo 8º, ainda assim de forma 

quase imperceptível: 

 

“Art. 8º - Compete à União: 

 

(...) 

 

XVII - legislar sobre: 

(...) 

    

q) diretrizes e bases da educação nacional; normas gerais sobre desportos; “ 

 

No balanço realizado nota-se que a relevância do trabalho se fazia presente em 

detrimento do que o Estado entendia por desporto.  

 

A constituição foi promulgada em 24 de janeiro de 1967. Além das prerrogativas 

autoritárias conferidas por todos os Atos Institucionais, a nova Constituição incluiu 

também a Lei de Imprensa e a Lei de Segurança Nacional. Mesmo outorgada sob os 
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auspícios de uma pretensa democracia havia disposições que garantiram ao 

presidente poderes praticamente ilimitados, o que levou a oposição a denunciar a 

"institucionalização da ditadura".  

 

Embora saibamos das condições pouco democráticas existentes à época da 

elaboração da Lei nº 6.354/76 sob o ponto de vista do manejo interesseiro da 

truculência estatal, nota-se que em termos jurídicos a visão e análise feitas à dita lei 

teriam sempre que privilegiar os mandamentos constitucionais nucleares da legislação 

vigente à época. E desde lá havia a necessidade na harmonização dos interesses e 

conceitos existentes e hierarquizar, como quis a constituição, a importância de tais 

institutos jurídicos. 

 

E, vimos que existiam como ainda existem, os que defendam, quando o tema é 

tratado no âmbito do setor esportivo, que a liberdade de escolha prevista na 

constituição se limita à opção que o trabalhador tem ao buscar sua maneira de 

sustento, porém, tal conceito não me parece acertado. 

 

 A lei desde então, como plenamente efetivada na constituição de 1988, criava 

a condição da liberdade de escolha de trabalho e não há como considerar meia 

liberdade. Da mesma forma como não há meia prestação de serviços que 

efetivamente não é prestação de serviços, inclusive podendo o empregador romper 

justamente o contrato de trabalho; igualmente não há como caracterizar o conceito da 

“meia liberdade”. 

A liberdade deve ser considerada para a escolha na atividade laboral; também 

quando o trabalhador está em sua permanência e, talvez o aspecto em que mais se 

tenha que conceber sua teleologia – a verdadeira teoria em seu sentido, na 

capacidade de a ela se desligar.  

 

Essa liberdade, plena, que nos pareceu a tentada pelos constituintes que se 

firma em consonância aos demais preceitos, sendo que inclusive, tal plenitude de 

emprego se configura lidimamente na proposta no artigo 170 da Constituição Federal 

quando exige equilíbrio na ordem econômica, proporcionando ao empregador a 

possibilidade plena de livre iniciativa.   
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Em se tratando de liberdade, sabemos que o caminho dela - a liberdade, passa 

pela tolerância rumo à verdade de cada homem. Só assim, será possível ser livre e 

expressar-se na melhoria da sorte humana à senda constante da verdade, cujo fim é a 

liberdade. No dizer de Herbert Marcuse188: “a verdade é o fim da liberdade e deve a 

liberdade definir-se e limitar-se sempre por ela: a verdade”. (1998, p.92)  

Nesse compasso, voz forte a favor da liberdade é, sem embaraços, a 

democracia. É com ela que a liberdade se desenha, descobre-se e constrói-se. 

Pontes de Miranda189 nesse sentido nos dá valioso ensinamento humanista 

quando retrata: 

[...] Nessa relação de troca, escolhemos e somos escolhidos pelas coisas e pelo 

mundo. Só é possível vivermos uma liberdade condicional na cooperação, na 

reciprocidade, no compromisso. Pois, incondicionalmente, a liberdade está 

fincada na transcendência do espírito. Por isso, o caminho da liberdade, tal qual o 

da democracia, só se faz pelo da igualdade, pelo desacorrentar dos espíritos ante 

o alcance do outro como seu semelhante. É o apagar dos limites doentios do 

individualismo, o estancar da “meia-liberdade”, da “meia-igualdade jurídica” para 

que, do outro lado da cortina, as mãos enganadoras não nos tape os olhos e fira 

o coração. (2005, p.189-201) 

Toda forma de privação de liberdade é a negação da liberdade de sobreviver. É 

a concepção de desigualdade de oportunidade na ausência de condições mínimas de 

existência que isola e nega a “condição de agentes” impossibilitando-os de atuar 

livremente e de construir o futuro como queiram, ou seja, na transcendência de si 

mesmo.  

 

Segundo Amartya Sen190  

 

[...] quanto mais incluso for o alcance da educação básica e dos serviços de 

saúde, maior será a probabilidade de que mesmo os potencialmente pobres 

tenham uma chance de superar a penúria. Isso nos leva a pensar que, quanto 

mais oportunidades na quebra do ‘acoplamento de desvantagens’ o indivíduo 

possuir, mais desenvolvimento e menos privação de liberdade vai enfrentar. Tal 

mínimo (as liberdades substanciais básicas) torna o indivíduo mais suscetível à 

                                                 
188MARCUSE, Herbert. Op. cit. 1998, p. 92. 
189MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade e igualdade. Campinas: Bookseller, 2005. Revista do 
Programa de Mestrado em Direito do UniCEUB, Brasília, v. 2, n. 1, p. 189-201, jan./jun. 2005 
190 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Laura Teixeira Mota. São Paulo: Cia. das 
Letras, 2000, p. 27. 
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liberdade, transformando a sociedade, melhorando a economia e garantindo o 

livre mercado. Então, desenvolver é dar condições substanciais de liberdade, e a 

garantia substantiva deve ser fornecida pelo Estado. Por isso há grande 

importância as liberdades substantivas – as capacidades – de escolher uma vida 

que se tem razão para valorizar.  

Assim, o indivíduo poderá escolher distante das privações, outras possibilidades. 

Nesse caso, a noção de liberdade como poder efetivo para realizar o que se 

escolherá é uma parte importante da idéia geral de liberdade. (2000, p.27) 

 

A estrutura social atual ratifica que a principal luta da cidadania é a 

concretização da liberdade. 

 

No tocante à relação de trabalho esportivo vimos que a qualquer restrição á 

liberdade plena enunciada pelos dispositivos constitucionais além de eivarem tais 

relações de elementos que contrariam os mandamentos maiores, portanto, passíveis 

de retirada do contexto aos quais equivocadamente se propuserem, aflige o ser 

humano com a impossibilidade de realização de sua plena cidadania.  

 

E para a concretização da liberdade tão almejada na relação de trabalho do 

atleta profissional com seu clube-empregador vimos que essa surge na Lei 9.615/98 e 

tem nesse diploma legal seu marco fundamental. Assim, inicia-se uma nova maneira 

de análise no meio esportivo-trabalhista.   

 

7.2. Cláusula Penal: conceito 

 

Discorremos mais amiúde sobre a modalidade existente no esporte que é a 

cláusula penal desportiva, porém, é necessário fazer anteriormente uma breve análise 

do conceito e aplicação objetiva a respeito da cláusula penal. 

 

A cláusula penal surge no Código Civil Brasileiro - Lei nº 3.071, de 1º de janeiro 

de 1916 que não trazia um conceito definido para o instituto, desta feita restou à 

doutrina a tarefa de conceituá-la. 

 

Iniciemos pela lição do autor do Projeto do Código, Clóvis Beviláqua191, 

segundo o qual a "cláusula penal é um pacto acessório, em que se estipulam penas e 

                                                 
191 BEVILÁQUA, C. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Estácio de Sá, 1932, pag. 54. 
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multas, contra aquele que deixar de cumprir o ato ou fato, a que se obrigou, ou, 

apenas, o retardar"  

 

Outro autor, esse já muito sucinto, Tito Fulgêncio192, apregoa, "é aquela em que 

se estabelece uma prestação para o caso de inexecução da obrigação"  

 

Orosimbo Nonato193 define-a como a "disposição contratual ou testamentária 

que faz pesar no devedor certa prestação quando for ele inadimplente ou moroso 

quanto à obrigação principal”. 

 

Prosseguindo, Caio Mário194, por sua vez, diz que "a cláusula penal ou pena 

convencional – stipulatio poenae dos romanos – é uma cláusula acessória, em que se 

impõe sanção econômica, em dinheiro ou outro bem pecuniariamente estimável, 

contra a parte infringente de uma obrigação”. 

 

E Limongi França195, autor da obra nacional mais completa acerca da matéria, 

após seu profundo estudo e revendo seu próprio conceito, exposto em seu Manual de 

Direito Civil, formula longo conceito, o qual merece aqui reprodução: 

 

[...] A cláusula penal é um pacto acessório ao contrato ou a outro ato jurídico, 

efetuado na mesma declaração ou declaração à parte, por meio do qual se 

estipula uma pena, em dinheiro ou outra utilidade, a ser cumprida pelo devedor 

ou por terceiro, cuja finalidade precípua é garantir, alternativa ou 

cumulativamente, conforme o caso, em benefício do credor ou de outrem, o fiel 

cumprimento da obrigação principal, bem assim, ordinariamente, constituir-se na 

pré-avaliação das perdas e danos e em punição do devedor inadimplente. (1988, 

p.7) 

 

E Nelson Rosenvald196 aborda importante questão a respeito do tema: “sujeitos 

e a identidade entre ambos figuram na obrigação principal, se assim não fosse não se 
                                                                                                                                                                  
 
192 FULGÊNCIO, Tito. Do direito das obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 393. 
 
193 NONATO, Orosimbo. Curso de obrigações. v. II. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 305. 
194 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. v. II. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 100. 
195 FRANÇA, R. Limongi. Teoria e prática da cláusula penal. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 7. 
 
196 ROSENVALD, Nelson. Cláusula Penal. A Pena Privada nas Relações Negociais. Lúmen Júris. São 

Paulo:2007, p.233.   
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trataria de cláusula penal, mas, uma caução pessoal como fiança ou aval”. (2007, 

p.233)  

 

Portanto, assistindo a vários autores nota-se a clareza no sentido da existência 

de importante instituto jurídico que serve para coibição de insatisfação contratual, em 

um primeiro plano; para em seguida indenizar a parte prejudicada com 

descumprimento na relação. E, também em relevância, magistralmente apontada, o 

aspecto de todas as partes se vincularem à obrigação principal, sob pena de grave 

descaracterização do instituto. Destarte, existe para a regulação da segurança nas 

relações e negócios jurídicos, não excluindo aí nenhuma das partes envolvidas. 

7.2.1. A cláusula penal desportiva 

 

“Não há liberdade mais importante para o homem válido 

do que a de trabalhar. (...) Não posso compreender, 

todavia, que alguém, pessoa física ou jurídica, empresa 

ou associação com finalidades recreativas, se torne 

detentor dos destinos dos profissionais, com poderes 

para permitir ou impedir que atuem na profissão 

escolhida e que dela possam se desligar” 

 

(Ministro Almir Pazzianoto Pinto, Presidente Tribunal 

Superior do Trabalho. RC 390581/97)  

 

Tema de relevo e grande controvérsia a clausula penal desportiva vêm 

suscitando cada vez mais necessidade de análises mais aprofundadas. A polêmica em 

torno de sua existência legal, tanto o regulamento em vigor momentâneo quanto sua 

aplicabilidade, vem ganhando contorno acadêmico e jurisdicional tão significante, mas, 

ao mesmo tempo tão díspares quanto fragmentados que se tornam extremamente 

necessárias uma reavaliação e reexame. 

 

A cláusula penal desportiva, como já dito, surge com a promulgação da Lei 

9.615/98 que dispõe em seu artigo 28: 

 

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

é caracterizada por remuneração pactuada em contrato formal de trabalho firmado 
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com entidade de prática desportiva, pessoa jurídica de direito privado, que deverá 

conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, 

rompimento ou rescisão unilateral.”   

 

Desta feita a cláusula penal desportiva, em tese, surge como mecanismo de 

segurança bilateral, afim, de dar condição às partes de uma relação igualitária e 

enquadrada nos ditames constitucionais de vanguarda, porque pensada e debatida, 

mas, sempre com a consciência de que poderia ser uma ferramenta de garantia de 

ambos interessados na relação existente: atleta profissional e clube.  

 

Porem, para que tal instituto fosse significativo no contexto que se propôs 

regular deveria estar em consonância com os limites sociais amplamente consagrados 

no ordenamento pátrio, porem, não foi desta forma que pensou o legislador 

comprometendo na exorbitação pretendida esta figura jurídica.   

 

Os parágrafos 3º e 5º do artigo 28 da Lei 9.615/98 que disciplina o desporto 

desta forma estatuem: 

 

“§ 3o 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. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000); 

 

(...) 

 

§ 5o 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. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) “ 

 

De inolvidável lembrança que os clubes teriam três anos para se adaptarem à 

nova relação sendo que o fim do “passe” entraria em vigor no ano de 2001. 

 

Entretanto, depois de dois anos e com base em um acordo de lideranças, 

encabeçada pela então “bancada da bola” definido sem qualquer debate público ou 

discussão com os representantes dos trabalhadores o tema foi incluído pela Lei 9.981 

promulgada em 14 de Julho de 2000 destacando os seguintes parágrafos: 
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“Art. 28 

 

(...) 

 

§ 3o 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. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

 

(…) 

 

Como bem se nota, de inicio não havia montantes previamente definidos e a 

matéria ficava dentro de um patamar razoável, porque os parâmetros não constavam 

dentro de previsão na lei especial era necessária que fosse remetida aos 

entendimentos da lei geral – Código Civil vigente. 

Os parágrafos terceiro e quinto foram acrescentados pela Lei 9.981 de 14 de 

Julho de 2000 (a Lei Maguito Vilela em homenagem ao seu grande articulador) sem 

nenhum tipo de debate ou discussão. 

 

Como se nota tais valores possíveis não se coaduna com a necessidade do 

mundo do Direito laboral por serem demasiadamente desproporcionais.  

 

Não há, dentro da atividade laboral do país, nenhuma outra profissão que possa 

se enquadrar da forma como ora exposta.  

 

O fato de essa previsão existir como articulado, por si só, consiste em uma 

obstrução ao direito sagrado de livre opção de emprego – aqui a liberdade em seu 

amplo aspecto. 

 

Há que se considerar, de plano, o desequilíbrio na relação laboral. O 

empregador tem o poder financeiro e a oportunidade enquanto o empregado conta 

apenas com sua força laboral.   
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Neste sentido, todo trabalhador é um hipossuficiente, mas, não mais em um 

contexto de comiseração. É entendido desta forma porque a relação em que se 

envolve o deixa em total desproteção. 

 

Como a lei esportiva obriga à formalização de um contrato por prazo 

determinado e também obriga à existência da previsão de uma cláusula penal, 

inaceitável a tese de que o empregado tem total liberdade em definir os parâmetros de 

sua relação.  

 

O atleta profissional não tem outra opção a não ser aceitar aderindo – neste 

contexto vimos reforçada a tese do contrato de adesão - às determinações legais que 

lhes são impostas pelo empregador no momento do pacto trabalhista. 

 

E os parágrafos em epígrafe mostram a falta de limite razoável para a 

convenção do total da cláusula penal desportiva. 

 

Em um rápido raciocínio e dentro de um exemplo prático temos uma 

demonstração de tal medida: 

  

- Atleta profissional assina contrato de trabalho com clube por período de 12 

meses; 

 - salário avençado: R$ 500,00 (quinhentos reais); 

 - total do contrato entre salários e outros haveres (valor anual conforme dita o 

texto legal): R$ 7.166,00 (sete mil cento e sessenta e seis reais) 

 - cláusula penal desportiva estabelecida: R$ 716.600,00 (setecentos e 

dezesseis mil e seiscentos reais). 

 

Ainda na hipótese imaginemos que o trabalhador receba uma nova proposta de 

trabalho pra que possa perceber R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), portanto, 

três vezes maior do que recebe - e convenhamos que sempre significa grande avanço 

na vida laboral de qualquer individuo uma condição três vezes superior a que ele tem 

em concreto. Para aceitar nova proposta ele terá de “indenizar” seu clube empregador 

no valor de R$ 716.600,00 (setecentos e dezesseis mil e seiscentos reais).  
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No caso em que se apresenta qual o ponto que pode verifica-se qualquer 

sustentação de desmedida condição?  

  

Conforme demonstrado e de acordo com os valores notados tal condição 

empresta ao instituto vício que o reveste de inconstitucionalidade porque impede o 

desligamento do trabalhador limitando gravemente a sua vontade e o faz a resignar-se 

com condições laborais que ele pode não suportar. Um trabalhador que ganha pouco 

mais de sete mil reais anuais jamais disporá de quase setecentos e vinte mil reais para 

poder ter a oportunidade de escolha de um novo trabalho.  

 

De maneira já vista, a liberdade de trabalhar se concentra em três pontos 

essenciais: a possibilidade de optar pelo emprego; a proteção de nele permanecer; e a 

opção de a ele se desligar livremente. Qualquer violação a um desses pontos se 

estará violando o conceito de liberdade de trabalhar em sua magnitude, portanto, a 

partir se estaria maculando o preceito constitucional.  

 

Segundo Milton Friedman197 “um trabalhador é protegido do seu patrão graças à 

existência de outros patrões para quem pode ir trabalhar”. Tampouco seria necessário 

ser adepto de teses ultraliberais defendidas pelo autor para corroborar com esta 

afirmação.  

 

É certo que a história do capitalismo vem demonstrando que o livre jogo do 

mercado econômico – ou a sua mão invisível, não é suficiente para assegurar 

minimamente uma proteção capaz e efetiva à grande maioria dos trabalhadores. Pois, 

em fracasso da livre e incondicionada atuação do mercado explica o surgimento do 

Direito Social e com ele todas as demais ferramentas de proteção da liberdade de 

trabalho - entre elas inclui-se o Direito do Trabalho, que tem por base os preceitos 

constitucionais de proteção.  

 

Nesse aspecto Leal Amado198 magistralmente se pronunciou: 

                                                 
197 FRIEDMAN, Milton, Liberdade para Escolher, Publicações Europa-américa, Estudos e Documentos. Nº 
183. p. 319. O autor sustenta que a proteção mais eficaz e segura para os trabalhadores consiste na 
existência de muitos patrões e que uma pessoa que possui apenas de um patrão não usufrui de nenhuma 
liberdade, concluindo: “Os patrões que protegem o empregado são os que gostariam de contratá-lo”. 
Destarte, para o autor a verdadeira proteção da liberdade se centralizaria na competição pelos serviços 
prestados e assim não seria necessária a intervenção estatal.   
198 LEAL AMADO, João. Op. cit. p. 470.  
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[...] No que às relações do trabalho diz respeito, a verdade é que o mercado, por 

si só, não logrou funcionar de modo satisfatório, pelo que houve que corrigi-lo, 

máxime, através da intervenção estadual directa no mundo laboral (legislação do 

trabalho) e da transposição de boa parte da negociação contratual para o plano 

colectivo (liberdade sindical, contratação colectiva, Mas, a história parece 

igualmente ter demonstrado que o jogo do mercado e das liberdades a este 

associado – sobretudo a liberdade do trabalho -, não sendo condição suficiente 

para conferir uma adequada tutela aos trabalhadores, representa, em todo o 

caso, uma condição necessária para este efeito. De facto, a proteção do 

trabalhador supõe a (dir-se-ia: começa na) possibilidade de este se desvincular 

do seu empregador e de ir trabalhar para outrem. (2002, p. 470)  

 

Continuando ainda: 

 

[...] Mecanismos como a reserve clause, o retain and transfer system, o vincolo 

sportivo, o derecho de retencion, o direito de opção, etc., sacrificam aquela 

liberdade em homenagem a alegados imperativos resultantes da singular lógica 

empresarial a que obedece o desporto profissional. Também aqui, no entanto, a 

história nos tem fornecido preciosos ensinamentos, demonstrando, desde logo, 

que a peculiar lógica empresarial que enforma a actividade desportiva, aliás 

indiscutível, de modo nenhum impõe, ou sequer justifica, tão gravosas restrições 

à liberdade de trabalho do praticante desportivo. O desporto profissional pode 

sobreviver e prosperar sem tais atentados às liberdades fundamentais dos 

praticantes. (2002, p. 47) 

 

E de um modo seguro, a Constituição Federal confirma o trabalho (seu valor 

social) na instituição de um Estado Democrático, o assume como um de seus 

fundamentos que se destina a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais 

(aqui o elencando novamente como um direito social); estabelece que a “ordem” 

econômica se funda em sua valorização e em sua plenitude de emprego para 

assegurar a todos uma existência com dignidade – aqui se fundindo a outro preceito 

constitucional; e também que a ordem social o tem por premissa básica, sendo que 

sua liberdade iguala a todos perante a lei num consenso legal-constitucional.  

 

Assim sendo, toda e qualquer forma ou tentativa de violação em qualquer de 

suas faces que venha atacar o seu principio existencial teleológico vai desaguar numa 

condição de características inconstitucionais.  
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Portanto, a pura existência legal como se desenhou eiva esta condição jurídica 

com o vicio que deva a vir ser reparado doutrinária ou judicialmente. Matéria revestida 

de inconstitucionalidade que assim deve ser compreendida e apreciada. 

 

Importante posição tem o ilustre Prof. Leal Amado199: 

[...] No universo desportivo, as “cláusulas de rescisão” possuem, na sua grande 

maioria, um objetivo bem definido: efectuar a chamada (aliás, sugestivamente) 

“blindagem do contrato”, isto é assegurar a intangibilidade do vínculo contratual, 

criando um “breach-proof contract”. (2002, p. 315) 

 

Não seria demasiado difícil entender o que quer dizer o nobre professor, porque 

faz referencia aos valores exorbitantes que as penas convencionais atingem que se 

tornam totalmente desproporcionais em relação às possíveis danos previsíveis 

causados com a rescisão do contrato ante tempus por parte do atleta profissional. 

 

Ainda acerca da matéria continua Leal Amado: 

 

[...] Através dessas cláusulas de rescisão milionária a entidade empregadora visa 

um duplo objectivo: i) garantir para si o integral cumprimento do contrato por 

banda do praticante; ii) reservar para si um papel incontornável na eventual 

transferência do praticante desportivo médio tempore. Isto é, uma cláusula de 

rescisão de montante proibitivo impede o praticante de se demitir, pelo que a 

respectiva transferência sempre carecerá do assentimento da actual entidade 

empregadora, seja para revogar o contrato com o praticante desportivo, seja para 

acertar as contrapartidas financeiras da transferência com o clube de destino. 

(2002, p. 316)  

 

Também como assevera Cardenal Carro200 “no es razonable condenar a un 

trabajador a pagar a su empresario201 una indemnización mayor, según las cuantías 

que se pactan que las retribuciones que recibirá en toda su carrera, que no le hubiera 

correspondido recibir en caso de despido improcedente, y, incluso, que el capital de la 

propia Sociedad Anónima Deportiva”.(1996, p.378)  

 

                                                 
199 LEAL AMADO, João. Vinculação versus Liberdade. Op. cit. p. 315.  
200 CARDENAL CARRO, Miguel. Deporte y Derecho: las relaciones labores en el deporte profesional, 
Universidad de Murcia. 1996. p.378 
201 No caso da Espanha os clubes são Sociedades Anônimas Desportivas como se infere no próprio texto 
mencionado, portanto, a figura do “empresário” citado pelo autor corresponde à figura brasileira do 
“empregador” ou “patrão”.  
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E a blindagem configurada é a que torna possível ao empregador, somente em 

sua causa - unilateral, a perenidade contratual. 

 

Sendo que a esse respeito Leal Amado traçou importantíssima consideração: 

 

[..] A verdade é que referida blindagem do contrato, o indicado fortalecimento do 

vínculo, criam uma situação de iniludível “encarceramento contratual”. Com efeito, 

a liberdade de trabalho, a liberdade de escolha e de exercício da profissão, é 

iniludivelmente, posta em xeque por tais cláusulas de rescisão202. Sendo 

estipulada uma cláusula penal de valor exorbitante, como amiúde sucede, na 

prática o desportista vê-se impedido de se desvincular e de passar a exercer a 

respectiva atividade profissional ao serviço de outra entidade empregadora 

desportiva (o que, desde logo, vulnera a sua liberdade de exercício de profissão); 

na exacta medida em que a referida cláusula panal coage o praticante a 

permanecer ao serviço da actual entidade empregadora, tal cláusula impede-o, 

outrossim, de mudar de profissão, de abandonar a profissão de praticante 

desportivo e de passar a exercer outro tipo de actividade profissional ( o que, por 

seu turno, afecta a liberdade de escolha de profissão). (2002, p. 317 - 318) 

 

Assim sendo Leal Amado se torna o autor que dá o tom real da relação de 

emprego no setor futebolístico e logra fazer uma explanação que nos mostra os contornos 

inconstitucionais quando afirma que a estipulação de cláusulas astronômicas, per si, 

macula o pacto laboral porque fere a liberdade de trabalho e reitera que “Em suma, os 

próprios direitos fundamentais de que o trabalhador/praticante desportivo é titular 

conduzem a uma singela conclusão: o contrato de trabalho desportivo não é, não pode 

ser. ‘blindável’, pois tal blindagem conduz em linha recta, a algo não muito distante do 

trabalho forçado”. (2002, p. 319) 

 

 

7.2.2. A cláusula penal desportiva: sua aplicabilid ade como restrição de 

liberdade 

 

Outro ponto de debate se configura a respeito da aplicabilidade da cláusula 

penal. Matéria de extremada controvérsia doutrinária que vem revestindo a sua 

                                                 
202 A própria UEFA – entidade que administra o futebol no continente europeu, reconhece, de resto, que as 
cláusulas de rescisão incluídas em muitos contratos de trabalho desportivo representam uma espécie de 
regresso às indenizações de transferência condenadas pelo Tribunal europeu depois do acórdão Bosman 
(artigo traduzido do Boletim Oficial da UEFA), Desporto, 2000, nº 1, p.76.   
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aplicabilidade pelos Tribunais a um tema que vem gerando profunda insegurança e 

instabilidade jurídicas. 

 

Poucos foram os doutrinadores que trataram do assunto. 

 

Alguns autores brasileiros têm entendido que a cláusula penal prevista no 

contrato de trabalho desportivo, que é obrigatória, deve ser paga por quem rescindir o 

contrato, seja o atleta ou o clube. E este é o entendimento de grande parte da atual 

jurisprudência. 

 

O primeiro argumento desta corrente para defender a bilateralidade da cláusula 

penal advém do próprio texto legal. Segundo o art. 28 da Lei 9.615/98, o contrato 

deverá conter “cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou 

rescisão unilateral”. Como se vê, não há qualquer menção à parte que seria obrigada a 

pagar tal indenização, o que faz concluir pela bilateralidade desta cláusula. 

 

“Ora, se não há, no texto legal, a menção expressa sobre quem recai tal 

obrigação, é forçoso interpretar tal regra em desfavor de quem der causa à extinção do 

contrato, seja quem for”. Vale o destaque ao enunciado exarado pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª região203. Segundo os julgadores, a cláusula penal prevista 

no art. 28 da Lei 9.615/98, é “aplicável tanto ao atleta quanto à entidade de prática 

desportiva, pois não há nada nesse dispositivo legal que autorize interpretação diversa 

(…)”. 

 

Marcilio Krieger204 assim se pronuncia: 

 

[...] Entendo de maneira diversa, pois parto do princípio de que a cláusula penal 

tem uma característica híbrida: por nascer do contrato de trabalho, sendo dele um 

acessório, tem natureza trabalhista; mas porque se refere especificamente à 

inexecução de uma obrigação (o contrato de trabalho), tem natureza 

essencialmente indenizatória. E é exatamente por ter característica indenizatória 

que a cláusula penal é devida por aquele que deu causa ao descumprimento, 

rompimento ou rescisão unilateral, na dicção da parte final do caput do art. 28.  

                                                 
203 BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIÃO. RO 3824/03 – 5ª Turma – Relator: Juiz 
José Murilo de Morais – DJMG 10/05/2003  
204 KRIEGER, Marcilio Ramos, Lei Geral Sobre Desportos Lei 9.615/98. Editora: Unisul. Florianópolis: 2002. 
p. 256 
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(..) 

Assim, o rompimento do status nascido com o pacto laboral desportivo entre 

clube e jogador, por qualquer dos contratantes, produzirá, em maior ou menor 

grau, prejuízo para a outra parte que, por tal motivo, fará jus à indenização 

conveniada sob o nome de cláusula penal. (2002. p. 256) 

 

O desligamento sem justa causa gera danos ao trabalhador esportivo que 

devem vir a ser indenizados pelo empregador. Então, se esta cláusula tem como função o 

estabelecimento antecipado de um quantum indenizatório, e de acordo com seu conceito 

legal geral deve ser paga ao atleta quando este sofrer o despedimento ilícito. A perda do 

emprego, além de gerar uma perda de receitas, os salários, gera no atleta o prejuízo de 

não mais poder expor suas qualidades ao público e a outros empregadores, porque o 

contrato de trabalho desportivo é um contrato sinalagmático, gerando direitos e 

obrigações a ambas as partes, e a sua extinção lesiva a ambas as partes gera direitos 

iguais, e sendo a cláusula penal uma espécie de fixação antecipada da indenização, deve 

esta ser paga a quem sofreu o prejuízo 

 

Sobre esta natureza indenizatória da cláusula penal, vale destacar o Acórdão 

do TST205 neste sentido:  

 

“ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL – LEI PELÉ (ART. 28 DA LEI Nº 

9.615/98) – RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL – 

RESPONSABILIDADE PELO ART. 28 DA LEI Nº 9.615/98 (LEI PELÉ) – O contrato de 

trabalho do atleta profissional de futebol deve conter obrigatoriamente cláusula penal 

pela rescisão unilateral do contrato, do que se infere ser o sujeito passivo da multa 

rescisória quem deu azo à rescisão, e beneficiário aquele que com ela sofreu o 

prejuízo. In casu, restou assentada a iniciativa do reclamado na ruptura contratual, o 

que atrai sobre ele, portanto, a responsabilidade pelo pagamento da multa rescisória 

preconizada na cláusula penal firmada no contrato celebrado entre as partes. Recurso 

de Revista Provido”.   

Obrigatório assinalar que quando a Lei 9.981/00 propôs uma alteração ao art. 

29 da Lei 9.615/98, sobre o primeiro contrato profissional do atleta formando com a 

entidade formadora, dispondo que caberia “à entidade fixar o valor da cláusula penal para 

                                                 
205 BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RR 1457/2004-201-04-00, Relator Desembargador: Ives 
Gandra Martins Filho, DJ 18.05.2007.  
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as hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral”, foi vetada pelo 

Presidente da República. (o grifo é meu)  

Vejamos as razões do Veto Presidencial206 nº 958, de 14 de julho de 2000: 

 

[...] O caput do art. 29, com a redação dada pelo PLV no 7, de 2000, traz a lume 
permissivo legal para cláusula contratual a toda evidência leonina, qual seja, a 
possibilidade de a entidade desportiva fixar, unilateralmente, “o valor da cláusula 
penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral”. 
Resta ofendido, desse modo, o princípio constitucional da igualdade entre as 
partes contratantes, bem assim a liberdade de contratar (art. 5o, caput, da 
Constituição da República Federativa do Brasil). A um, porque não é possível 
admitir, in casu, fixação de cláusula penal em detrimento de parte, no mais das 
vezes, hipossuficiente – o atleta – em relação à entidade desportiva; a dois, 
porque, em muito, fragilizar-se-ia a liberdade de contratar do atleta, que poderia 
ficar na contingência de aceitar cláusula penal desproporcional e desarrazoada 
para poder firmar contrato de trabalho desportivo. 
Ademais, o dispositivo também conflita com o valor social do trabalho (art. 1o, III, 
combinado com o art. 170, caput, ambos da Constituição), bem como com o 
princípio da função social do contrato, deduzível que é do inciso XXIII do art. 5o 
combinado com o inciso III do art. 170, ambos da Constituição, tendo em vista que 
o contrato é, por excelência, o instrumento de circulação das riquezas. 
A isso tudo soma-se a manifestação do Ministério da Justiça, que considera 
proposta de nova redação para o art. 29 como ausente de benefício para o atleta, 
posto que “confere à entidade desportiva o poder de fixar o valor da cláusula penal 
para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral do 
contrato por ela firmado.  

 

Também há defesa de aplicação unilateral da cláusula penal em favor, apenas, ao 

empregador. O maior defensor desta teoria, citado por todos os outros, é Álvaro Melo 

Filho207, e segundo o autor: 

 
[...] “É importante aduzir que a cláusula penal desportiva (art. 28) é aplicável 
apenas ao atleta que “quebra” unilateralmente o contrato, pois, em caso de esse 
rompimento ser de iniciativa do clube, aplica-se a multa rescisória (art. 31) em 
favor do atleta. Quando o §3º do art. 28 não fixa limite para avençar a cláusula 
penal nas transferências internacionais, deixa evidenciado que o transferido é o 
atleta, e não o clube, daí porque a cláusula penal incide exclusivamente sobre o 
atleta. Além disso, quando o art. 33 refere-se a “condição de jogo” (conceito 
aplicável tão-somente a atleta, e nunca a clube), que só será concedida com a 
“prova de pagamento da cláusula penal”, reforça o entendimento de que a 
cláusula penal incide apenas sobre a resilição unilateral pelo atleta profissional. 
Qualquer entendimento pode gerar situações em que o clube não paga a cláusula 
penal e, por via de conseqüência, o atleta não obtém sua “condição de jogo”, 
ficando duplamente prejudicado, pois não receberia a indenização decorrente da 
cláusula penal e ainda estaria impedido de jogar por outro clube, hipótese 
incognitada pelo legislador. Por sinal, esse mesmo legislador, no art. 57, II, dissipa 
qualquer dúvida ao grafar que a cláusula penal será paga pelo atleta.  

                                                 
206 BRASIL. Disponível em: http://planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2000/Mv0958-00.htm, Data de 
acesso: 08 de junho de 2009. 
207 MELO FILHO, Álvaro, Novo regime jurídico do desporto. op. cit., pág. 118. 
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Assim, vê-se, em face de interpretação sistemática, que a cláusula penal 
desportiva é devida somente pelo atleta ao clube nos valores pactuados no 
respectivo contrato profissional desportivo. 
Aliás, é preciso atender à finalidade visada pelas partes ao estipularem a cláusula 
penal desportiva, que é uma pena compensadora das perdas e danos que o clube 
sofrerá em face do não-cumprimento ou cumprimento parcial, pelo atleta, do 
contrato de trabalho desportivo profissional. Vale dizer, a cláusula penal, na esfera 
desportiva, dotada de colorações e conotações especiais, tem em mira compensar 
o custo que o clube terá com a contratação de outro atleta, no mínimo com a 
mesma qualidade técnica, para substituir aquele atleta que, unilateral e 
desarrazoadamente, recusa-se a cumprir o pacto laboral, muitas vezes abrindo 
uma lacuna de difícil preenchimento para o conjunto da equipe. (2000, p.118)  
 

 

Assim como se percebe o autor cria uma derivação da cláusula penal para 

justificar a aplicação unilateral – diz que a aplicação para o atleta é a multa rescisória, 

e se vale de uma interpretação sistemática para fundamentar sua linha de raciocínio. 

Complementa sua análise com aspectos somente de vertente desportiva, não 

considerando as questões impostas pela Justiça Social do Trabalho. 

Imperioso, data vênia, não concordar com a tese defendida pelo autor. 

 

E na discordância nos resta forçoso recordar argumentação feita pelo autor 

ainda nessa mesma obra e citada neste trabalho: “Por isso tais princípios desportivos 

são, há um tempo, direto e positivo e guias seguros das atividades interpretativa e 

judicial, cabendo aduzir que o menoscabo a qualquer dos princípios importa em 

quebra de todo o sistema jurídico-desportivo, até porque, como já se disse, violar um 

principio é muito mais grave que transgredir uma norma”. (2000, p.33). 

 

E neste ponto quando ressalta a questão com base na interpretação sistemática 

se contradiz totalmente porque esqueceu por inteiro de fazê-la em critério de 

consideração aos artigos principiológicos constitucionais que não permitem uma visão 

em que o aspecto desportivo possa superar o aspecto trabalhista. Tal contradição cria 

séria macula doutrinaria à sua obra, pois, segundo ele próprio “o menoscabo a 

qualquer dos princípios importa em quebra de todo o sistema jurídico-desportivo”. E é 

o que faz quando se desvia de seu próprio enunciado.  

 

Ainda no que se refere ao entendimento explicitado por Melo Filho sua 

interpretação nos mostra mais uma vez que o autor se sente à vontade para tratar do 

tema apenas nas lides desportivas, porque ao fazer um balanço entre a aplicação do 
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artigo 28 – cláusula penal desportiva,e o artigo 31208 multa rescisória pende a 

considerar o aspecto em desfavor ao trabalhador quebrando com o principio da norma 

mais favorável. 

 

E o professor Amauri Mascaro do Nascimento209 entende: 

 

[...] A união reserva para si as atribuições que considera necessárias para a 

manutenção da unidade político-jurídica. No direito do trabalho o objetivo maior é 

o social, a promoção da melhoria das condições sociais do trabalhador, daí a 

própria União, que tem competência para legislar sobre a matéria, permitir, salvo 

exceções que ressalva, que normas e condições de trabalho mais vantajosas 

para os assalariados, conferindo direitos acima do que previu na Constituição, 

venham a ser criadas pelas normas inferiores do escalonamento. Esse aspecto 

influiu na formação de uma principio próprio do direito do trabalho sobre a 

hierarquia de suas normas. É o principio da norma mais favorável ao trabalhador, 

segundo o qual, havendo duas ou mais normas sobre a mesma matéria, será 

aplicada, no caso concreto, amais benéfica para o trabalhador. Como corolário, 

segue-se que as condições mais benéficas são sempre preservadas, ainda que 

norma posterior estabeleça condições menos favoráveis. 

 

Segue o mesmo raciocínio Godinho Delgado210: 

 

[...] Como critério de hierarquia, permite eleger como regra prevalecente, em uma 

dada situação de conflito de regras, aquela que for mais favorável ao trabalhador, 

observados certos procedimentos objetivos orientadores, evidentemente. 

Como princípio de interpretação do Direito, permite a escolha da interpretação 

mais favorável ao trabalhador, caso antepostas ao intérprete duas ou mais 

consistentes alternativas de interpretação em face de uma regra jurídica 

enfocada. Ou seja, informa este princípio que, no processo de interpretação e 

aplicação do Direito, o operador jurídico, situado perante um quadro de conflito de 

regras ou de interpretações consistentes a seu respeito, deverá escolher aquela 

mais favorável ao trabalhador, a que melhor realize o sentido teleológico 

essencial ao Direito do Trabalho. (2008, p. 197-198) 

 

                                                 
208 BRASIL. Lei 9615 de 24 de Março de 1998. Artigo 31 (...) § 3o Sempre que a rescisão se operar pela 
aplicação do disposto no caput deste artigo, a multa rescisória a favor do atleta será conhecida pela 
aplicação do disposto no art. 479 da CLT. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)  
209 Amauri Mascaro do Nascimento. op. cit. pág.103-104. 
  
210 DELGADO, Maurício Godinho. Curso... op. cit. p.197-198.  
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Este entendimento também é seguido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do 

Trabalho211: 

 

“CLÁUSULA PENAL. ARTIGO 28 DA LEI Nº 9.615/98. DIREITO 

EXCLUSIVO DO EMPREGADOR. IMPOSSIBILIDADE. Não 

havendo no artigo 28 da Lei nº 9.615/98 previsão expressa de que a 

cláusula penal ali definida seria direito exclusivo do empregador, 

atentaria contra princípios elementares do Direito do Trabalho a 

limitação de tal direito somente à parte mais forte na relação 

trabalhista por meio de meros argumentos interpretativos. 

Acrescente-se que o artigo 33 da Lei nº 9.615/98, ao dispor que 

cabe à 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 firmado pelo atleta ou 

documento do empregador no mesmo sentido, desde que 

acompanhado da prova de pagamento da cláusula penal nos 

termos do art. 28 desta Lei, também sinaliza no sentido de que 

aquela cláusula penal é devida tanto por atleta quanto pelo clube, 

indistintamente. Recurso de revista conhecido e provido.”   

 

Merece destaque a decisão da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho212 

defendendo a bilateralidade: 

 

“CLÁUSULA PENAL DESPORTIVA. BILATERALIDADE. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DA LEI 9.615/98. I - Mostra-se 

ambígua a norma do artigo 28 da Lei 9.615/98 sobre quem seja o 

sujeito passivo da cláusula, circunstância que deu ensejo a duas 

posições doutrinárias e jurisprudenciais distintas, uma em que se 

defende a sua unilateralidade e a outra a sua bilateralidade, vale 

                                                 
211BRASIL.TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RR 12720-2004-013-09-00-7, Relator Ministro: Horácio 

Raymundo de Senna Pires, Data de Julgamento: 06/08/2008, 6ª Turma, Data de Publicação: 12/09/2008 
 
212 BRASIL. Tribunal superior do Trabalho - TST. RR – 400/2005-721-04-00-4, Relator Ministro: Antônio 

José de Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 11/03/2009, 4ª Turma, Data de Publicação: 
30/04/2009.  
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dizer, uma que propugna como sujeito passivo o atleta e a outra que 

postula o sejam tanto o atleta quanto a entidade desportiva.   

II - Para se posicionar sobre a melhor interpretação a ser dada à 

norma, a fim de dilucidar o seu sentido e alcance, é preciso alertar, 

de um lado, para o sinalágma inerente ao contrato de trabalho, e, 

de outro, para a constatação de ele se qualificar como modalidade 

de contrato de adesão. 

III - O caráter sinalagmático do contrato de trabalho, a seu turno, 

significa ser ele gerador de direitos e obrigações para ambas as 

partes, ao passo que a sua condição de contrato de adesão atrai a 

aplicação do artigo 424 do Código Civil de 2002.   

IV - Significa dizer que o sinalágma que o preside reclama 

interpretação de normas legais de modo que seja assegurada a 

comutatividade dos direitos e obrigações de que compartilham o 

empregado e o empregador e sua condição de contrato de adesão 

impõe à liberdade de contratar as restrições provenientes do 

princípio da função social do contrato, da probidade e da boa-fé, de 

modo a evitar que tais cláusulas possam se afigurar abusivas ou 

leoninas.   

V - Não se pode ainda descurar da definição que se dá à cláusula 

penal, em sentido amplo, como a estipulação em que qualquer das 

partes, ou uma delas apenas, se compromete antecipadamente, 

frente à outra, a efetuar determinada prestação, quase sempre em 

dinheiro, na hipótese de não cumprimento ou de não cumprimento 

perfeito da obrigação assumida.   

VI - A cláusula penal contemplada no artigo 28 da Lei 9.615/98 se 

distingue por sua natureza de fixação antecipada da indenização 

pelo não cumprimento do contrato de trabalho, cuja função é o 

estabelecimento antecipado de um quantum indenizatório a ser 

pago pela parte responsável por sua inexecução.   

VII - Tendo por norte tais considerações doutrinárias sobre a 

natureza bilateral e sinalagmático do contrato de trabalho, tanto 

quanto sobre a feição indenizatória da cláusula penal, impõe-se a 

conclusão de a ratio legis que se extrai do artigo 28 da legislação 

extravagante é a de que a referida cláusula há de ter como sujeito 
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passivo quer o atleta quer a entidade desportiva, sendo imperativa a 

ilação acerca da sua bilateralidade em detrimento da sua 

unilateralidade.   

VIII - Mas, supondo tivesse o legislador priorizado a sua 

unilateralidade, a fim de eleger a entidade desportiva como única 

destinatária da cláusula penal, a inserção da norma do artigo 28, 

com tal característica, ao contrato de trabalho que o é de adesão 

implicaria o reconhecimento da sua condição de cláusula leonina, 

cuja nulidade acha-se contemplada no artigo 424 do Código Civil de 

2002.   

IX - Para corroborar a firme convicção de a cláusula penal do artigo 

28 da Lei 9.615/98 primar por sua bilateralidade, nada melhor do 

que lembrar o veto presidencial nº 958, de 14/07/2000, à alteração 

imprimida ao artigo 29 da referida lei com a edição da Lei 9.981/00, 

pela qual caberia à entidade fixar o valor da cláusula penal para as 

hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral.    

X - Tampouco se pode dar guarida à tese da unilateralidade da 

cláusula penal a pretexto de que ela seria mera sucedânea do 

antigo passe , visto ter sido extinto por ser considerado uma forma 

de escravidão, tese que teria como perversa conseqüência a 

reintrodução daquele sistema ultrapassado de escravidão do atleta 

profissional, absolutamente incondizente com o novo ordenamento 

jurídico do País.   

XI - De resto, cabe ao intérprete afastar, na exegese finalística do 

artigo 28 da Lei 9.615/98, o mito de que todos os jogadores de 

futebol ganhariam milhões de reais, a ponto de ser a carreira 

sonhada por muitos pais para seus filhos, segundo oportuníssima 

advertência de Mariju Ramos Maciel, lançada em artigo escrito para 

o Repertório de Jurisprudência IOB. Nele a articulista assinala que o 

País conta atualmente com cerca de 22.000 jogadores de futebol, 

dos quais, por volta de 3.500 estão empregados e 18.500, 

desempregados. Dentre aqueles, empregados, 85% ganham 

salários de no máximo 3 salários mínimos, 13% ganham até 20 

salários mínimos mensais e apenas 2% ganham acima disso .    
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XII - Daí a razão pela qual se deve prestigiar a interpretação do 

artigo 28 da legislação extravagante que culmine na proteção dessa 

miríade de jogadores de futebol colocados à margem dos grandes 

craques, afigurando-se marginal a circunstância de esses serem 

contemplados com cláusula penal em valor indenizatório mais 

elevado, por estar em consonância, ao fim e ao cabo, com os altos 

salários que recebem. Recurso provido.  

 

Destarte, seguindo o que a doutrina tem nos ensinado e o que se tem aplicado 

nos Tribunais Regionais do Trabalho resta soterrada a posição que possa vir em 

desfavor ao atleta profissional de futebol.  

Existem outras posturas que pretendem retalhar posição e tornar contrária sua 

aplicabilidade favorável ao trabalhador que tornam ainda mais restrita sua liberdade. 

 

Outra argumentação dada à unilateralidade, vista em decisões da terceira 

instancia, traz a cláusula penal como sucedânea do “passe”.  

 

“RECURSO DE REVISTA. JOGADOR DE FUTEBOL. LEI PELÉ213. 

CLÁUSULA PENAL.RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA 

DO CLUBE. PAGAMENTO INDEVIDO NÃO PROVIMENTO. 

1. A cláusula penal prevista pelo artigo 28 da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé) tem sua 

aplicabilidade restrita às hipóteses em que o rompimento antecipado do 

contrato de trabalho dá-se por iniciativa do atleta. Tal é a interpretação 

sistemática da norma, notadamente em vista do quanto disposto no § 3º do 

artigo 31 do mesmo diploma legal. Tal é, ademais, sua interpretação teológica. 

2. Pondere-se que a referida cláusula foi introduzida no Direito Desportivo como 

sucedâneo do direito ao passe, que tinha por principal beneficiário o clube a 

que vinculado o atleta. Se, por um lado, a chamada Lei Pelé permitiu ao atleta 

libertar-se de seu clube quando do término de seu contrato de trabalho, garantiu 

ao clube, em contrapartida, direito a espécie de indenização caso o atleta opte 

por deixá-lo anteriormente à data aprazada. Ao atleta, caso a iniciativa da 

rescisão antecipada seja de seu clube, reservou o direito à indenização prevista 

                                                 
213 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR nº. TST-RR-1077/2004-054-02-00.0 7ª turma, Relator 

Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DO 14.11.2007. 
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pelo artigo 479 da CLT, equivalente à metade da remuneração a que faria jus 

até o termo do contrato. Libertou-se, assim, o atleta, assegurando-se a ambos 

os sujeitos da relação empregatícia direito a ver compensados os prejuízos 

decorrentes dessa rescisão antecipada. 

3. Recurso de revista de que se conhece e a que se nega provimento. “ 

 

A inconstitucionalidade do passe foi amplamente debatida neste trabalho e não 

necessita aqui de maiores análises. É natimorta a decisão porque, se sucede um 

instrumento extremamente inconstitucional, porque viola a liberdade de trabalho do 

atleta profissional de futebol, é da mesma forma inconstitucional, só que um 

incremento a mais de inconstitucionalidade: a lei que previa o passe era da época da 

ditadura e a lei que prevê a clausula penal nasceu sob os auspícios da democracia 

que tem por base e num sentido ético a convivência social que se propõe igualitária 

que preserva a dignidade da pessoa humana. 

 

Ainda no acórdão citado o ilustre relator se deixou equivocar ao não considerar 

os aspectos protetivos da Justiça laboral, traçando uma decisão em total desacordo 

com os princípios trabalhistas a revestindo de ampla ilegalidade, alem de seus 

aspectos inconstitucionais.   

 

Há outra defesa que corrobora que a cláusula penal deve ser aplicada 

unilateralmente em favor dos clubes. 

 

Vejamos como se posiciona o Prof. Domingos Zainaghi214: 

 

[...] A cláusula penal prevista na lei aplica-se a ambos contratantes?  

Entendemos que não. A cláusula penal aplica-se somente ao atleta, isto é, se a 

rescisão for de iniciativa do empregador, não terá ele que pagar o valor da 

cláusula penal. 

(...) 

Com a extinção do passe, buscou-se um mecanismo jurídico de valorização dos 

clubes, sob pena de uma verdadeira e irreversível falência destes e com a 

conseguinte exterminação do futebol brasileiro. 

Vejamos. Seguindo-se a redação da lei, um contrato de dois anos celebrado com 

um atleta, após, digamos decorrido um ano de vigência do contrato de trabalho, 

                                                 
214 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Nova legislação Desportiva: aspectos trabalhistas – 2.ed. – São Paulo: 
LTr,2004. p. 57-58.   
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poderia rescindi-lo, pagando metade do tempo restante, e deixar seu empregador 

às vésperas de um final de campeonato, seduzido que fora pelos valores 

oferecidos digamos pelo clube adversário. 

Ademais, como é notório, basta a um atleta brasileiro se destacar, para que os 

clubes estrangeiros ofereçam propostas irrecusáveis (e que não podem ser 

cobertas pelos clubes nacionais), que os atletas se desligam de seus 

empregadores brasileiros. 

Visando não permitir que situações supra ocorressem, é que a cláusula penal foi 

instituída.  

Para o atleta caso ocorra o despedimento, ele não fica impedido de trabalhar; 

ocorrendo demissão, ou seja, a rescisão é de iniciativa do jogador, o clube não 

terá como repor de imediato do  mesmo nível técnico. (2004, p.57-58) 

 

 

De novo peço vênia para não aceitar a posição de nobre mestre. 

 

Entendo que a matéria em comento, em parte, se integra à mesma posição de 

Melo Filho, situação ao qual já discorremos. Defendeu o instituto como sucessor do passe 

– questão também já debatida. 

 

O prof. Zainaghi defende aquilo que Leal Amado rotulou de blindagem do 

contrato desportivo e, da mesma forma como a anterior, já analisado com o rechaço 

merecido. 

 

Porem, a tese acima descrita traz um novo elemento, a aplicabilidade unilateral 

da cláusula penal como forma de que se evitasse a possibilidade de os clubes 

estrangeiros, principalmente, europeus pagarem o valor avençado e levassem nossos 

jogadores. 

 

Não há como dar guarida a esta tese. 

 

Primeiro porque não há nenhum fundamento jurídico que o justifique; segundo, 

somente considera o aspecto esportivo em detrimento ao atleta profissional, muito pelo 

contrário. E mesmo que se fincasse apenas no desporto, como descartar as questões 

sociais envolvidas? Ao se considerar sociologicamente quem mais necessita de 

amparo para buscar melhores condições de vida, o patrão ou o empregado? E a 
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possibilidade democrática de igualdades de oportunidades? Essas questões não 

podem ser olvidadas. 

 

E, legalmente vimos que fere frontalmente a liberdade constitucional de livre 

locomoção e também a da livre opção de escolha de emprego, em seu conceito lato. 

 

Se tomarmos como base a realidade fática, notaremos com facilidade o viés 

distorcido de tal questão; vejamos que não se discute nenhuma restrição à ida de 

nenhum outro trabalhador a outro país em busca de melhor condição de vida.  

 

Exatamente ao contrário.  

 

Quando um trabalhador recebe proposta para trabalhar em outro país foi 

porque, em tese, conquistou importante avanço em sua vida profissional e todos o 

felicitam por isso.  

 

O êxodo de trabalhadores brasileiros é tão grande que o Ministério do Trabalho 

elaborou uma cartilha para dar informações de procedimentos de condutas acerca das 

atividades laborais e a forma de proceder fora do país.  

 

“Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores (MRE), existem cerca de 

quatro milhões de brasileiros vivendo no exterior, sendo a maioria composta por 

trabalhadoras e trabalhadores que deixaram o País em busca de melhores 

oportunidades de emprego e renda”.215 E dentre eles há cerca de cinco mil 

futebolistas216, ou seja, 0.12%, uma quantidade ínfima, quase irrisória.   

 

E porque defender o oposto no futebol? 

 

O futebolista não é um trabalhador cujo seus direitos fundamentais estão 

garantidos pela Constituição Federal? Ele não deve ter possibilidade de livre escolha, 

questão que preserva a sua cidadania e logo, sua dignidade?  

                                                 
215 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em: 
http://www.mte.gov.br/cartilha_exterior/apresentacao.asp. Data de Acesso: 30 de Outubro de 2009. 
216 Neste sentido ver o trabalho Horizontes Antropológicos. Rodar: a circulação dos jogadores de futebol de 
brasileiros no exterior de Carmen Rial. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832008000200002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 
Data de Acesso: 02 de Novembro de 2009.  
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A questão do impedimento se restringe ao futebol porque quem a defende o faz 

embasado nas relações afetivas que mantêm com os clubes não percebendo que o 

foco é o passional e não o jurídico. 

Vejamos o posicionamento de Luis Felipe Santoro217, antigo articulista do site 

cidade do futebol e atualmente advogado contratado pelo Sport Club Corinthians 

Paulista, a respeito da aplicabilidade da cláusula penal 

 

Dizia:  

 

[...] Os clubes que se cuidem! 

 

Segundo o art. 28 da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), “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, 

pessoa jurídica de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula 

penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral”. 

 

A cláusula penal, para transferências nacionais, pode ser estipulada em até 100 

vezes a remuneração anual do atleta, sofrendo redução automática à medida que 

o contrato vai sendo cumprido. Para transferências internacionais não há 

limitação no valor da cláusula penal. 

 

Se todas as partes envolvidas na transferência - clube atual, atleta e clube 

“comprador” - entram em acordo, o valor da cláusula penal logicamente pode ser 

reduzido e negociado a fim de que a transferência ocorra. Ou seja, não é porque 

a cláusula penal de um determinado jogador está fixada em R$ 20 milhões que o 

clube só irá liberá-lo por esse valor. 

 

No entanto, quando um atleta quer rescindir seu contrato para jogar por outra 

equipe, mas o clube atual não quer liberar, ele paga a cláusula penal e está 

desvinculado. Foi mais ou menos o que aconteceu no caso do jogador 

Dagoberto, do São Paulo, anteriormente vinculado ao Atlético (PR). 

 

Outro ponto da Lei Pelé, mais especificamente o artigo 31, estabelece que 

quando o clube fica sem pagar os salários (e demais verbas trabalhistas) por três 

meses ou mais, o atleta estará livre para se transferir para outro clube. Nesse 

caso, estabelece o § 3º deste artigo 31 que o atleta fará jus ao recebimento da 

                                                 
217 Disponível em: 
http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=4704&grupo=239936&topico=2872263&pag=3 
Data de acesso: 04 de Novembro de 2009.  
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multa rescisória prevista no art. 479 da CLT, que é equivalente a 50% da 

remuneração que receberia até o final do contrato. 

 

Desde que a Lei Pelé entrou em vigor, existe uma grande divergência doutrinária 

acerca da cláusula penal. Ilustres autores como os Drs. Álvaro Melo Filho e 

Domingos Sávio Zainaghi defendem que a cláusula penal é unilateral, valendo 

somente contra o atleta, quando este quiser se desligar do clube, sem 

consentimento, para firmar contrato com outra equipe. Caso o clube queira se 

desfazer do atleta, pagará ao mesmo a multa rescisória prevista no art. 479 da 

CLT (50% do que o jogador teria direito até o final de seu contrato de trabalho) e 

não a cláusula penal. 

 

Por outro lado, existe a corrente defendida pelo Dr. Marcilio Krieger, seguida 

pelos advogados do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo e 

demais advogados de atletas, que sustentam ser a cláusula penal bilateral. Ou 

seja, quem der causa à rescisão contratual deve pagar à outra parte a quantia 

estipulada, não importando se quem rescindiu o contrato foi o clube ou o atleta. 

 

Após certo período de controvérsias nas decisões dos TRTs (Tribunais Regionais 

do Trabalho), a matéria chegou ao TST (Tribunal Superior do Trabalho) e após 

um primeiro momento no qual a maioria das decisões caminhava no sentido da 

unilateralidade da cláusula penal, válida somente contra o atleta, passamos a 

observar uma série de decisões entendendo ser a cláusula penal bilateral, a ser 

paga pela parte que rescindiu o contrato. Ou seja, se o clube for responsável pela 

rescisão contratual pagará ao atleta a cláusula penal estipulada no contrato. 

 

É exemplo dessa corrente o acórdão cuja íntegra se encontra reproduzida abaixo. 

Caso tal tendência seja sedimentada pela mais alta Corte Trabalhista do país, os 

clubes terão que redobrar seus cuidados não apenas na celebração dos contratos 

como durante sua vigência. 

 

Se reconhecida, por fim, a bilateralidade da cláusula penal, será mais um baque 

nas combalidas finanças dos clubes de futebol no Brasil. 

 

A bola está com o TST. Esperemos para ver. 

 

Fica nítida posição que se embasa nos mesmos fundamentos extremamente 

ortodoxos e num raciocínio construído na época em imperava o autoritarismo em 

nosso país. Não se inclui na hipótese as regras que preservem a cidadania tampouco 

se preocupa com o principio a dignidade humana do individuo futebolista.  
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O autor encerra o artigo e demonstra verdadeiramente sua preocupação: “Se 

reconhecida, por fim, a bilateralidade da cláusula penal, será mais um baque nas 

combalidas finanças dos clubes de futebol no Brasil”.  

 

E nesse exemplo se fazem valer todos os demais, que um pouco mais perto ou 

pouquinho mais distante, se firmam como face de uma mesma moeda, que nada 

colaboram e muito transgridem. Os argumentos defendidos nada têm de jurídicos – 

como no caso a preservação das finanças dos clubes, e mesmo assim se sobrepõe à 

pessoa humana em sua essência a qualquer custo, sem o menor pudor.  

 

7.2.3. A condição de jogo como restrição da liberda de. 

 

Vimos que o contato de trabalhão do jogador de futebol lhe impõe várias 

obrigatoriedades, sendo que uma delas, para que se concretize a relação de emprego 

é a chamada condição de jogo. 

 

É a questão desportiva se imiscuindo no aspecto trabalhista mais uma vez.  

 

Pois bem, também já defendemos que essas especificidades quando não 

violam as condições de subsistência do trabalhador podem ser consideradas em seu 

devido patamar. Mas, e quando assim não acontece? 

 

Bem, aí nos força a refletir. 

 

O contrato de trabalho se concretiza e torna eficaz quando as manifestações de 

vontades dos contratantes convergem a seus interesses. Porem, a condição de jogo 

coloca nessa relação um novo ingrediente. 

 

E, caso não consiga a condição de jogo o atleta não consegue efetivar sua 

relação empregatícia. 

 

Portanto teremos uma terceira parte, totalmente estranha à relação de trabalho, 

impondo condição para a efetivação do contrato de trabalho. 
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Esse tema foi abordado e defendido por mim no I Congresso de Direito 

Desportivo que aconteceu na cidade de Curitiba – Paraná em dezembro de 2003 e 

causou forte polêmica.  

 

A defesa era que havia inconstitucionalidade porque o atleta era impedido em 

seu direito de trabalhar por uma ordem administrativa. 

 

Essa ordem administrativa tampouco analisa qualquer causa que possa 

justificar uma negativa na inscrição do futebolista. Basta o clube anterior se manifestar 

no sentido de que o contrato não está encerrado e a entidade de administração emite 

um parecer contrário á inscrição. 

 

Porem, pouquíssimo tempo depois uma situação aconteceu para que pudesse 

por à análise do Judiciário trabalhista tal questão. 

 

O atleta Paulo Sérgio Rosa, conhecido como Viola, havia voltado da Turquia, 

país em que firmara um contrato de trabalho com o clube GAZÍANTEP SPOR 

KULÜBÜ, filiado à Federação Turca de Futebol e em sua volta pactuara novo contrato 

de trabalho no Guarani Esporte Clube, da cidade de Campinas, interior do Estado de 

São Paulo. 

 

Ocorre que quando o clube foi efetuar o registro de seu contrato houve a 

negativa da entidade de administração argumentando que havia recebido um 

comunicado da federação turca que dizia que o contrato com o clube daquele país não 

havia se encerrado satisfatoriamente. O atleta profissional havia voltado porque ficara 

oito meses sem receber salários e nem com tal argumento a entidade brasileira 

procedeu ao registro do contrato dando ao jogador a condição de jogo. Posição em 

que comprometia sensivelmente a contratação do atleta porque o clube necessitaria 

de outro para a posição. 

 

Assim o caso foi para a Justiça trabalhista resolver. 

 

O processo foi distribuído para a 9ª Vara do Trabalho de Campinas sob o nº 

173/2004-9.  
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Foi elaborada uma Ação Declaratória com pedido de Liminar em  Tutela 

Antecipada. 

 

O pedido assim retratava:  

 

“(...) 

 

4. DOS PEDIDOS 

 

Em face da lesão a direito constitucional líquido e certo do requerente causado 

pela negativa de sua inscrição pelo Guarani Futebol Clube, 

 

REQUER 

 

4.1. Que seja concedida, liminarmente, a Tutela Antecipada declarando que o 

requerente tem o Direito Constitucional de exercer sua profissão, em seu país, 

determinando que a CBF e FPF efetuem sua inscrição, uma vez que a negativa 

representa uma clara violação à Soberania Nacional; “   

 

E a decisão se mostrou desta forma: 

 

“(...) 

 

Entendo que o desporto, ainda que administrado por entidades privadas, deve 

se submeter ao ordenamento jurídico e, principalmente, constitucional. 

A inconstitucionalidade pode se verificar in concreto, com ou sem redução do 

texto infraconstitucional (...)   

 

POSTO ISTO, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por Paulo Sérgio 

Rosa contra Guarani Futebol Clube, FPF e CBF, declarando o direito do profissional 

de futebol em exercer sua profissão livremente, independentemente de qualquer 

impedimento burocrático criado pelo sistema federativo e confederativo dos clubes, 

podendo o autor inscrever-se por qualquer agremiação esportiva nacional, no que 

ficam a 2ª e 3ª reclamadas condenadas a fazer. “ 
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Portanto, vimos que o ideal de uma sociedade justa e igualitária, em que fosse 

assegurada a todos os sujeitos a condição de desenvolvimento autônomo e digno, não 

pode se apresentar para os juristas desportivos como sendo anacrônico e foi seguindo 

essa linha que o Judiciário, no caso supra, resgatou a dignidade do cidadão jogador de 

futebol. 

 

Como ensina Fábio Konder Comparato, ‘o valor liberdade desponta como 

embrião dos direitos humanos, ao inflamar a rebeldia contra os abusos da 

concentração desmedida de poder’. Não esqueçamos que, nas pegadas da história de 

nosso desenvolvimento político, foi exatamente nos momentos de desrespeito a esse 

equilíbrio que prevaleceu o excesso sobre a proporção, o privilégio sobre a 

impessoalidade e o arbítrio sobre o Direito. Ratifiquemos finalmente, a força das 

instituições como patrimônio de um povo democrático.218  

 

 

7.2.4. O período de inscrição como restrição da lib erdade. 

 

Vejamos tais disposições: 

 

“Conforme RDP n.º 02/2005, a CBF fixou o primeiro período para inscrição e 

registro de jogadores profissionais transferidos para o Brasil de 2 DE JANEIRO A 25 

DE MARÇO DE CADA ANO, e o segundo período de 03 A 31 DE AGOSTO DE CADA 

ANO; 

 

(...) 

 

SOMENTE SERÃO PERMITIDAS A CADA JOGADOR PROFISSIONAL OU 

NÃO PROFISSIONAL, DUAS TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS ENTRE 

DEFINITIVAS E TEMPORÁRIAS. “219 

 
 

                                                 
218 Citação feita em discurso proferido pela Ministra do Tribunal Superior do Trabalho Maria Cristina Peduzzi 
Disponível em: http://www.rcj.com.br/noticias/lernoticia.php?codigo=1700. Data de aceso: 05 de Novembro 
de 2009. 
219 Federação Tocantinense de Futebol. Disponível em: 
http://www.ftf.org.br/info/info_detalhes.php?ctg=1&sctg=1&iid=511. Data de acesso: 25 de Outubro de 2009.  
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Essa primeira hipótese diz respeito ao período de inscrição de jogadores 

advindos do exterior. 

 

“CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIA A/2009 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA COMPETIÇÃO220 

 

(...) 

 

Art. 10º Novos contrato de atletas para utilização no campeonato poderão ser 

inscritos até o ultimo dia útil anterior ao da participação do clube na 26ª rodada do 

campeonato. 

 

(...) “  

 

A segunda é própria das competições internas. 

 

Há quem diga que estas obrigações não configuram nenhum tipo de restrição à 

liberdade contratual do atleta e que estas se valem para a manutenção da integridade da 

competição. 

Em parte temos de concordar. 

 

Mas, nessa questão surge de novo aquele problema de se tentar fazer com que 

prevaleça o “esportivo” ao “trabalho”. Até que não se viole o sagrado direito ao trabalho, 

conforme dito pelo então Presidente do Tribunal Superior do Trabalho Almir Pazzianotto, 

não há o que contestar. 

 

Porém, não é isso o que acontece na prática: 

 

Vejamos algumas notícias: 

 

1-  

“11/08/2006 - 19h32 

Corinthians perde prazo de inscrição e não terá Nadson no sábado  

 

                                                 
220 Confederação Brasileira de Futebol – CBF. Disponível em 
http://www.cbf.com.br/regulamento/regulamento_sa2009.pdf. Data de acesso: 27 de Agosto de 2009.  
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O técnico Geninho chegou até testar Nadson como titular no coletivo de quinta-

feira, mas o atraso no registro na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai 

impedir o Corinthians de contar com um novo atacante no banco de reservas para 

o jogo deste sábado, contra o Figueirense, no Pacaembu. 

(...) “ 221 

 

 

2- 

“Corinthians enfrenta prova de fogo contra o River Plate222  

Time paulista espera trazer bom resultado do Monumental de Nuñez 

25/04/2006 21h54min  

(...) 

Passar pelo time argentino nas oitavas-de-final daria confiança ao time e 
justificaria o investimento maciço da MSI. A empresa que administra o futebol 
corintiano, no entanto, falhou feio na contratação do zagueiro Rodrigo, do Dínamo 
de Kiev, que teve de voltar frustrado para a Ucrânia. 

O prazo de inscrição do atleta foi perdido e deixou a defesa corintiana com dois 
zagueiros jovens e pouco experientes. Betão, 22 anos, e Marcus Vinícius, 21, 
terão de mostrar que a bobeada dos dirigentes não vai afetar o sonho do torcedor 
corintiano. 

(...) “ 

 

3- 

“Corinthians ameaça Internacional no STJD223 

Timão alega irregularidade em nova inscrição de Bolívar, que o impediria de jogar 

a decisão 

 

 O zagueiro Bolívar teve o seu contrato reformulado no Inter.  

 

Publicada em 30/6/2009 às 9:36 

 

Ao contrário do que afirmam alguns dirigentes do Internacional, inclusive seu vice 

de futebol Fernando Carvalho, a diretoria do Corinthians tem certeza de que 

Bolívar não será utilizado na final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Beira-

Rio. 

                                                 
221 Disponível em: http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas/2006/08/11/ult59u103564.jhtm Data de acesso: 
10 de Outubro de 2009. 
222 Disponível em: http://radiogaucha.clicrbs.com.br/especial/rs/gauchao2009/19,0,1150914. Data de 
Acesso: 05 de Novembro de 2009.  
223 Disponível em: http://www.lancenet.com.br/corinthians/noticias/09-06-30/572048.stm?corinthians-
ameaca-inter-no-stjd. Data de acesso: 01 de Novembro de 2009.  
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O LANCENET! apurou que, baseados na nova inscrição do volante e no 

regulamento da Copa do Brasil , os corintianos fizeram uma consulta à 

Confederação Brasileira de Futebol, que corroborou com o entendimento jurídico 

do clube paulista, garantindo a irregularidade do jogador colorado. 

 

(...) 

 

Os dirigentes colorados continuam garantindo que Bolívar estará em campo nesta 

quarta-feira. Uma situação que para o presidente Andrés Sanchez e sua diretoria 

terá um desdobramento garantido: um recurso no Superior Tribunal de Justiça 

Desportiva, pedindo a perda de pontos do Internacional que, em caso de 

conquista do título, também perderia a taça se o julgamento terminar com vitória 

dos corintianos. 

 

O Inter está blefando ou entende juridicamente que seu atleta, realmente, tem 

condições de jogo? Nesta quarta-feira, às 21h50, no Beira-Rio, a resposta... “ 

 

Numa simples olhada, vimos que se torna nitidamente perceptível que a 

inscrição, limitada a um período, causa grandes embaraços e extremos prejuízos na 

carreira dos atletas de futebol profissional. 

 

O problema vai muito além das questões financeiras. Analisando a noticia de nº 

2 acima há a menção que o atleta teve de voltar a trabalhar em um país que não queria 

mais ficar. Embora, tal questão seja restrita a um âmbito muito pessoal, podemos inferir 

como uma frustração desse gênero pode afetar a vida emocional de um cidadão 

trabalhador e num segundo momento o prejuízo profissional e financeiro que pode ser 

causado.   

 

Nas outras matérias jornalísticas apresentadas, verifica-se que há uma grande 

exposição desfavorável e extremamente negativa à reputação moral profissional deste 

trabalhador. Quando estas situações se tornam publicas é o jogador que tem restringida a 

sua locomoção social porque os torcedores, sejam os favoráveis ou os desfavoráveis, o 

interpelam a todo instante quando com ele se põe em contato, sendo que tais 

interpelações quase sempre são muito agressivas, colocando mesmo em riso a sua 

integridade física. 
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A gravidade também reside no fato de que se o trabalhador se desentender 

com seu clube empregador e, por falta de um ambiente favorável, querer dele se desligar 

ele não vai poder dispor de sua livre vontade. O problema é que se a temporada de 

inscrição não estiver aberta ele tem de se resignar e continuar a trabalhar para quem não 

deseja. Ou na outra hipótese, se desliga e fica desempregado.  

 

Essas condições atingem em cheio sua personalidade causando sérias 

violações em sua dignidade, fato que pode e deve ser constitucionalmente evitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 

 

Vimos que somente em um ambiente democrático onde se respeita as garantias 

fundamentais individuais é que tem a tolerância como tônica de convivência é que se 

pode raciocinar a respeito da restrição de liberdade de trabalho 
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Essa condição é permitida quando o regime adotado é o de Estado 

Democrático de Direito com nuance de Estado Social que tem por base sólida a 

fraternidade – condição adotada constitucionalmente pelo Brasil. 

 

O Estado Democrático difere de Estado de Direito, pois se sabe que, 

historicamente, a Alemanha nazista se valeu de suas leis para oprimir o povo e 

cometer terríveis barbaridades. 

 

A democracia apela para o extremo sentido ético no que tange o seu 

desenvolvimento social. 

 

A dignidade da pessoa humana e a valorização social do trabalho são 

elementos conformadores e sustentáculos do regime democrático adotado em nosso 

país, portanto, a violação desses elementos significa violação da democracia, em seu 

amplo sentido. 

 

O respeito aos direitos sociais são amplamente necessários para que o cidadão 

atinja condição mínima de sobrevivência e que no mesmo sentido se fundem com as 

funções incutidas no ordenamento social aos direito fundamentais pela similaridade de 

seu conteúdo, que se dedicam à preservação natural dos seres humanos no 

entrelaçamento social. 

 

E no contexto social de igualdade de oportunidades são os direitos 

fundamentais que impõem respeito entre os particulares, numa linha horizontal, e entre 

particulares e Estado, numa linha vertical. Seu reconhecimento gera segurança às 

relações sociais, exercendo, também, uma função pedagógica preventiva junto à 

comunidade, no sentido de fazer prevalecer os valores éticos que nos são primordiais 

à própria existência equilibrada e sadia.  

Os direitos fundamentais têm posição de dupla dimensão, de um lado exige um 

ideal de buscar a conciliação entre os direitos do indivíduo e os da sociedade; e de outro 

lado, garantir um espaço legítimo para a democracia restringindo o poder do Estado. Com 

base neles o Estado não pode executar ações que venham a violar a dignidade de 

qualquer cidadão.  
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Os direitos fundamentais se constituem em princípios que resumem a 

concepção do mundo e impõe a ideologia política de cada país; são reservados a 

designar, no nível do direito positivo, as prerrogativas e instituições que cidadão 

concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de toda a sociedade. 

A dignidade da pessoa uma humana é principio constitucional elevada a status 

de direito objetivo. A dignidade tem referencia direta com a própria origem do homem e 

laços estreitos com a possibilidade salutar de convivência.  

Somente com base no principio da dignidade é que podemos chegar a um 

consenso de propostas jurídicas ou sociais. Ela se torna o único consenso do 

desenvolvimento do mundo. 

O pleno reconhecimento da dignidade como célula normativa encontra espaço 

reflexivamente porque a construção de qualquer ordenamento seja ele jurídico, político ou 

social deve ter por base, sempre, a garantia de condições para que o ser humano tenha 

lugar central e insubstituível. 

Tutelar a dignidade humana é atrelar à proteção dos bens indisponíveis ao 

próprio homem, pois a dignidade humana também reside no direito dos cidadãos 

relacionarem-se com seus semelhantes, porque é traço marcante e inerente ao ser 

humano, não se dissocia de sua personalidade. 

A observância da dignidade da pessoa humana é a finalidade socialmente 

perseguida, portanto, a juridicidade da norma positiva consiste em se poder reconhecer 

que ela existe para o alcance desse fim. E se assim não se põe, é porque não é legítima.  

Exatamente através da noção de dignidade que há a expansão da 

personalidade humana que cria o obstáculo ao desrespeito ao indivíduo e deve ser o 

objetivo das políticas sociais na busca da justiça social, atualmente ainda extremamente 

necessitada. Em conseqüência disso, é a consciência ética que se faz preponderante 

para que se imponha respeito à condição humana – a dignidade, com a clara intenção de 

operar a expansão e o desenvolvimento dos povos. De igual modo é por meio dela é que 

serão possíveis a evolução e expansão da consciência humana que oriente as mudanças 

que prestigiem os atores sociais enfatizando o respeito à condição humana.   
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Seguindo a mesmo caminho da dignidade o trabalho se torna importante como 

atividade humana no sentido de expansão da personalidade do cidadão, relevante direito 

fundamental que é.   

O trabalho tem vários significados nas vidas das pessoas, porém, talvez o mais 

importante tornasse o fato de poder despertar em cada um os sentimentos de autonomia 

e independência – sentimentos que compõe o núcleo da liberdade. 

Num mesmo compasso o direito de trabalhar (ou direito ao trabalho) é 

intrínseco à condição humana, e ganha status de primeira grandeza na personalidade 

humana, assim como a dignidade, porque é a forma que o indivíduo possui para depender 

apenas de si no que se refere à sua manutenção existencial.  

O trabalho, segundo todas as correntes de pensamento de nossa sociedade, é 

uma condição de realização do individuo e de sua dignidade. Violar o direito que tem o ser 

humano ao trabalho, portanto, seria uma grave transgressão em sua própria essência 

individual, mas que compõe a essência universal.  

 

A liberdade do trabalho consiste no direito que tem o cidadão de aplicar sua 

atividade, braçal ou intelectual, na produção da riqueza de um país da forma que melhor 

lhe convier sendo que esse caminho não permite condução alheia ou invasões 

impertinentes. O trabalho é componente essencial para a proposta constitucional 

brasileira de mitigação da miséria no país, aspecto que lhe empresta ainda maior 

contorno de direito fundamental.  

 

O trabalhador deve ser livre, portanto, sem mais limitações que as determinadas 

pela sua própria natureza, pela moral, pela ética ou pela prudência do exercício escolhido. 

 

O direito ao trabalho é um fato consagrado como norma constitucional, portanto, 

desde a sua raiz, todo código, lei, regulamento ou norma jurídica que por sua natureza 

verse a respeito desta matéria deve fazê-la sob o amparo da Constituição da República, 

sendo que tais dispositivos nunca poderão criar oposição a este direito.  

 

A liberdade de trabalhar, ou seja, a ação de por em prática útil suas faculdades é 

um direito que pertence naturalmente ao individuo posto que compreenda a propriedade 

de suas atitudes individuais, que são próprias, exclusivas e intransmissíveis. Sem 
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liberdade não se busca o progresso, pois o cidadão trabalha contra sua própria razão, não 

sente o estimulo de aperfeiçoar suas obras, nem tem o desejo de beneficiar seus 

opressores. Sem liberdade o indivíduo não tem interesse pessoal porque trabalha 

forçosamente, somente, em proveito alheio, assim torna-se inconscientemente indolente e 

preguiçoso fazendo um mal a si mesmo e aos que dele dependem. Ao contrário, o 

trabalhador livre é muito mais ativo, porque aspira melhor condição de vida e sabe que 

pode alcançá-la. 

 

Modernamente a liberdade de trabalho varia para uma modalidade conhecida 

por trabalho decente, que é mais do que ter trabalho ou poder trabalhar. É qualquer 

ocupação produtiva e adequadamente remunerada, exercida em condições de liberdade, 

equidade e segurança e que seja capaz de garantir uma vida digna para as pessoas.   

 

A tese defendida pelo trabalho decente se opõe frontalmente à questão do 

trabalho forçado, questão constitucionalmente impedida em nosso país que podemos 

admitir como uma forma de coerção de uma pessoa para realizar certos tipos de trabalho 

e a imposição de uma penalidade caso esse trabalho não seja feito. 

 

O trabalho como um direito fundamental se torna importante ferramenta para a 

edificação de uma vida digna e o princípio da igualdade que também compõe o mesmo 

rol, tem vital relevância no contexto trabalhista. O princípio da igualdade não impede que 

existam regras diferentes para partes que se encontram em situações diferentes, mas tal 

diferença não pode se alocar numa mesma relação, sob pena de invalidação da mesma. 

 

Vê-se que nas relações de trabalho existe interessante assimetria que justifica a 

proteção do trabalhador sob o vigor dos direitos fundamentais. Tal proteção deverá ser 

maior para uma maior desigualdade entre as partes da relação privada, sob o conceito da 

hipossuficiência 

 

 O trabalho ou o direito ao trabalho invocam forçosamente o principio legal da 

proteção. É necessário amparar-se com a proteção jurídica a debilidade econômica do 

empregado, na relação individual de emprego com o fito de restabelecimento, em termos 

reais, a igualdade jurídica na relação de trabalho.  
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O principio da proteção tem raiz em outro conceito que permeia a relação de 

trabalho: a hipossuficiência. Este conceito significa, diferentemente da tese da questão 

econômica, em sua aplicação mais objetiva, qual vontade é mais forte e que pode 

subjugar a outra. 

 

Os princípios da proteção e do hipossuficiente surgem, em tese, paralelamente 

à conformação do contrato de trabalho.  

 

Como um contrato, o contrato de trabalho deveria estabelecer, legalmente, que 

as partes estipulem as suas condições livremente. Como não há condição, pelo poderio 

econômico de uma das partes, de livre estipulação, há quem considera que se considerar 

o contrato de trabalho como um contrato de adesão, pois, o trabalhador simplesmente 

aceita as regras impostas pelo patrão. 

 

Em um contrato de adesão toda a cláusula desproporcional deve ser anulada e, 

em se tratando de um contato de trabalho que a situação econômica impõe a 

necessidade de aceitação, deve-se a mesma obediência de critério. 

Se um trabalhador por sua condição desfavorável faz jus às proteções legais e 

constitucionais podemos entender que o atleta profissional de futebol tem tais direitos em 

dobro e cabe ao Estado mitigar a ação do mais avantajado na relação de trabalho 

desportivo. 

 

Na relação de trabalho do atleta profissional de futebol se fundem aspectos 

trabalhistas e esportivos. Constitucionalmente não há como amparar nenhuma superação 

do primeiro pelo segundo. 

 

A condição esportiva, na relação e trabalho do atleta, somente poderá ser 

considerada se não vier a causar nenhuma violação, a mínima que seja, ao futebolista 

trabalhador. 

 

O contrato de trabalho esportivo também é composto de especificidades, que 

são aquelas condições que somente dizem respeito a essa relação. Porem, não há como 

fundamentar que uma especificidade seja desqualificadora de um direito consagrado legal 

ou constitucionalmente. Na hierarquia das normas jurídicas sequer existe tal figura.  
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O próprio texto da lei que estabelece normas gerais sobre o desporto 

estabelece no artigo primeiro os princípios constitucionais, mesmo que assim não fosse 

necessário, fazendo a conexão ao amparo protetivo da lei maior.  

 

Este amparo constitucional deve ser levado ao plano da liberdade de trabalho.  

 

A liberdade de trabalho constitucional não implica apenas na livre opção de 

escolha, caso o fosse seria admitir um recorte perigoso na plenitude de liberdade. Ela vai 

além. A liberdade se traduz em poder entrar, poder permanecer e poder sair da relação 

de trabalho. Meia liberdade não é liberdade. 

 

A categoria profissional em que se encontram os futebolistas teve por um longo 

período sua liberdade cerceada pelo instrumento jurídico denominado como “passe”. Foi a 

única categoria profissional que se manteve preso ao patrão, mesmo depois da 

promulgação da Constituição Cidadã de 1988. 

 

O atleta profissional de futebol somente alcançou sua liberdade com a edição 

da Lei nº 9.615 de 24 de Março de1998, quase uma década após a efetivação legal da 

democracia. 

 

Ainda assim, o atleta profissional de futebol vem sofrendo restrição à sua 

liberdade de trabalho.  

 

A Lei 9.615/98 sofreu alterações que fizeram com que se tornassem 

obrigatórios alguns dispositivos, entre eles o mais perverso é a cláusula penal desportiva. 

 

Sua perversidade se divide em dois sentidos: o valor exorbitante que pode ser 

estabelecida; sua aplicabilidade unilateral. 

 

O valor exorbitante cria a blindagem contratual que encarcera o jogador de 

futebol ao seu contrato em definitivo que só poderá resolvê-lo com a anuência de seu 

empregador. Essa questão retira do trabalhador toda a possibilidade de escolha – sua 

liberdade, portanto, mancha o contrato do atleta com vícios inconstitucionais. 
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A aplicabilidade unilateral, quando efetivada, rechaça da relação de trabalho os 

mais comezinhos direitos de proteção que qualquer trabalhador possui o que torna a 

relação extremamente ilegal. 

 

Essas questões de restrição de liberdade contratual do atleta profissional não 

estão em consonância ao que é defendido em um país democrático de direito que tem por 

base o trabalho como um direito social. 

 

O trabalho e a liberdade como direitos fundamentais que são que impõe 

restrição de poder ao Estado nem de longe permitem interpretação adversa ao cidadão 

trabalhador. 

 

Em desconformidade também porque atingem a dignidade daquele que 

pretende por qualquer motivo seu desligamento de um empregador que já não mais o 

satisfaz, e dentro de um senso ético que pede respeito de igualdades e oportunidades.   
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Apêndice  

 

 

DECRETO-LEI N. 3.199 DE 14 DE ABRIL DE 1941  

 

Estabelece as bases de organização dos desportos em  todo o país.  
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O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição,  

 

DECRETA:  

 

CAPÍTULO I  

 

DO CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS E DOS CONSELHOS REGIONAIS DE 

DESPORTOS  

 

Art. 1º Fica instituído, no Ministério da Educação e Saúde, o Conselho Nacional de Desportos, 

destinado a orientar, fiscalizar e incentivar a prática, dos desportos em todo o país.  

 

Art. 2º O Conselho Nacional de Desportos compor-se-á de cinco membros, a serem nomeados 

pelo Presidente da República, dentre pessoas de elevada expressão cívica, e que representem, em seus 

vários aspectos, o movimento desportivo nacional.  

 

Parágrafo único. A nomeação, de que trata este artigo, será feita por um ano, não sendo 

vedada a recondução.  

 

Art. 3º Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Desportos:  

 

a) estudar e promover medidas que tenham por objetivo assegurar uma conveniente e 

constante disciplina à organização e à administração das associações e demais entidades desportivas do 

país, bem como tornar os desportos, cada vez mais, um eficiente processo de educação física e espiritual 

da juventude e uma alta expressão da cultura e da energia nacionais;  

 

b) incentivar, por todos os meios, o desenvolvimento do amadorismo, como prática de 

desportos educativa por excelência, e ao mesmo tempo exercer rigorosa vigilância sobre o profissionalismo, 

com o objetivo de mantê-lo dentro de princípios de estrita moralidade;  

 

c) decidir quanto à participação de delegações dos desportos nacionais em jogos internacionais, 

ouvidas as competentes entidades de alta direção, e bem assim fiscalizar a constituição das mesmas;  

 

d) estudar a situação das entidades desportivas existentes no país para o fim de opinar quanto 

às subvenções que lhes devam ser concedidas pelo Governo Federal, e ainda fiscalizar a aplicação dessas 

subvenções.  

 

Art. 4º Para participar das reuniões do Conselho Nacional de Desportos, em que houver de se 

tratar qualquer matéria relativa aos Jogos Olímpicos serão sempre convocados os delegados do Comitê 

Internacional Olímpico.  
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Parágrafo único. Os delegados, de que trata o presente artigo, poderão designar, se o 

preferirem, uma só pessoa que sirva de ligação entre a representação do Comité Internacional Olímpico e o 

Conselho Nacional de Desportos.  

 

Art. 5º A discriminação das atribuições do Conselho Nacional de Desportos, a forma de seu 

funcionamento e a organização de seus serviços burocráticos serão reguladas no respectivo regimento a 

ser baixado com o decreto do Presidente da República.  

 

Art. 6º Haverá, em cada Estado ou Território, um conselho regional de desportos, que se 

comporá de cinco membros, nomeados pelo respectivo governo, pelo prazo de um ano, não sendo vedada 

a recondução.  

 

Parágrafo único. Um dos membros, de que trata o presente artigo, será de indicação do 

Conselho Nacional de Desportos.  

 

Art. 7º Compete essencialmente ao conselho regional de desportos cooperar com o Conselho 

Nacional de Desportos para a realização de suas finalidades, bem como funcionar como órgão consultivo 

do governo do Estado ou Território em tudo que disser respeito proteção a ser por este dada, aos 

desportos.  

 

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Desportos exercerá, relativamente à Prefeitura do 

Distrito Federal, as funções consultivas próprias do conselho regional de desportos.  

 

Art. 8º O regime da organização e funcionamento de cada conselho regional de desportos 

constará de seu regimento, decretado pelo governo no respectivo Estado ou Território ouvido o Conselho 

Nacional de Desportos.  

 

CAPÍTULO II  

 

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS DESPORTOS  

 

Art. 9º A administração de cada ramo desportivo, ou de cada grupo de ramos desportivos 

reunidos por conveniência de ordem técnica ou financeira, far-se-á, sob a alta superintendência do 

Conselho Nacional de Desportos, nos termos do presente decreto-lei, pelas confederações, federações, 

ligas e associações desportivas.  

 

Art. 10. Os desportos, que, por sua natureza especial ou pelo número ainda incipiente das 

associações que os pratiquem não possam organizar-se nos termos do artigo anterior, terão, de modo 

permanente ou transitório, um sistema de administração peculiar, ficando as respectivas entidades máximas 

ou associações autônomas vinculadas ao Conselho Nacional de Desportos, com ou sem reconhecimento 

internacional.  
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Art. 11. Terão organização à parte, relacionados, entretanto com o Conselho Nacional de 

Desportos, e com as confederações e com as entidades especiais de que trata o artigo anterior, os 

desportos universitários e os da Juventude Brasileira, bem como os da Marinha, os do Exército, e os das 

forças policiais.  

 

CAPÍTULO III  

 

DAS CONFEDERAÇÕES DESPORTIVAS  

 

Art. 12. As confederações, imediatamente colocadas sob a alta superintendência do Conselho 

Nacional de Desportos, são as entidades máximas de direção dos desportos nacionais.  

 

Art. 13. As confederações serão especializadas ou ecléticas, conforme tenham a seu cargo um 

só ramo desportivo ou um grupo de ramos desportivos reunidos por conveniência de ordem técnica ou 

financeira.  

 

Art. 14. Não poderá organizar-se uma confederação especializada ou eclética, sem que 

concorram pelo menos três federações que tratem do desporto ou de cada um dos desportos, que ela 

pretenda dirigir; nem entrará a funcionar sem que haja obtido a correspondente filiação internacional.  

 

Art. 15. Consideram-se, desde logo, constituídas, para todos os efeitos, as seguintes 

confederações:  

 

I - Confederação Brasileira de Desportos.  

 

Il - Confederação Brasileira de Basket-ball.  

 

III - Confederação Brasileira de Pugilismo.  

 

IV - Confederação Brasileira de Vela e Motor.  

 

V - Confederação Brasileira de Esgrima.  

 

VI - Confederação Brasileira de Xadrez.  

 

Parágrafo único. A Confederação Brasileira de Desportos compreenderá o foot-ball, o tênis, o 

atletismo, o remo, a natação, os saltos, o water-polo, o volley-ball o handball, e bem assim quaisquer outros 

desportos que não entrem a ser dirigidos por outra confederação especializada ou eclética ou não estejam 

vinculados a qualquer entidade de natureza especial nos termos do art. 10 deste decreto-lei; as demais 

confederações mencionadas no presente artigo têm a sua competência desportiva determinada na própria 

denominação.  
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Art. 16. Periodicamente, de três em três anos, contados da data da sua instalação, o Conselho 

Nacional de Desportos, por iniciativa própria ou mediante proposta da confederação ou da maioria das 

federações interessadas, examinará o quadro das confederações existentes e julgará da conveniência de 

propor ao Ministro da Educação e Saúde quer a criação de uma ou mais confederações novas, quer a 

supressão de qualquer das confederações existentes.  

 

§ 1º A criação de uma nova confederação justificar-se-á sempre que o ramo desportivo ou o 

grupo de ramos desportivos, que entre a constituí-la, tenha alcançado no país grande desenvolvimento e 

não ocorra em contrário nenhum motivo relevante; a supressão de uma confederação existente só se fará 

quando ficar demonstrado que lhe faltam os elementos essenciais de proveitosa existência.  

 

§ 2º No exercício da atribuição que lhe confere o presente artigo, o Conselho Nacional de 

Desportos terá em mira que o foot-ball constitue o desporto básico e essencial da Confederação Brasileira 

de Desportos.  

 

§ 3º A criação de confederação nova ou a supressão de confederação existente far-se-á, por 

decreto do Presidente da República.  

 

Art. 17. As atribuições de cada confederação, assim como sistema de sua organização e 

funcionamento, deverão ser definidos nos respectivos estatutos.  

 

Parágrafo único. Os estatutos iniciais de cada confederação, e as suas sucessivas reformas, só 

entrarão a vigorar depois de aprovados pelo Conselho Nacional de Desportos, em parecer homologado pelo 

Ministro da Educação e Saúde.  

 

CAPÍTULO IV  

 

DAS FEDERAÇÕES DESPORTIVAS  

 

Art. 18. As federações, filiadas às confederações, são os orgãos de direção dos desportos em 

cada uma das unidades territoriais do país (Distrito Federal, Estados, Territórios).  

 

Art. 19. Poderão as federações ser especializadas ou ecléticas, segundo tratem de um só, ou 

de dois ou mais desportos.  

 

Art. 20. As confederações darão filiação, no Distrito Federal e em cada Estado ou Território, a 

uma única federação para cada desporto.  

 

Art. 21. Sempre que existam, no Distrito Federal e em cada Estado ou Território, pelo menos 

três associações desportivas que tratem do mesmo desporto, ficarão elas sob a direção de uma federação, 

que poderá ser especializada ou eclética.  
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Art. 22. No caso de existirem, no Distrito Federal, ou em algum Estado ou Território, apenas 

uma ou duas associações desportivas que pratiquem certo e determinado desporto, filiar-se-ão à federação 

ou a uma das federações aí existentes, até que possa constituir-se a federação própria, salvo se tal 

desporto pertencer no número dos que, nos termos do art. 10 deste decreto-lei devam ter organização de 

caráter especial.  

 

Art. 23. Os estatutos de cada federação regular-lhe-ão competência, organização e 

funcionamento, e deverão, no texto inicial e reformas posteriores, ser aprovados pelo Conselho Nacional de 

Desportos, em parecer homologado pelo Ministro da Educação e Saúde.  

 

CAPÍTULO V  

 

DAS LIGAS E DAS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS  

 

Art. 24. As associações desportivas, entidades básicas da organização nacional dos desportos, 

constituem os centros em que os desportos são ensinados e praticados. As ligas desportivas, que tem 

caráter facultativo, são entidades de direção dos desportos, na órbita municipal.  

 

Parágrafo único. As ligas, bem como as associações desportivas poderão ser especializadas ou 

ecléticas.  

 

Art. 25. As associações desportivas, no Distrito Federal e nas capitais dos Estados e dos 

Territórios, filiar-se-ão diretamente à respectiva federação; nos demais municípios, duas ou mais 

associações desportivas poderão filiar-se a uma liga, que se vinculará, à federação correspondente.  

 

Parágrafo único. As federações não poderão conceder, dentro de um mesmo município, filiação 

a mais de uma liga para o mesmo desporto.  

 

Art. 26. Os estatutos das associações e das ligas desportivas deverão ser aprovados pela 

federação a que elas estiverem filiadas.  

 

CAPÍTULO VI  

 

DAS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS  

 

Art. 27. Nenhuma entidade desportiva nacional poderá, sem prévia autorização do Conselho 

Nacional de Desportos, participar de qualquer competição internacional.  

 

Art. 28. Resolvida, pelo Conselho Nacional de Desportos, a participação do país em competição 

internacional, não poderão as confederações nem as entidades que lhes sejam direta ou indiretamente 

filiadas, se convocadas, dela abster-se.  
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Art. 29. Para participar de competição desportiva internacional de amadores, dentro ou fora do 

país, poderá o Conselho Nacional de Desportos, mediante prévia autorização do Presidente da República, 

requisitar à autoridade competente qualquer funcionário ou extranumerário, contratado ou mensalista, sem 

prejuízo das vantagens de seu cargo ou função.  

 

Parágrafo único. Se se tratar do empregado em serviço particular poderá igualmente fazer-se a 

requisição, sem prejuízo do jogador, cumprindo, todavia à confederação interessada indenizar o 

empregador do prejuízo correspondente ao salário por ele vencido.  

 

Art. 30. Nenhuma associação desportiva poderá exigir qualquer indenização ou vantagem 

especial, em seu proveito, ou no de seus jogadores, quando estes estejam a serviço de uma confederação, 

federação ou liga, para competição internacional, nacional ou regional, que não se revista de caráter 

amistoso.  

 

Art. 31. Para a realização de competição internacional no país, poderá o Conselho Nacional de 

Desportos requisitar qualquer praça de desportos pertencentes à União, aos Estados ou aos Municípios e 

bem assim às entidades desportivas que lhe sejam direta ou indiretamente filiadas, sem reserva de direitos 

dos quadros sociais.  

 

Art. 32. Nas exibições desportivas públicas de profissionais, nenhum quadro nacional poderá 

figurar com mais de um jogador estrangeiro.  

 

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Desportos poderá, em circunstâncias especiais, 

elevar até o máximo de três o número de estrangeiros de cada quadro nas exibições públicas.  

 

Art. 33. Sempre que uma federação, liga ou associação desportiva deixar de tomar parte em 

mais de um campeonato, promovido pela entidade a que estiver filiada, perderá o direito de voto na 

assembléia, dessa entidade, e só o readquirirá no momento de participar ou depois que houver participação 

de novo campeonato.  

 

Art. 34. Em toda praça de desportes, haverá lugar próprio para alojamento das autoridades 

policiais incumbidas de manter a ordem durante as competições.  

 

Art. 35. Nenhuma pessoa estranha à competição desportiva, enquanto esta durar, poderá entrar 

ou ficar no local de sua realização.  

 

Parágrafo único. Dar-se-á a intervenção da polícia, quando solicitada pelo juiz ou outra 

autoridade dirigente da competição.  

 

Art. 36. Não poderão promover exibições públicas de qualquer modo remuneradas, as 

entidades desportivas que não sejam direta ou indiretamente vinculadas ao Conselho Nacional de 

Desportos.  
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CAPÍTULO VII  

 

DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AOS DESPORTOS  

 

Art. 37. Incumbe à União, ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios, isoladamente ou 

mediante conjunções de esforços, estimular e facilitar a edificação de praças de desportos pela iniciativa 

particular, e bem assim, na falta desta iniciativa, construí-las e montá-las, afim de que sirvam aos exercícios 

e competições das entidades desportivas.  

 

Parágrafo único. Serão baixadas pelo Conselho Nacional de Desportos as necessárias 

instruções técnicas para organização de projetos, de praças de desportos.  

 

Art. 38. A União, do Distrito Federal, os Estados e os Municípios deverão subvencionar as 

entidades desportivas filiadas direta ou indiretamente ao Conselho Nacional de Desportos, para o fim de 

possibilitar a manutenção e o desenvolvimento de suas atividades.  

 

§ 1º A subvenção federal será concedida com observância do regime estabelecido pelos 

decretos-leis n. 527, de 1 de julho de 1938, n. 693, de 15 de setembro do mesmo ano, e n. 1.500, de 9 de 

agosto de 1939.  

 

§ 2º Os conselhos regionais de desportos darão ciência ao Conselho Nacional de Desportos de 

todas as subvenções concedida às entidades desportivas, pelo governo do Estado ou Território, bem como 

pelas administrações municipais.  

 

Art. 39. O Conselho Nacional de Desportos estudará um plano tendente o promover a 

realização do necessário seguro em benefício dos jogadores sujeitos a acidentes.  

 

Art. 40. As exibições públicas, promovidas pelas entidades desportivas filiadas direta ou 

indiretamente ao Conselho Nacional de Desportos, serão isentas de quaisquer impostos ou taxas federais 

devendo as autoridades estaduais e municipais expedir os atos necessários a todas as isenções da mesma 

natureza.  

 

Art. 41. O material importado pelas entidades desportivas filiadas direta ou indiretamente ao 

Conselho Nacional de Desportos e destinado à prática dos desportos gozará de isenção de direitos de 

importação para consumo e demais taxas aduaneiras, sempre que não haja similar na indústria nacional.  

 

Art. 42. Os componentes de delegação, escalados para representar o país no estrangeiro, em 

competições ou congressos desportivos, terão passaportes isentos de impostos ou taxas de qualquer 

natureza.  
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Parágrafo único. Quando os membros de uma delegação excederem de dez, os passaportes 

serão concedidos em lista coletiva, acompanhada de mais de três via, constando em todas, debaixo de 

cada fotografia, o nome do desportista, sua nacionalidade e outras indicações necessárias.  

 

CAPÍTULO VIII  

 

DAS REGRAS, SÍMBOLOS E EXPRESSÕES DESPORTIVAS  

 

Art. 43. Cada confederação adotará o código de regras desportivas de entidade internacional a 

que estiver filiada, fá-lo-á observar rigorosamente pelas entidades nacionais que lhe estejam direta ou 

indiretamente vinculadas.  

 

Art. 44. O Conselho Nacional de Desportos fará elaborar projeto dos símbolos desportivos 

nacionais, a serem usados pelos competidores brasileiros nos Jogos Olímpicos, e os aprovará por decisão 

unânime.  

 

Parágrafo único. Os símbolos das confederações, federações, ligas e associações desportivas 

serão definidos nos respectivos estatutos.  

 

Art. 45. Será constituída, pelo Ministro da Educação e Saúde, uma comissão de especialistas 

que estude e organize um plano de nacionalização e uniformização das expressões usadas nos desportos.  

 

Parágrafo único. Os preceitos constantes do plano referido neste artigo entrarão a vigorar 

depois de aprovados pelo Conselho Nacional de Desportos, em parecer homologado pelo Ministro da 

Educação e Saúde.  

 

CAPÍTULO IX  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

 

Art. 46. Toda a matéria relativa à organização desportiva do país deverá ser regulada por lei 

federal.  

 

Art. 47. As confederações terão sede na Capital da República; as federações, salvo as do 

Distrito Federal, nas capitais dos Estados ou Territórios; e as ligas nas sedes dos Municípios.  

 

Art. 48. A entidade desportiva exerce uma função de carater patriótico. É proibido a organização 

e funcionamento de entidade desportiva, de que resulte lucro para os que nela empreguem capitais sob 

qualquer forma.  

 

Art. 49. A função executiva, na administração de qualquer entidade desportiva, caberá ao 

respectivo presidente.  
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Art. 50. As funções de direção das entidades desportivas não poderão ser, de nenhum modo, 

remuneradas.  

 

Art. 51. As diretorias das entidades desportivas serão compostas de brasileiros natos ou 

naturalizados; os seus conselhos deverão constituir-se de dois terços de brasileiros natos ou naturalizados 

pelo menos.  

 

Parágrafo único. Poderá o Conselho Nacional de Desportos abrir exceção para o estrangeiro 

radicado no país, com relevantes serviços prestados à comunidade brasileira em geral ou aos desportos 

nacionais em particular.  

 

Art. 52. Só poderão ser contratados técnicos estrangeiros em desportos, com autorização do 

Conselho Nacional de Desportos, salvo se se destinarem a qualquer serviço oficial.  

 

Art. 53. É dever das entidades desportivas, que abranjam desportos de prática profissional, 

organizar a superintendência técnica das atividades amadoras correspondentes e realizar torneios e 

campeonatos exclusivamente de amadores.  

 

Art. 54. Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de 

sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias 

instruções às entidades desportivas do país.  

 

Art. 55. O Conselho Nacional de Desportos estudará e promoverá a instituição de uma ou mais 

associações nacionais de árbitros.  

 

Art. 56. O Conselho Nacional de Desportos estudará e proporá ao Ministro da Educação e 

Saúde nova forma de sua constituição, para o efeito de tornar mais definida a sua expressão representativa.  

 

Art. 57. Dentro de um ano, a contar da data de sua instalação, poderá o Conselho Nacional de 

Desportos, uma vez que verifique estarem satisfeitas as condições mínimas exigidas, propor ao Ministro da 

Educação e Saúde a instituição de uma ou mais confederações novas, destinadas à direção de desportos 

não mencionados no artigo 15 deste decreto-lei.  

 

Parágrafo único. A declaração de existência de qualquer nova confederação será feita por 

decreto do Presidente da República.  

 

Art. 58. Dentro do prazo de noventa dias contados da data da instalação do Conselho Nacional 

de Desportos, as confederações mencionadas no art. 15 deste decreto-lei deverão apresentar-lhe projeto de 

seus estatutos, bem como dos estatutos das federações a elas filiadas.  
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Parágrafo único. Imediatamente depois de instalado, deverá o Conselho Nacional de Desportos 

baixar instruções às confederações que trata o presente artigo relativamente à matéria de seus estatutos e 

dos estatutos das federações.  

 

Art. 59. Dentro do prazo de sessenta dias depois de instalado o Conselho Nacional de 

Desportos, deverão estar organizados os conselhos regionais de desportos.  

 

Art. 60. Os contratos relativos à matéria do art. 32 deste decreto-lei, vigente na data de sua 

publicação, serão válidos até à respectiva extinção.  

 

Art. 61. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Rio de Janeiro, 14 de abril de 1941, 120º da Independência e 53º da República.  

 

GETULIO VARGAS.  

 

Gustavo Capanema.  

 

Francisco Campos.  

 

A. de Souza Costa.  

 

Eurico G. Dutra.  

 

Henrique A. Guilhem.  

 

João de Mendonça Lima.  

 

Oswaldo Aranha.  

 

Fernando Costa.  

 

Waldemar Falcão.  

 

J. F. Salgado Filho.  

 

 

 

 

DECRETO Nº 53.820, DE 24 DE MARÇO DE 1964.  
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Dispõe sobre a profissão de atleta de futebol, disc iplina sua participação nas partidas e 

dá outras providências.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 87, item I, da 

Constituição Federal,  

 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Desportos tem por atribuição específica 

orientar, fiscalizar e incentivar a prática dos desportos em todo o território nacional, nos termos do Decreto-

lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941;  

 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Desportos compete estudar e promover 

medidas que tenham por objetos assegurar uma conveniente e constante disciplina à organização e à 

administração das associações e demais entidades desportivas do País;  

 

CONSIDERANDO que ao Conselho Nacional de Desportos compete, igualmente, exercer 

rigorosa vigilância sobre o profissionalismo, visando a mantê-lo dentro dos princípios da mais estrita 

moralidade;  

 

CONSIDERANDO que as relações entre atletas profissionais e entidades desportivas regulam-

se pelos contratos que celebrarem obedecidas as disposições legais, as recomendações do Conselho 

Nacional de Desportos e as normas desportivas internacionais, nos termos do Decreto-lei nº 5.342, de 25 de 

março de 1943;  

 

CONSIDERANDO que o atleta profissional de futebol deve ser resguardado no tocante ao 

exercício de sua profissão, tendo em vista o excessivo desgaste físico provocado pelas condições 

climatéricas desfavoráveis que preponderam na maioria das regiões do País.  

 

CONSIDERANDO que o atleta profissional de futebol na maioria das vezes, é cedido pela 

associação esportiva empregadora à outra congênere, independente de sua aquiescência;  

 

CONSIDERANDO que a associação empregadora geralmente recebe vultosas quantias a título 

de indenização ou “passe” pela cessão de seus atletas profissionais de futebol, sem que estes participem 

dos resultados da transação;  

 

CONSIDERANDO que, em virtude do preço proibitivo pedido para sua cessão, é freqüente o 

atleta profissional de futebol ficar vinculado a associação esportiva empregadora contra sua vontade e em 

desacordo com seus anseios de obter melhor remuneração pelo seu trabalho;  

 

CONSIDERANDO, finalmente que a carreira de um atleta profissional de futebol é de modo 

geral, de duração relativamente curta, obrigando o atleta a readaptar-se para o exercício de outra de outra 

profissão, donde a necessidade de melhor ampará-lo financeiramente, para que possa fazer face ao 

período em que ficar privado de seus salários,  
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DECRETA:  

 

Art. 1º A cessão de um atleta profissional de futebol por uma associação desportiva 

empregadora a outra, dependerá em qualquer caso, de prévia e expressa anuência do atleta interessado, 

sob pena de nulidade.  

 

Art. 2º Na cessão de atleta profissional de futebol, a associação desportiva empregadora 

cedente poderá exigir da associação desportiva cessionária o pagamento de uma indenização ou “passe”, 

estipulado na forma das normas desportivas internacionais, dentro dos limites e nas condições que venham 

a ser estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desportos.  

 

§ 1º O preço da indenização ou “passe” não será objeto de qualquer limitação, quando se tratar 

de cessão de atleta profissional de futebol para associação desportiva sediada no estrangeiro.  

 

§ 2º O atleta profissional cedido terá direito a 15% (quinze por cento) do preço da indenização 

ou “passe”, devidos e pagos pela associação desportiva cedente.  

 

Art. 3º O prazo de vigência do contrato de atleta profissional de futebol não poderá ser inferior a 

três meses nem superior a dois anos, de vendo constar do respectivo instrumento, sem prejuízo das 

cláusulas que venham a ser estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desportos e das de interesse das 

partes, que não contravenham dispositivos legais, a obrigatoriedade da assistência médico-hospitalar ao 

atleta, por parte de associação desportiva empregadora, em caso de acidente resultante da prestação dos 

seus serviços profissionais, além do seu direito a ausentar-se do trabalho para prestação de provas e 

exames, quando estudante.  

 

§ 1º Constituem requisitos essenciais à validade do contrato de atleta profissional de futebol:  

 

a) haver completado 16 anos de idade à data do contrato, devendo se assistido pelo pai ou 

responsável se menor de 21 anos;  

 

b) estar em situação regular com o serviço militar;  

 

c) ser alfabetizado.  

§ 2º Os contratos dos atletas profissionais de futebol serão encaminhados pelas associações 

desportivas empregadoras ao Conselho Nacional de Desportos, ou aos Conselhos Regionais de Desportos, 

conforme o caso, para o competente registro vedado ao atleta participar de qualquer competição antes de 

ser efetuado o registro.  

 

Art. 4º O atleta profissional não poderá participar de partidas esportivas com intervalos inferiores 

a 60 (sessenta) horas, entre uma e outra, salvo autorização expressa do Conselho Nacional de Desportos, 

em decisão tomada pela maioria absoluta de seus membros.  
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Parágrafo único. A proibição constante deste artigo não se aplica às competições interrompidas 

e às partidas esportivas de desempate de torneios ou campeonatos, respeitado o disposto nos estatutos 

das respectivas entidades mentoras.  

 

Art. 5º O Conselho Nacional de Desportos, ou os Conselhos Regionais de Desportos por 

delegação expressa, daquele, fixarão horário para realização de competições futebolísticas nos meses 

compreendidos no período de Verão de acordo com as regiões climatéricas do País.  

 

Art. 6º O período compreendido entre 18 de dezembro e 7 de janeiro, inclusive, será 

considerado de recesso obrigatório para todos os atletas profissionais de futebol vinculados a associações 

desportivas sediadas no País, sendo vedado, no seu decurso a realização de treinos a disputa de partidas 

esportivas e quaisquer outras atividades equivalentes inclusive embarque de delegação para o exterior.  

 

Parágrafo único. Somente com autorização do Conselho Nacional de Desportos, em decisão 

tomada pela maioria absoluta de seus membros, será permitida a realização de competições no período de 

recesso.  

 

Art. 7º Fica o Conselho Nacional de Desportos autorizado a estudar e executar, um plano 

nacional de seguro para os atletas profissionais, nos termos do disposto, no art. 39 do Decreto-Lei nº 3.199, 

de 14 de abril de 1941, e destinado a ampará-los em casos de acidentes que os impossibilite, temporária ou 

definitivamente, para o exercício da profissão.  

 

Art. 8º A inobservância do disposto neste Decreto será punida pelo Conselho Nacional de 

Desportos na forma do disposto no art. 13 do Decreto-Lei nº 5.341, de 24 de março de 1943.  

 

Parágrafo único. As importâncias das multas reverterão em benefício do Comitê Olímpico 

Brasileiro.  

 

Art. 9º O dia 21 de dezembro será considerado do Dia do Atleta.  

 

Art. 10. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Brasília (DF), 24 de março de 1964; 143º da Independência e 76º da República.  

 

JOÃO GOULART  

 

Júlio Sambaquy  
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LEI Nº 6.354 - DE 02 DE SETEMBRO DE 1976 - DOU DE 3 /9/76 

Dispõe sobre as relações de trabalho do atleta prof issional de futebol e dá outras 

providências. 

 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Considera-se empregador a associação desportiva que, mediante qualquer modalidade 

de remuneração, se utilize dos serviços de atletas profissionais de futebol, na forma definida nesta Lei. 
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 Art. 2º Considera-se empregado, para os efeitos desta Lei, o atleta que praticar o futebol, sob a 

subordinação do empregador, como tal definido no artigo 1º, mediante remuneração e contrato, na forma do 

artigo seguinte. 

 

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

 

I - os nomes das partes contratantes devidamente individualizadas e caracterizadas; 

 

II - o prazo de vigência, que, em nenhuma hipótese, poderá ser inferior a 3 (três) meses ou 

superior a 2 (dois) anos; (Revogado pela Lei 9.615 de 24 de Março de 1998) 

 

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

quando houver, as bonificações, bem como o valor das luvas, se previamente convencionadas; 

 

IV - 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; 

 

V - os direitos e as obrigações dos contratantes, os critérios para a fixação do preço do passe e 

as condições para dissolução do contrato; 

 

VI - o número da Carteira de Trabalho e Previdência Social do Atleta profissional de Futebol. 

(Revogado pela Lei 9.615 de 24 de Março de 1998) 

 

 § 1º Os contratos de trabalho serão registrados no Conselho Regional de Desportos e inscritos 

nas entidades desportivas de direção regional e na respectiva Confederação. (Revogado pela Lei 9.615 de 

24 de Março de 1998) 

 

§ 2º Os contratos de trabalho serão numerados pelas associações empregadoras, em ordem 

sucessiva e cronológica, datados e assinados, de próprio punho, pelo atleta ou pelo responsável legal, sob 

pena de nulidade. 

 

§ 3º Os contratos do atleta profissional de futebol serão fornecidos pela Confederação 

respectiva e obedecerão ao modelo por ela elaborado e aprovado pelo Conselho Nacional de Desportos. 

(Revogado pela Lei 9.615 de 24 de Março de 1998) 

 

Art. 4º Nenhum atleta poderá celebrar contrato sem comprovante de ser alfabetizado e de 

possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social de Atleta Profissional de Futebol, bem como de estar com 

a sua situação militar regularizada e de atestado de sanidade física e mental, inclusive abreugrafia. 

(Revogado pela Lei 9.615 de 24 de Março de 1998) 

 

 § 1º Serão anotados na Carteira de Trabalho e Previdência Social de Atleta Profissional de 

Futebol, além dos dados referentes a identificação e qualificação do atleta:  
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 a) denominação da associação empregadora e da respectiva Federação; 

 

b) datas de início e término do contrato de trabalho; 

 

c) transferência, remoções e reversões do atleta; 

 

d) remuneração; 

 

e) número de registro no Conselho Nacional de Desportos ou no Conselho Regional de 

Desportos; 

 

f) todas as demais anotações, inclusive previdenciárias, exigidas por lei. 

 

§ 2º A Carteira de Trabalho e Previdência Social de Atleta Profissional de Futebol será impressa 

e expedida pelo Ministério do Trabalho, Podendo, mediante convênio, ser fornecida por intermédio da 

Confederação respectiva.  

 

 

  

Art. 5º Ao menor de 16 (dezesseis) anos é vedada a celebração de contrato, sendo permitido ao 

maior de 16 (dezesseis) anos e menor de 21 (vinte e um) anos, somente com o prévio e expresso 

assentimento de seu representante legal. 

 

Parágrafo único. Após 18 (dezoito) anos completos, na falta ou negativa do assentimento do 

responsável legal, o contrato poderá ser celebrado mediante suprimento judicial. 

 

  

Art. 6º O horário normal de trabalho será organizado de maneira a bem servir ao adestramento 

e à exibição do atleta, não excedendo, porém, de 48 (quarenta e oito) horas semanais, tempo em que o 

empregador poderá exigir fique o atleta à sua disposição. (Revogado pela Lei 9.615 de 24 de Março de 

1998) 

 

Art. 7º O atleta será obrigado a concentrar-se, se convier ao empregador, por prazo não 

superior a 3 (três) dias por semana, desde que esteja programada qualquer competição amistosa ou oficial, 

e ficar à disposição do empregador quando da realização de competição fora da localidade onde tenha sua 

sede. 

 

 Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de concentração poderá ser ampliado quando o 

atleta estiver à disposição de Federação ou Confederação. 
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Art. 8º O atleta não poderá recusar-se a tomar parte em competições dentro ou fora do País, 

nem a permanecer em estação de repouso, por conta e risco do empregador, nos termos do que for 

convencionado no contrato, salvo por motivo de saúde ou de comprovada relevância familiar. 

 

Parágrafo único. O prazo das excursões ao exterior não poderá, em hipótese alguma, ser 

superior a 70 (setenta) dias. 

 

 Art. 9º É lícita a cessão temporária do atleta, desde que feita pelo empregador em favor de 

Federação ou Liga a que estiver filiado, ou da respectiva Confederação, para integrar representação 

desportiva regional ou nacional. 

 

 Art. 10. 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 de nulidade. 

 

Art. 11. Entende-se por passe a importância devida por um empregador outro, pela cessão do 

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

pertinentes. (Revogado pela Lei 9.615 de 24 de Março de 1998) 

 

Art. 12. Entende-se por luvas a importância paga pelo empregador ao atleta, na forma do que 

for convencionado, pela assinatura do contrato. 

 

Art. 13. Na cessão do atleta, poderá o empregador cedente exigir do empregador cessionário o 

pagamento do passe estipulado de acordo com as normas desportivas, segundo os limites e as condições 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desportos. (Revogado pela Lei 9.615 de 24 de Março de 1998) 

 

§ 1º O montante do passe não será objeto de qualquer limitação, quando se tratar de cessão 

para empregador sediado no estrangeiro. 

 

§ 2º O atleta terá direito a parcela de, no mínimo, 15% (quinze por cento) do montante do 

passe, devidos e pagos pelo empregador cedente. 

 

§ 3º O atleta não terá direito ao percentual, se houver dado causa à rescisão do contrato, ou se 

já houver recebido qualquer importância a título de participação no passe nos últimos 30 (trinta) meses. 

 Art. 14. Não constituirá impedimento para transferência ou celebração de contrato a falta de 

pagamento de taxas ou de débitos contraídos pelo atleta com as entidades desportivas ou seus 

empregadores anteriores. 

 

Parágrafo único. As taxas ou débitos de que trata este artigo serão da responsabilidade do 

empregador contratante, sendo permitido o seu desconto nos salários do atleta contratado. 
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 Art. 15. A associação empregadora e as entidades a que a mesma esteja filiada poderão 

aplicar ao atleta as penalidades estabelecidas na legislação desportiva, facultada reclamação ao órgão 

competente da Justiça e Disciplina Desportivas. 

 

§ 1º As penalidades pecuniárias não poderão ser superiores a 40% (quarenta por cento) do 

salário percebido pelo atleta, sendo as importâncias correspondentes recolhidas diretamente ao "Fundo de 

Assistência ao Atleta Profissional - FAAP", a que se refere o artigo 9º da Lei nº 6.269, de 24 de novembro 

de 1975, não readquirindo o atleta condição de jogo enquanto não comprovar, perante a Confederação, a 

Federação ou a Liga respectiva, o recolhimento, em cada caso. 

 

§ 2º O Conselho Nacional de Desportos expedirá deliberação sobre a justa proporcionalidade 

entre a pena e a falta. (Revogado pela Lei 9.615 de 24 de Março de 1998) 

 

Art. 16. No caso de ficar o empregador impedido, temporariamente, de participar de 

competições por infração disciplinar ou licença, nenhum prejuízo poderá advir para o atleta, que terá 

assegurada a sua remuneração contratual. 

 

Parágrafo único. No caso de o impedimento ser definitivo, inclusive por desfiliação do 

empregador, dar-se-á a dissolução do contrato, devendo o passe do atleta ser negociado no prazo 

improrrogável de 90 (noventa) dias, sob pena de concessão de passe livre. (Revogado pela Lei 9.615 de 24 

de Março de 1998) 

 

Art. 17. Ocorrendo, por qualquer motivo previsto em lei, a dissolução do empregador, o contrato 

será considerado extinto, considerando-se o atleta com passe livre. 

 

 Art. 18. Não podendo contar com o atleta, impedido de atuar por motivo de sua própria e 

exclusiva responsabilidade, poderá o empregador ficar dispensado de pagamento do salário durante o 

prazo de impedimento ou do cumprimento da pena, considerando-se prorrogado o contrato por igual prazo, 

nas mesmas condições, a critério do empregador. 

 

 Art. 19. órgãos competentes da Justiça e Disciplina Desportivas, na forma da legislação 

desportiva, poderão aplicar aos atletas as penalidades previstas nos Códigos Disciplinares, sendo que a 

pena de eliminação somente será válida se confirmada pela superior instância disciplinar da Confederação, 

assegurada, sempre, a mais ampla defesa. 

 

 Parágrafo único. Na hipótese de indiciação por ilícito punível com a penalidade de eliminação, 

poderá o atleta ser suspenso, preventivamente, por prazo não superior a 30 (trinta) dias. 

 

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

nacional: 

 

I - ato de improbidade; 
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II - grave incontinência de conduta; 

 

III - condenação a pena de reclusão, superior a 2 (dois) anos, transitada em julgado; 

 

IV - eliminação imposta pela entidade de direção máxima do futebol nacional ou internacional. 

 

 Art. 21. É facultado às partes contratantes, a qualquer tempo, rescindir o contrato, mediante 

documento escrito, que será assinado, de próprio punho, pelo atleta, ou seu responsável legal, quando 

menor, e 2 (duas) testemunhas. 

 

Art. 22. O empregador será obrigado a proporcionar ao atleta boas condições de higiene e 

segurança do trabalho e, no mínimo, assistência médica e odontológica imediata nos casos de acidentes 

durante os treinamentos ou competições nos horários em que esteja à sua disposição. 

 

 Art. 23. As datas, horários e intervalos das partidas de futebol obedecerão às determinações do 

Conselho Nacional de Desportos e das entidades desportivas. (Revogado pela Lei 9.615 de 24 de Março de 

1998) 

Art. 24. É vedado a associação empregadora pagar, como incentivo em cada partida, prêmios 

ou gratificações superiores a remuneração mensal do atleta. 

 

 Art. 25. O atleta terá direito a um período de férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias, que 

coincidirá com o recesso obrigatório das atividades de futebol. 

 

 Parágrafo único. Durante os 10 (dez) dias seguintes ao recesso é proibida a participação do 

atleta em qualquer competição com ingressos pagos. 

 

Art. 26. Terá passe livre, ao fim do contrato, o atleta que, ao atingir 32 (trinta e dois) anos de 

idade, tiver prestado 10 (dez) anos de serviço efetivo ao seu último empregador. (Revogado pela Lei 9.615 

de 24 de Março de 1998) 

 

Art. 27. Todo ex-atleta profissional de futebol que tenha exercido a profissão durante 3 (três) 

anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alternados será considerado, para efeito de trabalho, monitor de 

futebol. 

 

Art. 28. Aplicam-se ao atleta profissional de futebol as normas gerais da legislação do trabalho e 

da previdência social, exceto naquilo que forem incompatíveis com as disposições desta lei. 

Art. 29. Somente serão admitidas reclamações à Justiça do Trabalho depois de esgotadas as 

instâncias da Justiça Desportiva, a que se refere o item III do artigo 42 da Lei nº 6.251, de 8 de outubro de 

1975, que proferirá decisão final no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da instauração do 

processo. 
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 Parágrafo único. O ajuizamento da reclamação trabalhista, após o prazo, a que se refere este 

artigo, tornará preclusa a instância disciplinar desportiva, no que se refere ao litígio trabalhista. 

 

 Art. 30. O empregador ou associação desportiva que estiver com o pagamento de salários dos 

atletas em atraso, por período superior a 03 (três) meses, não poderá participar de qualquer competição, 

oficial ou amistosa, salvo autorização expressa da Federação ou Confederação a que estiver filiado. 

 

Art. 31. O processo e o julgamento dos litígios trabalhistas entre os empregadores e os atletas 

profissionais de futebol, no âmbito da Justiça Desportiva, objeto de regulação especial na codificação 

disciplinar desportiva. 

 

 Art. 32. A inobservância dos dispositivos desta Lei será punida com a suspensão da 

associação ou da entidade, em relação à prática do futebol, por prazo de 15 (quinze) a 180 (cento e oitenta) 

dias, ou multa variável de 10 (dez) a 200 (duzentas) vezes o maior valor de referência vigente no País, 

imposta pelo Conselho Nacional de Desportos. 

 

Art. 33. Esta lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

  

Brasília, 02 de setembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República.  

 

ERNESTO GEISEL 

Arnaldo Prieto 

Ney Braga  
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LEI Nº 8.672 - DE   06 de JULHO de 1993 - DOU de  7 /7/93 - LEI ZICO -  -Revogada 

 

Revogada pela LEI 9615, DE 24/03/1998 (LEI PELE). 

 

Institui normas gerais sobre desportos, e dá outras  providências. 

 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I -  

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º O desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formais e obedece às normas gerais desta Lei, 

inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito. 

 

§ 1º A prática desportiva formal é regulada por normas e regras nacionais e pelas regras internacionais 

aceitas em cada modalidade. 

 

§ 2º A prática desportiva não-formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus praticantes. 

 

 CAPÍTULO II -  

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

Art. 2º O desporto, como direito individual, tem como base os seguintes princípios: 

 

I - soberania, caracterizado pela supremacia nacional na organização da prática desportiva; 

 

II - autonomia, definido pela faculdade de pessoas físicas e jurídicas organizarem-se para a prática 

desportiva como sujeitos nas decisões que as afetam; 
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III - democratização, garantido em condições de acesso às atividades desportivas sem distinções e 

quaisquer formas de discriminação; 

 

IV - liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo com a capacidade e interesse de cada um, 

associando-se ou não a entidades do setor; 

 

V - direito social, caracterizado pelo dever do Estado de fomentar as práticas desportivas formais e não-

formais; 

 

VI - diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao desporto profissional e não 

profissional; 

 

VII - identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional; 

 

VIII - educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem como ser autônomo e participante e 

fomentado através da prioridade dos recursos públicos ao desporto educacional; 

 

IX - qualidade, assegurado pela valorização dos resultados desportivos, educativos e dos relacionados à 

cidadania e ao desenvolvimento físico e moral; 

 

X - descentralização, consubstanciado na organização e funcionamento harmônico de sistemas desportivos 

diferenciados e autônomos para os níveis federal, estadual e municipal; 

 

XI - segurança, propiciado ao praticante de qualquer modalidade desportiva, quanto a sua integridade física, 

mental ou sensorial; 

 

XII - eficiência, obtido através do estímulo à competência desportiva e administrativa. 

 

 CAPÍTULO III -  

DA CONCEITUAÇÃO E DAS FINALIDADES DO DESPORTO 

 

Art. 3º O desporto como atividade predominantemente física e intelectual pode ser reconhecido em qualquer 

das seguintes manifestações: 

 

 I - desporto educacional, através dos sistemas de ensino e formas assistemáticas de educação, evitando-

se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o 

desenvolvimento integral e a formação para a cidadania e o lazer; 

 

II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas 

com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da 

saúde e da educação e na preservação do meio ambiente; 
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III - desporto de rendimento, praticado segundo normas e regras nacionais e internacionais, com a 

finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com outras nações. 

 

  

Parágrafo único. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado: 

I - de modo profissional, caracterizado por remuneração pactuada por Contrato de Trabalho ou demais 

formas contratuais pertinentes: 

 

II - de modo não-profissional, compreendendo o desporto: 

 

a) semiprofissional, expresso pela existência de incentivos materiais que não caracterizem remuneração 

derivada de Contrato de Trabalho; 

 

b) amador, identificado pela inexistência de qualquer forma de remuneração ou de incentivos materiais, 

 

 CAPÍTULO IV -  

DO SISTEMA BRASILEIRO DO DESPORTO 

 

 SEÇÃO I -  

DA COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS 

 

Art. 4º O Sistema Brasileiro do Desporto compreende: 

 

 I - o Conselho Superior de Desportos; 

 

II - a Secretaria de Desportos do Ministério da Educação e do Desporto; 

 

III - o Sistema Federal, os Sistemas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, organizados de 

forma autônoma e em regime de colaboração, integrados por vínculos de natureza técnica específicos de 

cada modalidade desportiva. 

 

 § 1º O Sistema Brasileiro do Desporto tem por objetivo de garantir a prática desportiva regular e melhorar-

lhe o padrão de qualidade. 

 

§ 2º Poderão ser incluídas no Sistema Brasileiro do Desporto as pessoas jurídicas que desenvolvam 

práticas não-formais, promovam a cultura e as ciências do desporto e formem ou aprimorem especialistas. 

 

§ 3º Ao Ministério da Educação e do Desporto, por sua Secretaria de Desportos, cumpre elaborar o Plano 

Nacional do Desporto, observadas as diretrizes da Política Nacional do Desporto, e exercer o papel do 

Estado na forma do artigo 217 da Constituição Federal. 
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 SEÇÃO II -  

DO CONSELHO DE DESPORTOS 

Art. 4º O Conselho Superior de Desportos é órgão colegiado de caráter consultivo e normativo, 

representativo da comunidade desportiva brasileira, cabendo-lhe: 

 

I - fazer cumprir e preservar os princípios e preceitos desta Lei; 

 

II - oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Desporto; 

 

III - dirimir os conflitos de superposição de autonomias; 

 

IV - emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais; 

 

V - estabelecer normas, sob a forma de resoluções, que garantam os direitos e impeçam a utilização de 

meios ilícitos nas práticas desportivas; 

 

VI - aprovar os Códigos de Justiça Desportiva e suas alterações; 

 

VII - propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Desportivo - FUNDESP, elaborado pelo Ministério da Educação e do Desporto, por meio de sua Secretaria 

de Desportos; 

 

VIII - outorgar o Certificado de Mérito Desportivo; 

 

IX - exercer outras atribuições constantes da legislação desportiva. 

 

Art. 6º O Conselho Superior de Desporto será composto de quinze membros nomeados pelo Presidente da 

República, discriminadamente: 

 

I - o Secretário de Desportos do Ministério da Educação e do Desporto, membro nato que o preside; 

 

II - dois, de reconhecido saber desportivo, indicados pelo Ministro da Educação e do Desporto; 

 

III - um representante do Comitê Olímpico Brasileiro; 

 

IV - um representante das entidades de administração federal do desporto profissional; 

 

V - um representante das entidades de administração federal do desporto não-profissional; 

 

VI - um representante das entidades de prática do desporto profissional; 

 

VII - um representante das entidades de prática do desporto não-profissional; 
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VIII - um representante dos atletas profissionais; 

 

IX - um representante dos atletas não-profissionais; 

 

X - um representante dos árbitros; 

 

XI - um representante dos treinadores desportivos; 

 

XII - um representante das instituições que formam recursos humanos para o desporto; 

 

XIII - um representante das empresas que apóiam o desporto; 

 

XIV - um representante da imprensa desportiva. 

 

 § 1º A escolha dos membros do Conselho dar-se-á por eleição ou indicação dos segmentos e setores 

interessados, na forma da regulamentação desta Lei. 

 

§ 2º Quando segmentos e setores desportivos tornarem-se relevantes e influentes, o Conselho, por 

deliberação de dois terços de seus membros, poderá ampliar a composição do colegiado até o máximo de 

vinte e nove conselheiros. 

 

§ 3º O mandato dos conselheiros será de três anos, permitida uma recondução 

 

§ 4º Os conselheiros terão direito a passagem e diária para comparecimento às reuniões do Conselho. 

 

SEÇÃO III -  

DO SISTEMA FEDERAL DO DESPORTO 

 

Art. 7º O Sistema Federal do Desporto tem por finalidade promover e aprimorar as práticas desportivas de 

rendimento. 

 

 Parágrafo único. O Sistema Federal do Desporto congrega as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, 

com ou sem fins lucrativos, encarregadas da coordenação, da administração, da normatização, do apoio e 

da prática do desporto, bem como as incumbidas da Justiça Desportiva e, especialmente|: 

 

 I - o Comitê Olímpico Brasileiro; 

 

II - as entidades federais de administração do desporto; 

III - as entidades de prática do desporto filiadas àquelas referidas no inciso anterior; 

 

Art. 8º Ao Comitê Olímpico Brasileiro, entidade jurídica de direito privado, compete representar o País nos 

eventos olímpicos, pan-americanos e outros de igual natureza, no Comitê Olímpico Internacional e no 
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Movimento Olímpico Internacional e fomentar o Movimento Olímpico no Território Nacional, em 

conformidade com as disposições estatutárias e regulamentares do Comitê Olímpico Internacional. 

 

 § 1º Caberá Olímpico Brasileiro representar o olimpismo brasileiro junto aos poderes públicos. 

 

§ 2º É privativo do Comitê Brasileiro o uso da bandeira e dos símbolos olímpicos. 

 

Art. 9º As entidades federais de administração do desporto são pessoas jurídicas de direito privado, com 

organização e funcionamento autônomos, e terão as competências definidas em seus estatutos. 

 

 § 1º As entidades federais de administração do desporto filiarão, nos termos dos seus estatutos, tanto 

entidades estaduais de administração quanto entidades de prática desportiva. 

 

§ 2º É facultada a filiação direta de atletas nos termos previstos no estatuto da respectiva entidade. 

 

Art. 10.  As entidades de prática do desporto são pessoas jurídicas de direito, privado, com ou sem fins 

lucrativos, constituídas na forma da lei, mediante o exercício do direito de livre associação. 

 

Parágrafo único. As entidades de prática desportiva poderão filiar-se, por modalidade, a entidade de 

administração do desporto de mais de um sistema. 

 

Art. 11. É facultado às entidades de prática e às entidades federais de administração de modalidade 

profissional, manter a gestão de suas atividades sob a responsabilidade de sociedade com fins lucrativos, 

desde que adotada uma das seguintes formas: 

 

I - transformar-se em sociedade comercial com finalidade desportiva; 

II - constituir sociedade comercial com finalidade desportiva, controlando a maioria de seu capital com 

direito a voto; 

 

III - contratar sociedade comercial para gerir suas atividades desportivas. 

 

 Parágrafo único. As entidades a que se refere este artigo não poderão utilizar seus bens patrimoniais, 

desportivos ou sociais para integralizar sua parcela de capital ou oferecê-los como garantia, salvo com a 

concordância da maioria absoluta na assembléia-geral dos associados e na conformidade dos respectivos 

estatutos. 

 

 Art. 12. As entidades de prática desportiva poderão organizar ligas regionais ou nacionais e competições, 

seriadas ou não, observadas as disposições estatutárias das entidades de administração do desporto a que 

pertençam. 

 

Parágrafo único. Na hipótese do "caput" deste artigo é facultado às entidades de prática desportiva 

participar, também, de campeonatos nas entidades de administração do desporto a que estejam filiadas. 
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Art. 13.  A duração dos mandatos deve ajustar-se, sempre que possível, ao ciclo olímpico ou à 

periodicidade das competições mundiais da respectiva modalidade desportiva. 

 

 Art. 14.  São causas de inelegibilidade para o desempenho de a cargos e funções, eletivas ou de livre 

nomeação, de entidades federais de administração do desporto, sem prejuízo de outras estatutariamente 

previstas: 

 

 I - ter sido condenado por crime doloso em sentença definitiva; 

 

II - ser considerado inadimplente na prestação de contas de recursos financeiros recebidos de órgãos 

públicos, em decisão administrativa definitiva. 

 

 Parágrafo único. A ocorrência de qualquer das situações previstas neste artigo, ao longo do mandato, 

importa na perda automática do cargo ou função de direção. 

 

 SEÇÃO IV -  

DO SISTEMA DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS 

 

Art. 15.  Os Estados e o Distrito Federal constituirão seus próprios sistemas, respeitadas as normas 

estabelecidas nesta Lei. 

 

  

Parágrafo único. Aos Municípios é facultado constituir sistemas próprios, observadas as disposições desta 

Lei e as contidas na legislação do respectivo Estado. 

 

 CAPÍTULO V -  

DO CERTIFICADO DE MÉRITO DESPORTIVO 

 

  Art. 16.  É criado o Certificado de Mérito Desportivo a ser outorgado pelo Conselho de Desportos. 

 

Parágrafo único. As entidades contempladas farão jus a: 

 

I - prioridade no recebimento de recursos de natureza pública; 

 

II - benefícios previstos na legislação em vigor referentes à utilidade pública: 

 

III - benefícios fiscais na forma da lei. 

 

Art. 17.  Para obtenção do Certificado de Mérito Desportivo são requisitos entre outros: 

 

I - ter estatuto de acordo com a legislação em vigor; 
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II - demonstrar relevantes serviços ao desporto nacional; 

 

III - (vetado); 

 

IV - apresentar manifestação do Comitê Olímpico Brasileiro, no caso de suas filiadas; 

 

V - possuir viabilidade e autonomia financeiras; 

 

VI - manter a independência técnica e o apoio administrativo aos órgãos judicantes. 

 

 CAPÍTULO VI - DA PRÁTICA DESPORTIVA PROFISSIONAL 

 

Art. 18.  Atletas, entidades de prática desportiva e entidade de administração do desporto são livres para 

organizar a atividade profissional de sua modalidade, respeitados os termos desta Lei. 

 

 Art. 19.  Qualquer cessão ou transferência de atleta profissional depende de expressa anuência deste. 

 

  

Art. 20.  A cessão ou transferência de atleta profissional para entidade desportiva estrangeira observará as 

instruções expedidas pela entidade federal de administração do desporto da modalidade. 

 

 Parágrafo único. Além da taxa prevista na alínea "b" do inciso II do artigo 43 desta Lei, nenhuma outra 

poderá ser exigida, a qualquer título, na transferência do atleta. 

 

 Art. 21.  A participação de atletas profissionais em seleções será estabelecida na forma como acordarem a 

entidade de administração e a entidade de prática desportiva cedente. 

 

§ 1º A entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previstos no Contrato de Trabalho, pelo 

período em que durar a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados entre estes e a 

entidade convocadora. 

 

§ 2º  O período de convocação estender-se-á até a reintegração do atleta à entidade que o cedeu, apto a 

exercer sua atividade 

 

Art. 22.  A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato com 

pessoa jurídica, devidamente registrado na entidade federal de administração do desporto, e deverá conter 

cláusula penal para as hipóteses de descumprimento ou rompimento unilateral 

 

§ 1º A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagamentos de salários dos atletas 

profissionais em atraso, por período superior a três meses, não poderá participar de qualquer competição, 

oficial ou amistosa. 
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§ 2º Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais de legislação trabalhista e da seguridade social, 

ressalvadas as peculiaridades expressas nesta Lei ou integrantes do Contrato de Trabalho respectivo. 

 

 Art. 23.  O Contrato de Trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, com vigência não inferior a 

três meses e não superior a trinta e seis meses. 

 

Parágrafo único. De modo excepcional, o prazo do primeiro contrato poderá ser de até quarenta e oito 

meses, no caso de atleta em formação, não-profissional, vinculado à entidade de prática, na qual venha 

exercendo a mesma atividade, pelo menos durante vinte e quatro meses, 

 

Art. 24.  Às entidades de prática desportiva pertence o direito de autorizar a fixação, transmissão ou 

retransmissão de imagem de espetáculo desportivo de que participem. 

 

§ 1º Salvo convenção em contrário, vinte por cento do preço da autorização serão distribuídos, em partes 

iguais, aos atletas participantes do espetáculo. 

 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes do espetáculo desportivo para fins exclusivamente 

jornalísticos ou educativos, cuja duração, no conjunto, não exceda de três minutos. 

 

Art. 25.  Na comercialização de imagens decorrentes de contrato com a entidade de administração de 

desporto, as entidades de prática desportiva participarão com vinte cinco por cento do resultado da 

contratação, de modo proporcional à quantidade de atletas que cada uma cedeu, ressalvados os direitos 

assegurados no artigo anterior. 

 Art. 26.  Caberá ao Conselho Superior de Desportos fixar o valor, os critérios e condições para o 

pagamento da importância denominada passe. 

 

 Art. 27.  É vedada a participação de atletas não-profissionais, com idade superior a vinte anos, em 

competições desportivas de profissionais. 

 

Art. 28.  É vedada a prática do profissionalismo em qualquer modalidade desportiva, quando se trate de: 

 

 I - desporto educacional, seja nos estabelecimentos escolares de 1º e 2º graus ou superiores; 

 

II - desporto militar; 

 

II - menores até a categoria de juvenil. 

 

Art. 29.  Será constituído um sistema de seguro obrigatório específico para os praticantes desportivos 

profissionais, com o objetivo de cobrir os riscos a que estão sujeitos, protegendo especialmente os 

praticantes de alto rendimento. 
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CAPÍTULO VII -  

DA ORDEM DESPORTIVA 

 

Art. 30.  No âmbito de suas atribuições, cada entidade de administração do desporto tem competência para 

decidir, de ofício ou quando lhe forem submetidas pela parte interessada, as questões relativas ao 

cumprimento das normas e regras desportivas. 

 

Art. 31.  É vedado às entidades federais de administração do desporto intervir na organização e 

funcionamento de suas filiadas. 

 

§ 1º Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos emanados de seus poderes internos 

e fazer cumprir os atos legalmente expedidos pelos órgãos ou representantes do Poder Público, poderão 

ser aplicadas, pelas entidades de administração do desporto e de prática desportiva, as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

 

II - censura escrita; 

 

III - multa; 

 

IV - suspensão; 

 

V - desfiliação ou desvinculação. 

 

§ 2º A aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do parágrafo anterior não prescinde do processo 

administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

§ 3º As penalidades de que tratam os incisos IV e V do § 1º deste artigo só serão aplicadas após a decisão 

definitiva da Justiça Desportiva. 

 

Art. 32.  Quando se adotar o voto plural, a quantificação ou ponderação de votos observará, sempre, 

critérios técnicos e a classificação nas competições oficiais promovidas nos últimos cinco anos ou em 

período inferior, sem prejuízo de outros parâmetros estabelecidos em regulamento. 

 

 CAPÍTULO VIII -  

DA JUSTIÇA DESPORTIVA 

  

Art. 33.  A Justiça Desportiva a que se referem os §§ 1º e 2º do artigo 217 da Constituição Federal, e o 

artigo 33 da Lei nº 8.028, de 12 de abril e 1990, regula-se pelas disposições deste Capítulo 

 

 Art. 34.  A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao processo e 

julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas, serão definidas em códigos. 
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§ 1º Os Códigos de Justiça dos desportos profissional e não-profissional serão propostos pelas entidades 

federais de administração do desporto para aprovação pelo Conselho Superior de Desportos. 

 

§ 2º As transgressões relativas à disciplina e às competições desportivas sujeitam o infrator a: 

I - advertência; 

 

II - eliminação; 

 

III - exclusão de campeonato ou torneio; 

 

IV - indenização; 

 

V - interdição de praça de desporto; 

 

VI - multa; 

VII - perda de mando do campo; 

 

VIII - perda de pontos; 

 

IX - perda de renda; 

 

X - suspensão por partida; 

 

XI - suspensão por prazo. 

 

 § 3º As penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas não-profissionais. 

 

§ 4º O disposto nesta Lei sobre Justiça Desportiva não se aplica ao Comitê Olímpico Brasileiro. 

 

 Art. 35.  Aos Tribunais de Justiça Desportiva, unidades autônomas e independentes das entidades de 

administração do desporto de cada sistema, compete processar e julgar, em última instância, as questões 

de descumprimento de normas relativas à disciplina e às competições desportivas, sempre assegurada a 

ampla defesa e o contraditório. 

 

§ 1º Sem prejuízo do disposto neste artigo, as decisões finais dos Tribunais de Justiça Desportiva são 

impugnáveis, nos termos gerais do direito, respeitados os pressupostos processuais estabelecidos nos §§ 

1º e 2º do artigo 217 da Constituição Federal. 

 

§ 2º O recurso ao Poder Judiciário não prejudica os efeitos desportivos validamente produzidos em 

conseqüência da decisão proferida pelos Tribunais de Justiça Desportiva. 
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Art. 36.  As entidades de administração do desporto, nos campeonatos e competições por elas promovidos, 

terão como primeira instância a Comissão Disciplinar integrada por três membros de sua livre nomeação, 

para aplicação imediata das sanções decorrentes de infrações cometidas durante as disputas e constantes 

das súmulas ou documentos similares dos árbitros, ou ainda, decorrentes de infringência ao regulamento da 

respectiva competição. 

 

§ 1º A Comissão Disciplinar aplicará sanções em procedimento sumário. 

 

§ 2º Das decisões da Comissão Disciplinar caberá recursos aos Tribunais Desportivos, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

§ 3º O recurso a que se refere o parágrafo anterior será recebido com efeito suspensivo quando a 

penalidade exceder de duas partidas consecutivas ou quinze dias. 

 Art. 37.  O membro do Tribunal de Justiça Desportiva exerce função considerada de relevante interesse 

público e, sendo servidor público, terá abonadas suas faltas, computando-se como de efetivo exercício a 

participação nas respectivas sessões. 

 

 Art. 38.  Os Tribunais de Justiça Desportiva serão compostos por, no mínimo, sete membros e, no máximo, 

onze membros, sendo: 

 

 a) um indicado pelas entidades de administração do desporto; 

 

b) um indicado pelas entidades de práticas desportivas que participem de competições oficiais da divisão 

principal; 

 

c) três advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados pela Ordem doa Advogados do Brasil; 

 

d) um representante dos árbitros, por estes indicado; 

 

e) um representante dos atletas, por estes indicado. 

 

 § 1º Para efeito de acréscimo na composição, deverá ser assegurada a paridade apresentada nas alíneas 

"a", "b", "d" e "e", respeitado o constante no "caput" deste artigo. 

 

 § 2º O mandato dos membros dos tribunais de Justiça Desportiva será de, no máximo, quatro anos, 

permitida apenas uma recondução. 

 

§ 3º (Vetado). 

§ 4º É vetado a dirigentes desportivos das entidades de administração e das entidades de prática, o 

exercício de cargo ou função na Justiça Desportiva, exceção feita aos membros de Conselho Deliberativo 

das entidades de prática desportiva. 
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CAPÍTULO IX -  

DOS RECURSOS PARA O DESPORTO 

 

Art. 39.  Os recursos necessários à execução da Política Nacional do Desporto serão assegurados em 

programas de trabalho específicos constantes dos Orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além dos provenientes de: 

 

I - fundos desportivos; 

 

II - receitas oriundas de concursos de prognósticos; 

III - doação, patrocínios e legados; 

 

IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamados nos prazos 

regulamentares; 

 

V - incentivos fiscais previstos em lei; 

 

VI - outras fontes. 

 

 Art. 40.  Ao Comitê Olímpico Brasileiro é concedida autorização para importar, livre de tributos federais, 

equipamentos, materiais e componentes destinados, exclusivamente, ao treinamento de atletas, às 

competições desportivas do seu programa de trabalho e aos programas das entidades federais de 

administração do desporto que lhe sejam filiadas ou vinculadas. 

 

§ 1º O Ministério da Fazenda poderá, mediante proposta do Ministério da Educação e do Desporto, através 

de sua Secretaria de Desportos, estender o benefício previsto neste artigo às entidades de prática 

desportiva e aos atletas integrantes do Sistema Federal do Desporto, para execução de atividades 

relacionadas com a melhoria do desempenho das representações desportivas nacionais. 

 

§ 2º É vedada a comercialização dos equipamentos, materiais e componentes importados com benefício 

previsto neste artigo. 

 

§ 3º Os equipamentos, materiais e componentes importados poderão ser definitivamente transferidos para 

as entidades e os atletas referidos no § 1º, caso em que, para os fins deste artigo, ficarão equiparados ao 

importador. 

§ 4º A infringência do disposto neste artigo inabilita definitivamente o infrator aos benefício nele previsto, 

sem prejuízo das sanções e do recolhimento dos tributos dispensados, atualizados monetariamente e 

acrescidos das cominações previstas na legislação pertinente. 

 

 Art. 41.  (Vetado). 
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 Art. 42.  Por unificação do Fundo de Assistência ao Atleta Profissional de que trata a Lei nº 6.269, de 24 de 

novembro de 1975, com o Fundo de Promoção ao Esporte Amador de que trata a Lei nº 7.752, de 14 de 

abril de 1989, fica criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo - FUNDESP, como unidade 

orçamentária destinada a dar apoio financeiro a programas e projetos de caráter desportivo que se 

enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes da Política Nacional do Desporto. 

 

§ 1º O FUNDESP, de natureza autárquica, será subordinado ao Ministério de Educação e do Desporto, 

através de sua Secretaria de Desporto, observado o disposto no inciso VII do artigo 5º desta Lei. 

 

§ 2º O FUNDESP terá duas contas específicas: uma destinada a fomentar o desporto não-profissional, e, 

outra à assistência ao atleta profissional e ao em formação. 

 

 Art. 43.  Constituem recursos do FUNDESP: 

 

I - para fomento ao desporto não-profissional: 

 

a) receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei; 

 

b) adicional de quatro e meio por cento incidentes sobre cada bilhete, permitido o arredondamento do seu 

valor feito nos concursos de prognósticos a que refere o Decreto-Lei nº 594, de 27 de maio de 1969 e a Lei 

nº 6.717, de 12 de novembro de 1979, destinada ao cumprimento do disposto neste inciso; 

 

c) doações, legados e patrocínios; 

 

d) prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamados; 

 

e) (vetado); 

 

f) outras fontes. 

 

  

II - para assistência ao atleta profissional e ao em formação: 

 

 a) um por cento do contrato do atleta profissional pertencente ao Sistema Federal do Desporto, devido e 

recolhimento pela entidade contratante; 

 

b) um por centro do valor da indenização fixada pela entidade cedente, no caso de cessão de atleta a 

entidade estrangeira; 

 

c) um por cento da arrecadação proveniente das competições organizadas pelas entidades federais de 

administração do desporto profissional; 
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d) penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas aos atletas profissionais pelas entidades de prática 

desportiva, pelas de administração do desporto ou pelos Tribunais de Justiça Desportiva; 

e) receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei; 

 

f) dotações, auxílios e subvenções da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 

g) doações, legados e outras receitas eventuais. 

 

 Art. 44.  Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo terão a seguinte destinação: 

 

 I - para o desporto não-profissional: 

 

 a) desporto educacional; 

 

b) desporto de rendimento, nos casos de Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Jogos Pan-Americanos 

e Jogos Sul-Americanos; 

 

c) desporto de criação nacional; 

 

d) capacitação de recursos humanos: cientistas desportivos, professores de educação física e técnicos em 

desporto; 

 

e) apoio a projetos de pesquisa, documentação e informação; 

 

f) construção, ampliação e recuperação de instalações desportivas. 

 

  

II - para o desporto profissional, através de sistema de assistência ao atleta profissional e ao em formação, 

com a finalidade de promover sua adaptação ao mercado, quando deixar a atividade; 

 

III - para apoio técnico e administrativo do Conselho Superior de Desportos. 

 

Art. 45.  A arrecadação obitida em cada teste da Loteria Federal terá a seguinte destinação: 

 

 I - quarenta e cinco por cento para pagamento dos prêmios, incluindo o valor correspondente ao Imposto 

sobre a Renda; 

 

II - vinte por cento para a Caixa Econômica Federal, destinados ao custeio total da administração dos 

recursos de prognósticos desportivos; 

 

III - dez por cento para pagamento, em parcelas iguais, às entidades de prática desportiva, constantes do 

teste, pelo uso de suas denominações ou símbolos; 
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IV - quinze por cento para o FUNDESP. 

 

Parágrafo único. O total da arrecadação, deduzidos os valores previstos nos incisos I, II, III e IV será 

destinada à seguridade social. 

 

Art. 46.  Anualmente, a renda líquida total de um dos testes da Loteria Esportiva Federal será destinada ao 

Comitê Olímpico Brasileiro para o treinamento e as competições preparatórias das equipes olímpicas 

nacionais. 

 

Parágrafo único. Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Pan-Americanos, a renda líquida 

total de um segundo teste será destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro, para o atendimento da participação 

de delegações nacionais desses eventos. 

 

Art. 47.  (Vetado). 

 

Art. 48.  Os recursos financeiros correspondentes às destinações previstas no inciso III do artigo 45 e nos 

46 e 47 desta Lei constituem receitas próprias dos beneficiários, que lhe serão entregues diretamente pela 

Caixa Econômica Federal até o décimo dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador. 

 

CAPÍTULO X -  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Art. 49.  Os dirigentes, unidades ou órgãos de entidades de administração do desporto inscrito no Registro 

Público competente, não exercem função delegada pelo Poder Público nem são considerados autoridades 

públicas para os efeitos da lei. 

 

 Art. 50.  A Secretaria de Desportos do Ministério da Educação e do Desporto expedirá instruções e 

desenvolverá ações para o cumprimento do disposto no inciso IV do artigo 217 da Constituição Federal e 

elaborará projetos de prática  desportiva para pessoas portadoras de deficiência. 

 

 Art. 51.  As entidades desportivas internacionais, com sede permanente ou temporária no País, receberão 

dos poderes públicos o mesmo tratamento dispensado às entidades federais de administração do desporto. 

 

Art. 52.  Será considerado como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período em que o 

atleta, servidor público civil ou militar da administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, 

estiver convocado para integrar representação nacional em competição desportiva no País ou no exterior. 

 

 § 1º O período de convocação será definido pela entidade federal de administração da respectiva 

modalidade desportiva, cabendo a esta ou ao Comitê Olímpico Brasileiro fazer a devida comunicação. 
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§ 2º O disposto neste artigo aplica-se, também, aos profissionais especializados, quando indispensáveis à 

composição da delegação. 

 

 Art. 53.  Os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as 

instituições de ensino superior, definirão normas específicas para a verificação do rendimento e o controle 

de freqüência dos estudantes que integrarem representação desportiva nacional, de forma a harmonizar a 

atividade desportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar. 

 

 Art. 54.  Fica instituído o Dia do Desporto, a ser comemorado no dia 19 de fevereiro. 

 

 Art. 55.  A denominação desportiva e os símbolos de entidades de administração do desporto ou de prática 

desportiva são de propriedade exclusiva dessas entidades, contando com proteção legal válida para todo o 

Território Nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão 

competente. 

 

Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades referidas neste artigo permite-lhes o uso comercial 

de sua denominação e de seus símbolos. 

 

 Art. 56.  São vedados o registro e o uso, para fins comerciais, como marco ou emblema, de qualquer sinal 

que consista no símbolo olímpico ou que o contenha, exceto mediante prévia autorização do Comitê 

Olímpico Brasileiro. 

 

 Art. 57.  As entidades de direção e de prática desportiva filiadas a entidades de administração em, no 

mínimo, três modalidades olímpicas, e que comprovem, na forma da regulamentação desta Lei, atividade e 

a participação em competições oficiais organizadas pela mesma, credenciar-se-ão na Secretaria da 

Fazenda da respectiva Unidade da Federação para promover reuniões destinadas a angariar recursos para 

o fomento do desporto, mediante sorteios de modalidade denominada Bingo, ou similar. 

 

§ 1º O órgão competente de cada Estado e do Distrito Federal normatizará e fiscalizará a realização dos 

eventos de que trata este artigo. 

 

§ 2º Quando se tratar de entidade de direção, a comprovação de que trata o "caput" deste artigo limitar-se-á 

à filiação na entidade de direção nacional ou internacional. 

 

 Art. 58.  Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir associações nacionais e estaduais, por 

modalidade desportiva ou grupo de modalidade, objetivando o recrutamento, a formação e a prestação de 

serviços às entidades de administração do desporto. 

 

Parágrafo único. Independentemente da constituição das associações referidas no "caput" deste artigo, os 

árbitros e auxiliares de arbitragem não têm qualquer vínculo empregatício com as entidades desportivas 

diretivas onde atuam, e a sua remuneração como autônomo exonera tais entidades de quaisquer outras 

responsabilidades trabalhistas e previdenciárias. 
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Art. 59.  Em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, as entidades de administração 

do desporto determinarão em seus regulamentos o princípio do acesso  e descenso, observado sempre o 

critério técnico. 

 

 Art. 60.  É vedado aos administradores e membros de Conselho Fiscal das entidades de prática desportiva 

o exercício de cargo ou função nas entidades de administração do desporto. 

 

 Art. 61.  Nas Forças Armadas os desportos serão praticados sob a direção do Estado-Maior das Forças 

Armadas e do órgão especializado de cada Ministério Militar. 

 

Art. 62.  O valor adicional previsto na alínea "b" do inciso I do artigo 43 desta Lei não será computado no 

montante da arrecadação das apostas para fins de cálculo de prêmios, rateios, tributos de qualquer 

natureza ou taxas de administração. 

 

Parágrafo único. Trimestralmente a Caixa Econômica Federal apresentará à Secretaria de Desportos do 

Ministério da Educação e do Desporto balancete com o resultado da receita proveniente do adicional 

mencionado no "caput" deste artigo. 

 

 Art. 63.  Do adicional de quatro e meio por cento de que trata a alínea "b" do inciso I do artigo 43 desta Lei, 

a parcela de um ponto e meio percentual será repassada à Secretaria de Esportes dos Estados e do Distrito 

Federal ou órgãos que tenham atribuições semelhantes na área do desporto proporcionalmente ao 

montante das apostas efetuadas em cada Unidade da Federação para aplicação segundo o disposto no 

inciso I do artigo 44. 

 

 CAPÍTULO XI -  

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

 Art. 64.  Até a regulamentação do valor do passe, prevista no artigo 26 desta Lei, prevalecem as 

Resoluções nºs 10 de 10 de abril de 1986, e 19, de 6 de dezembro de 1988, do Conselho Nacional de 

Desportos. 

 

 Art. 65.  Fica extinto o Conselho Nacional do Desporto. 

 

 Art. 66.  Até a aprovação dos Códigos de Justiça dos Desportos Profissional e não-Profissional, constituam 

em vigor os atuais códigos. 

 

Art. 67.  As atuais entidades federais de administração do desporto, no prazo de cento e oitenta dias a 

contar da publicação desta Lei, realizarão assembléia-geral para adaptar seus estatutos às normas esta Lei. 

 

§ 1º Em qualquer hipótese, respeitar-se-ão os mandatos em curso dos dirigentes legalmente constituídos. 
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§ 2º A inobservância do prazo fixado no "caput" deste artigo sujeita a entidade infratora ao cancelamento do 

Certificado do Mérito Desportivo que lhe houver sido outorgado e importará na sua exclusão automática do 

Sistema Federal do Desporto até que se concretize e seja averbada no registro público a referida adaptação 

estatutária. 

 

Art. 68.  No prazo de sessenta dias contados da vigência desta Lei, a Caixa Econômica Federal promoverá 

a implantação dos registros de processamento eletrônico, necessários à cobrança do adicional a que se 

refere a alínea "b" do inciso I do artigo 43. 

 

 Art. 69.  O Poder Executivo proporá a estrutura para o funcionamento do FUNDESP e do Conselho 

Superior de Desportos, num prazo de sessenta dias a contar da publicação desta Lei. 

 

Art. 69 No prazo de noventa dias contados da publicação desta Lei, o Poder Executivo proporá a estrutura 

para o funcionamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo e do Conselho Superior de 

Desportos. (Alterada pela  Lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993) 

 

 § 1º Enquanto não for aprovada a estrutura para o funcionamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Desportivo - FUNDESP, os recursos previstos no artigo 43 desta Lei serão geridos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, em conta específica com contabilidade em separado. (Alterada pela  

Lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993) 

 

§ 2º  Cabe à Secretaria de Desportos decidir sobre a relevância e a adequação técnica dos projetos e 

atividades a serem executados e elaborar, sob supervisão ministerial, os respectivos planos de aplicação. 

(Alterada pela  Lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993) 

Art. 70.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 71.  Revogam-se as Leis nºs 6.251, de 8 de outubro de 1975, 6.269, de 24 de novembro de 1975, o 

Decreto-Lei nº 1.617, de 3 de março de 1978, o Decreto-Lei nº 1.924, de 20 de janeiro de 1982, o artigo 5º 

da Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Lei nº 7.921, de 12 de dezembro de 1989, o artigo 14 e artigo 44 

da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990 e demais disposições em contrário. 

 

Brasília, 06 de julho de 1993, 172º da Independência e 105º da República. 

 

ITAMAR FRANCO 

Murílio de Avellar Hingel 
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Lei nº 9.615 de 24 de Março de 1998  

Institui normas gerais sobre desporto e dá outras p rovidências. 

 

        O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço  saber  que o Congresso  Nacional decreta e eu sanciono  a  
seguinte Lei 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

        Art. 1o O desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formais e obedece às normas gerais desta 
Lei, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito. 

        § 1o A prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de 
prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do 
desporto. 

        § 2o A prática desportiva não-formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus praticantes. 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
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        Art. 2o O desporto, como direito individual, tem como base os princípios: 

        I - da soberania, caracterizado pela supremacia nacional na organização da prática desportiva; 

        II - da autonomia, definido pela faculdade e liberdade de pessoas físicas e jurídicas organizarem-se 
para a prática desportiva; 

        III - da democratização, garantido em condições de acesso às atividades desportivas sem quaisquer 
distinções ou formas de discriminação; 

        IV - da liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo com a capacidade e interesse de 
cada um, associando-se ou não a entidade do setor; 

        V - do direito social, caracterizado pelo dever do Estado em fomentar as práticas desportivas formais 
e não-formais; 

        VI - da diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao desporto profissional e não-
profissional; 

        VII - da identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação 
nacional; 

        VIII - da educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem como ser autônomo e 
participante, e fomentado por meio da prioridade dos recursos públicos ao desporto educacional; 

        IX - da qualidade, assegurado pela valorização dos resultados desportivos, educativos e dos 
relacionados à cidadania e ao desenvolvimento físico e moral; 

        X - da descentralização, consubstanciado na organização e funcionamento harmônicos de sistemas 
desportivos diferenciados e autônomos para os níveis federal, estadual, distrital e municipal; 

        XI - da segurança, propiciado ao praticante de qualquer modalidade desportiva, quanto a sua 
integridade física, mental ou sensorial; 

       XII - da eficiência, obtido por meio do estímulo à competência desportiva e administrativa. 

       Parágrafo único. A exploração e a gestão do desporto profissional constituem exercício de atividade 
econômica sujeitando-se, especificamente, à observância dos princípios: (Incluído pela Lei nº 10.672, de 
2003) 

        I - da transparência financeira e administrativa; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        II - da moralidade na gestão desportiva; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        III - da responsabilidade social de seus dirigentes; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        IV - do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional; e (Incluído pela Lei nº 10.672, 
de 2003) 

        V - da participação na organização desportiva do País. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

CAPÍTULO III 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES DO DESPORTO 

        Art. 3o O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: 
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        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 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. 

        Parágrafo único. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:  

        I - de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho 
entre o atleta e a entidade de prática desportiva; 

         II - de modo não-profissional, compreendendo o desporto: 
        a) semiprofissional, expresso em contrato próprio e específico de estágio, com atletas entre quatorze e 
dezoito anos de idade e pela existência de incentivos materiais que não caracterizem remuneração derivada 
de contrato de trabalho;  
        b) amador, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de qualquer forma de remuneração 
ou de incentivos materiais para atletas de qualquer idade.  

        II - de modo não-profissional, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de 
trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio.  (Redação dada pela Lei nº 
9.981, de 2000) 

        a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        b) (revogada). (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

CAPÍTULO IV 

DO SISTEMA BRASILEIRO DO DESPORTO 

Seção I 

Da composição e dos objetivos 

        Art. 4o O Sistema Brasileiro do Desporto compreende: 

        I - Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes;(Vide Lei nº 9.649, de 1998) 
        I - o Ministério do Esporte e Turismo; (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        II - o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP;  (Vide Lei nº 9.649, de 1998) 
        III - o Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro - CDDB;  

        I - o Ministério do Esporte; (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        II -   (Revogado pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        III - o Conselho Nacional do Esporte - CNE; (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        IV - o sistema nacional do desporto e os sistemas de desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, organizados de forma autônoma e em regime de colaboração, integrados por vínculos de 
natureza técnica específicos de cada modalidade desportiva. 

        § 1o O Sistema Brasileiro do Desporto tem por objetivo garantir a prática desportiva regular e melhorar-
lhe o padrão de qualidade. 
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        § 2o A organização desportiva do País, fundada na liberdade de associação, integra o patrimônio 
cultural brasileiro e é considerada de elevado interesse social.  

        § 2o A organização desportiva do País, fundada na liberdade de associação, integra o patrimônio 
cultural brasileiro e é considerada de elevado interesse social, inclusive para os fins do disposto nos incisos 
I e III do art. 5o da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 1993. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 
2003) 

        § 3o Poderão ser incluídas no Sistema Brasileiro de Desporto as pessoas jurídicas que desenvolvam 
práticas não-formais, promovam a cultura e as ciências do desporto e formem e aprimorem especialistas. 

Seção II 

Do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP (Vide Lei nº 9.649, de 1998) 

        Art. 5o O Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP é uma autarquia federal com a 
finalidade de promover, desenvolver a prática do desporto e exercer outras competências específicas que 
lhe são atribuídas nesta Lei. 

        § 1o O INDESP disporá, em sua estrutura básica, de uma Diretoria integrada por um presidente e 
quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da República.(Revogado pela Lei nº 10.672, de 
15.5.2003) 
        § 2o As competências dos órgãos que integram a estrutura regimental do INDESP serão fixadas em 
decreto. (Revogado pela Lei nº 10.672, de 15.5.2003) 

        § 3o Caberá ao INDESP, ouvido o Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro - CDDB, 
propor o Plano Nacional de Desporto, observado o disposto no art. 217 da Constituição Federal. 

        § 4o O INDESP expedirá instruções e desenvolverá ações para o cumprimento do disposto no inciso IV 
do art. 217 da Constituição Federal e elaborará o projeto de fomento da prática desportiva para pessoas 
portadoras de deficiência.  

        Art. 6o Constituem recursos do INDESP:  

        Art. 6o Constituem recursos do Ministério do Esporte: (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        I - receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei; 

        II - adicional de quatro e meio por cento incidente sobre cada bilhete, permitido o arredondamento do 
seu valor feito nos concursos de prognósticos a que se refere o Decreto-Lei nº 594, de 27 de maio de 1969, 
e a Lei no 6.717, de 12 de novembro de 1979, destinado ao cumprimento do disposto no art. 7o; 

        III - doações, legados e patrocínios; 

        IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal, não reclamados; 

        V - outras fontes.  

        § 1o O valor do adicional previsto no inciso II deste artigo não será computado no montante da 
arrecadação das apostas para fins de cálculo de prêmios, rateios, tributos de qualquer natureza ou taxas de 
administração. 

        § 2o Do adicional de quatro e meio por cento de que trata o inciso II deste artigo, um terço será 
repassado às Secretarias de Esportes dos Estados e do Distrito Federal, ou, na inexistência destas, a 
órgãos que tenham atribuições semelhantes na área do desporto, proporcionalmente ao montante das 
apostas efetuadas em cada unidade da Federação para aplicação segundo o disposto no art. 7o. 
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        § 3o Do montante arrecadado nos termos do § 2o, cinqüenta por cento caberão às Secretarias 
Estaduais e/ou aos órgãos que as substituam, e cinqüenta por cento serão divididos entre os Municípios de 
cada Estado, na proporção de sua população. 

        § 4o Trimestralmente, a Caixa Econômica Federal-CEF apresentará balancete ao INDESP, com o 
resultado da receita proveniente do adicional mencionado neste artigo. 

        Art. 7o Os recursos do INDESP terão a seguinte destinação: 

      Art. 7o Os recursos do Ministério do Esporte terão a seguinte destinação: (Redação dada pela Lei nº 
10.672, de 2003) 

        I - desporto educacional; 

        II - desporto de rendimento, nos casos de participação de entidades nacionais de administração do 
desporto em competições internacionais, bem como as competições brasileiras dos desportos de criação 
nacional; 

        III - desporto de criação nacional; 

        IV - capacitação de recursos humanos: 

        a) cientistas desportivos; 

        b) professores de educação física; e 

        c) técnicos de desporto; 

        V - apoio a projeto de pesquisa, documentação e informação; 

        VI - construção, ampliação e recuperação de instalações esportivas; 

        VII - apoio supletivo ao sistema de assistência ao atleta profissional com a finalidade de promover sua 
adaptação ao mercado de trabalho quando deixar a atividade; 

        VIII - apoio ao desporto para pessoas portadoras de deficiência. 

        Art. 8o A arrecadação obtida em cada teste da Loteria Esportiva terá a seguinte destinação: 

        I - quarenta e cinco por cento para pagamento dos prêmios, incluindo o valor correspondente ao 
imposto sobre a renda; 

        II - vinte por cento para a Caixa Econômica Federal - CEF, destinados ao custeio total da 
administração dos recursos e prognósticos desportivos; 

        III - dez por cento para pagamento, em parcelas iguais, às entidades de práticas desportivas 
constantes do teste, pelo uso de suas denominações, marcas e símbolos; (Vide Lei nº 11.118, de 2005) 

        IV - quinze por cento para o INDESP. 

        IV - quinze por cento para o Ministério do Esporte. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        Parágrafo único. Os dez por cento restantes do total da arrecadação serão destinados à seguridade 
social. 

        Art. 9o Anualmente, a renda líquida total de um dos testes da Loteria Esportiva Federal será destinada 
ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB, para treinamento e competições preparatórias das equipes olímpicas 
nacionais. 
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        § 1o Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Pan-Americanos, a renda líquida de um 
segundo teste da Loteria Esportiva Federal será destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB, para o 
atendimento da participação de delegações nacionais nesses eventos. 

        § 2o Ao Comitê Paraolímpico Brasileiro serão concedidas as rendas líquidas de testes da Loteria 
Esportiva Federal nas mesmas condições estabelecidas neste artigo para o Comitê Olímpico Brasileiro-
COB. 

        Art. 10. Os recursos financeiros correspondentes às destinações previstas no inciso III do art. 8o e no 
art. 9o, constituem receitas próprias dos beneficiários que lhes serão entregues diretamente pela Caixa 
Econômica Federal - CEF, até o décimo dia útil do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.  

        § 1o O direito da entidade de prática desportiva de resgatar os recursos de que trata o inciso III do art. 
8o desta Lei decai em 90 (noventa) dias, a contar da data de sua disponibilização pela Caixa Econômica 
Federal – CEF. (Incluído pela Lei nº 11.118, de 2005) 

        § 2o Os recursos que não forem resgatados no prazo estipulado no § 1o deste artigo serão repassados 
ao Ministério do Esporte para aplicação em programas referentes à política nacional de incentivo e 
desenvolvimento da prática desportiva. (Incluído pela Lei nº 11.118, de 2005) 

        § 3o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.118, de 2005) 

Seção III 

Do Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro - CDDB 

        Art. 11. O Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro - CDDB é órgão colegiado de 
deliberação e assessoramento, diretamente subordinado ao Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário 
dos Esportes, cabendo-lhe: 

        Art. 11. O Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro – CDDB é órgão colegiado de 
normatização, deliberação e assessoramento, diretamente vinculado ao Gabinete do Ministro de Estado do 
Esporte e Turismo, cabendo-lhe: (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000)        

      Art. 11. O CNE é órgão colegiado de normatização, deliberação e assessoramento, diretamente 
vinculado ao Ministro de Estado do Esporte, cabendo-lhe: (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        I - zelar pela aplicação dos princípios e preceitos desta Lei; 

        II - oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Desporto; 

        III - emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais; 

        IV - propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do INDESP;  

        IV - propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do Ministério do Esporte; (Redação dada 
pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        V - exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas a questões de natureza 
desportiva;  

        V - exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas a questões de natureza 
desportiva; (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        VI - aprovar os Códigos da Justiça Desportiva; 

        VI - aprovar os Códigos de Justiça Desportiva e suas alterações; (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 
2000)  
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        VII - expedir diretrizes para o controle de substâncias e métodos proibidos na prática desportiva.  

        VII - expedir diretrizes para o controle de substâncias e métodos proibidos na prática desportiva. 
(Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Parágrafo único. O INDESP dará apoio técnico e administrativo ao Conselho de Desenvolvimento do 
Desporto Brasileiro - CDDB.  

        Parágrafo único. O Ministério do Esporte dará apoio técnico e administrativo ao CNE. (Redação dada 
pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        Art. 12. (VETADO) 

        Art. 12-A.. O Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro – CDDB terá a seguinte 
composição: (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)     

        I - o Ministro do Esporte e Turismo; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        II - o Presidente do INDESP; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        III - um representante de entidades de administração do desporto; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        IV - dois representantes de entidades de prática desportiva; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        V - um representante de atletas; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        VI - um representante do Comitê Olímpico Brasileiro - COB; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        VII - um representante do Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPOB; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        VIII - quatro representantes do desporto educacional e de participação indicados pelo Presidente da 
República; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        IX - um representante dos secretários estaduais de esporte; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        X - três representantes indicados pelo Congresso Nacional, sendo dois deles da maioria e um da 
minoria. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

     Art. 12-A. O CNE será composto por vinte e dois membros indicados pelo Ministro do Esporte, que o 
presidirá. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        Parágrafo único. Os membros do Conselho e seus suplentes serão indicados na forma da 
regulamentação desta Lei, para um mandato de dois anos, permitida uma recondução. (Incluído pela Lei nº 
9.981, de 2000) 

Seção IV 

Do Sistema Nacional do Desporto 

        Art. 13. O Sistema Nacional do Desporto tem por finalidade promover e aprimorar as práticas 
desportivas de rendimento. 

        Parágrafo único. O Sistema Nacional do Desporto congrega as pessoas físicas e jurídicas de direito 
privado, com ou sem fins lucrativos, encarregadas da coordenação, administração, normalização, apoio e 
prática do desporto, bem como as incumbidas da Justiça Desportiva e, especialmente: 

        I - o Comitê Olímpico Brasileiro-COB; 

        II - o Comitê Paraolímpico Brasileiro; 

        III - as entidades nacionais de administração do desporto; 

        IV - as entidades regionais de administração do desporto; 

        V - as ligas regionais e nacionais; 

        VI - as entidades de prática desportiva filiadas ou não àquelas referidas nos incisos anteriores. 
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        Art. 14. O Comitê Olímpico Brasileiro-COB e o Comitê Paraolímpico Brasileiro, e as entidades 
nacionais de administração do desporto que lhes são filiadas ou vinculadas, constituem subsistema 
específico do Sistema Nacional do Desporto, ao qual se aplicará a prioridade prevista no inciso II do art. 217 
da Constituição Federal, desde que seus estatutos obedeçam integralmente à Constituição Federal e às leis 
vigentes no País. 

        Art. 15. Ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB, entidade jurídica de direito privado, compete representar o 
País nos eventos olímpicos, pan-americanos e outros de igual natureza, no Comitê Olímpico Internacional e 
nos movimentos olímpicos internacionais, e fomentar o movimento olímpico no território nacional, em 
conformidade com as disposições da Constituição Federal, bem como com as disposições estatutárias e 
regulamentares do Comitê Olímpico Internacional e da Carta Olímpica. 

        § 1o Caberá ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB representar o olimpismo brasileiro junto aos poderes 
públicos. 

        § 2o É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro-COB o uso da bandeira e dos símbolos, lemas e hinos 
de cada comitê, em território nacional. 

        § 2o É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro – COB e do Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPOB o 
uso das bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e paraolímpicos, assim como das denominações 
"jogos olímpicos", "olimpíadas", "jogos paraolímpicos" e "paraolimpíadas", permitida a utilização destas 
últimas quando se tratar de eventos vinculados ao desporto educacional e de participação. (Redação dada 
pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 3o Ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB são concedidos os direitos e benefícios conferidos em lei às 
entidades nacionais de administração do desporto. 

        § 4o São vedados o registro e uso para qualquer fim de sinal que integre o símbolo olímpico ou que o 
contenha, bem como do hino e dos lemas olímpicos, exceto mediante prévia autorização do Comitê 
Olímpico Brasileiro-COB. 

        § 5o Aplicam-se ao Comitê Paraolímpico Brasileiro, no que couber, as disposições previstas neste 
artigo. 

        Art. 16. As entidades de prática desportiva e as entidades nacionais de administração do desporto, 
bem como as ligas de que trata o art. 20, são pessoas jurídicas de direito privado, com organização e 
funcionamento autônomo, e terão as competências definidas em seus estatutos. 

        § 1o As entidades nacionais de administração do desporto poderão filiar, nos termos de seus estatutos, 
entidades regionais de administração e entidades de prática desportiva. 

        § 2o As ligas poderão, a seu critério, filiar-se ou vincular-se a entidades nacionais de administração do 
desporto, vedado a estas, sob qualquer pretexto, exigir tal filiação ou vinculação. 

        § 3o É facultada a filiação direta de atletas nos termos previstos nos estatutos das respectivas 
entidades de administração do desporto. 

        Art. 17. (VETADO) 

        Art. 18. Somente serão beneficiadas com isenções fiscais e repasses de recursos públicos federais da 
administração direta e indireta, nos termos do inciso II do art. 217 da Constituição Federal, as entidades do 
Sistema Nacional do Desporto que: 

        I - possuírem viabilidade e autonomia financeiras; 

        II - apresentarem manifestação favorável do Comitê Olímpico Brasileiro-COB ou do Comitê 
Paraolímpico Brasileiro, nos casos de suas filiadas e vinculadas; 

        III - atendam aos demais requisitos estabelecidos em lei; 
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        IV - estiverem quites com suas obrigações fiscais e trabalhistas. 

        Parágrafo único. A verificação do cumprimento da exigência contida no inciso I é de responsabilidade 
do INDESP, e das contidas nos incisos III e IV, do Ministério Público. 

        Parágrafo único. A verificação do cumprimento das exigências contidas nos incisos I a IV deste artigo 
será de responsabilidade do INDESP. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Art. 19. (VETADO) 

        Art. 20. As entidades de prática desportiva participantes de competições do Sistema Nacional do 
Desporto poderão organizar ligas regionais ou nacionais. (Regulamento) 

        § 1o (VETADO) 

        § 2o As entidades de prática desportiva que organizarem ligas, na forma do caput deste artigo, 
comunicarão a criação destas às entidades nacionais de administração do desporto das respectivas 
modalidades. 

        § 3o As ligas integrarão os sistemas das entidades nacionais de administração do desporto que 
incluírem suas competições nos respectivos calendários anuais de eventos oficiais. 

        § 4o Na hipótese prevista no caput deste artigo, é facultado às entidades de prática desportiva 
participarem, também, de campeonatos nas entidades de administração do desporto a que estiverem 
filiadas. 

        § 5o É vedada qualquer intervenção das entidades de administração do desporto nas ligas que se 
mantiverem independentes. 

    § 6o As ligas formadas por entidades de prática desportiva envolvidas em competições de atletas 
profissionais equiparam-se, para fins do cumprimento do disposto nesta Lei, às entidades de administração 
do desporto. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 7o As entidades nacionais de administração de desporto serão responsáveis pela organização dos 
calendários anuais de eventos oficiais das respectivas modalidades. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        Art. 21. As entidades de prática desportiva poderão filiar-se, em cada modalidade, à entidade de 
administração do desporto do Sistema Nacional do Desporto, bem como à correspondente entidade de 
administração do desporto de um dos sistemas regionais. 

        Art. 22. Os processos eleitorais assegurarão: 

        I - colégio eleitoral constituído de todos os filiados no gozo de seus direitos, admitida a diferenciação 
de valor dos seus votos; 

        II - defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição; 

        III - eleição convocada mediante edital publicado em órgão da imprensa de grande circulação, por três 
vezes;  

        IV - sistema de recolhimento dos votos imune a fraude; 

        V - acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de comunicação. 

        Parágrafo único. Na hipótese da adoção de critério diferenciado de valoração dos votos, este não 
poderá exceder à proporção de um para seis entre o de menor e o de maior valor. 
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        Art. 23. Os estatutos das entidades de administração do desporto, elaborados de conformidade com 
esta Lei, deverão obrigatoriamente regulamentar, no mínimo: 

        I - instituição do Tribunal de Justiça Desportiva, nos termos desta Lei; 

        II - inelegibilidade de seus dirigentes para desempenho de cargos e funções eletivas ou de livre 
nomeação de:  

        a) condenados por crime doloso em sentença definitiva; 

        b) inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa definitiva; 

        c) inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 

        d) afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de gestão 
patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; 

        e) inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 

        f) falidos. 

        Parágrafo único. Independentemente de previsão estatutária é obrigatório o afastamento preventivo e 
imediato dos dirigentes, eleitos ou nomeados, caso incorram em qualquer das hipóteses do inciso II, 
assegurado o processo regular e a ampla defesa para a destituição.  (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        Art. 24. As prestações de contas anuais de todas as entidades de administração integrantes do 
Sistema Nacional do Desporto serão obrigatoriamente submetidas, com parecer dos Conselhos Fiscais, às 
respectivas assembléias-gerais, para a aprovação final. 

        Parágrafo único. Todos os integrantes das assembléias-gerais terão acesso irrestrito aos documentos, 
informações e comprovantes de despesas de contas de que trata este artigo. 

Seção V 

Dos Sistemas dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

        Art. 25. Os Estados e o Distrito Federal constituirão seus próprios sistemas, respeitadas as normas 
estabelecidas nesta Lei e a observância do processo eleitoral. 

        Parágrafo único. Aos Municípios é facultado constituir sistemas próprios, observadas as disposições 
desta Lei e as contidas na legislação do respectivo Estado. 

CAPÍTULO V 

DA PRÁTICA DESPORTIVA PROFISSIONAL 

        Art. 26. Atletas e entidades de prática desportiva são livres para organizar a atividade profissional, 
qualquer que seja sua modalidade, respeitados os termos desta Lei.  

        Parágrafo único. Considera-se competição profissional para os efeitos desta Lei aquela promovida 
para obter renda e disputada por atletas profissionais cuja remuneração decorra de contrato de trabalho 
desportivo. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        Art. 27. As atividades relacionadas a competições de atletas profissionais são privativas de: 
        I - sociedades civis de fins econômicos; 
        II - sociedades comerciais admitidas na legislação em vigor; 
        III - entidades de prática desportiva que constituírem sociedade comercial para administração das 
atividades de que trata este artigo. 
        Parágrafo único. As entidades de que tratam os incisos I, II e III que infringirem qualquer dispositivo 
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desta Lei terão suas atividades suspensas, enquanto perdurar a violação. 
        Art. 27. É facultado à entidade de prática desportiva participante de competições profissionais: 
(Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000)  
         I - transformar-se em sociedade civil de fins econômicos;  (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        II - transformar-se em sociedade comercial; (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        III - constituir ou contratar sociedade comercial para administrar suas atividades profissionais. 
(Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

          Art. 27. As entidades de prática desportiva participantes de competições profissionais e as entidades 
de administração de desporto ou ligas em que se organizarem, independentemente da forma jurídica 
adotada, sujeitam os bens particulares de seus dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, além das sanções e responsabilidades previstas no caput  do art. 1.017 da Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem créditos ou bens sociais da entidade desportiva em 
proveito próprio ou de terceiros. (Redação dada  pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 1o (parágrafo único original) (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 2o A entidade a que se refere este artigo não poderá utilizar seus bens patrimoniais, desportivos ou 
sociais para integralizar sua parcela de capital ou oferecê-los como garantia, salvo com a concordância da 
maioria absoluta da assembléia-geral dos associados e na conformidade do respectivo estatuto. (Incluído 
pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 3o Em qualquer das hipóteses previstas no caput deste artigo, a entidade de prática desportiva 
deverá manter a propriedade de, no mínimo, cinqüenta e um por cento do capital com direito a voto e ter o 
efetivo poder de gestão da nova sociedade, sob pena de ficar impedida de participar de competições 
desportivas profissionais. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)  (Revogado pela Lei nº 10.672, de 2003) 
        § 4o A entidade de prática desportiva somente poderá assinar contrato ou firmar compromisso por 
dirigente com mandato eletivo. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) (Revogado pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 5o O disposto no art. 23 aplica-se, no que couber, às entidades a que se refere o caput  deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 6o Sem prejuízo de outros requisitos previstos em lei, as entidades de administração do desporto, as 
ligas e as entidades de prática desportiva, para obter financiamento com recursos públicos deverão: 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        I - realizar todos os atos necessários para permitir a identificação exata de sua situação financeira; 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        II - apresentar plano de resgate e plano de investimento; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        III - garantir a independência de seus conselhos de fiscalização e administração, quando houver; 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        IV - adotar modelo profissional e transparente; e (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        V - elaborar e publicar suas demonstrações financeiras na forma definida pela Lei no 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, após terem sido auditadas por auditores independentes. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 
2003) 

        § 7o Os recursos do financiamento voltados à implementação do plano de resgate serão utilizados: 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        I - prioritariamente, para quitação de débitos fiscais, previdenciários e trabalhistas; e (Incluído pela Lei 
nº 10.672, de 2003) 

        II - subsidiariamente, para construção ou melhoria de estádio próprio ou de que se utilizam para mando 
de seus jogos, com a finalidade de atender a critérios de segurança, saúde e bem estar do torcedor. 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 
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        § 8o Na hipótese do inciso II do § 7o, a entidade de prática desportiva deverá apresentar à instituição 
financiadora o orçamento das obras pretendidas. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 9o É facultado às entidades desportivas profissionais constituírem-se regularmente em sociedade 
empresária, segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civil. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 10. Considera-se entidade desportiva profissional, para fins desta Lei, as entidades de prática 
desportiva envolvidas em competições de atletas profissionais, as ligas em que se organizarem e as 
entidades de administração de desporto profissional. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 11. Apenas as entidades desportivas profissionais que se constituírem regularmente em sociedade 
empresária na forma do § 9o não ficam sujeitas ao regime da sociedade em comum e, em especial, ao 
disposto no art. 990 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (Incluído pela Lei nº 10.672, 
de 2003) 

        § 12. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades profissionais das 
entidades de prática desportiva, das entidades de administração de desporto e das ligas desportivas, 
independentemente da forma jurídica como estas estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades 
empresárias, notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros, contábeis e 
administrativos. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        Art. 27-A. Nenhuma pessoa física ou jurídica que, direta ou indiretamente, seja detentora de parcela do 
capital com direito a voto ou, de qualquer forma, participe da administração de qualquer entidade de prática 
desportiva poderá ter participação simultânea no capital social ou na gestão de outra entidade de prática 
desportiva disputante da mesma competição profissional. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 1o É vedado que duas ou mais entidades de prática desportiva disputem a mesma competição 
profissional das primeiras séries ou divisões das diversas modalidades desportivas quando: (Incluído pela 
Lei nº 9.981, de 2000) 

        a) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente, através de relação contratual, 
explore, controle ou administre direitos que integrem seus patrimônios; ou,   (Incluído pela Lei nº 9.981, de 
2000) 

        b) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente, seja detentora de parcela do capital 
com direito a voto ou, de qualquer forma, participe da administração de mais de uma sociedade ou 
associação que explore, controle ou administre direitos que integrem os seus patrimônios. (Incluído pela Lei 
nº 9.981, de 2000) 

        § 2o A vedação de que trata este artigo aplica-se: (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        a) ao cônjuge e aos parentes até o segundo grau das pessoas físicas; e (Incluído pela Lei nº 9.981, de 
2000) 

        b) às sociedades controladoras, controladas e coligadas das mencionadas pessoas jurídicas, bem 
como a fundo de investimento, condomínio de investidores ou outra forma assemelhada que resulte na 
participação concomitante vedada neste artigo. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 3o Excluem-se da vedação de que trata este artigo os contratos de administração e investimentos em 
estádios, ginásios e praças desportivas, de patrocínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de 
publicidade e de propaganda, desde que não importem na administração direta ou na co-gestão das 
atividades desportivas profissionais das entidades de prática desportiva, assim como os contratos 
individuais ou coletivos que sejam celebrados entre as detentoras de concessão, permissão ou autorização 
para exploração de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como de televisão por 
assinatura, e entidades de prática desportiva para fins de transmissão de eventos desportivos. (Incluído 
pela Lei nº 9.981, de 2000) 
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        § 4o A infringência a este artigo implicará a inabilitação da entidade de prática desportiva para a 
percepção dos benefícios de que trata o art. 18, bem como a suspensão prevista no art. 48, IV, enquanto 
perdurar a transgressão. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        § 5o Ficam as detentoras de concessão, permissão ou autorização para exploração de serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como de televisão por assinatura, impedidas de patrocinar 
entidades de prática desportiva. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 4o A infringência a este artigo implicará a inabilitação da entidade de prática desportiva para 
percepção dos benefícios de que trata o art. 18 desta Lei.(Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 5o As empresas detentoras de concessão, permissão ou autorização para exploração de serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como de televisão por assinatura, ficam impedidas de 
patrocinar ou veicular sua própria marca, bem como a de seus canais e dos títulos de seus programas, nos 
uniformes de competições das entidades desportivas. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 6o A violação do disposto no § 5o implicará a eliminação da entidade de prática desportiva que lhe 
deu causa da competição ou do torneio em que aquela se verificou, sem prejuízo das penalidades que 
venham a ser aplicadas pela Justiça Desportiva. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)  

        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 de prática desportiva, pessoa 
jurídica de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de 
descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral.  

        § 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. 

        § 2o O vínculo desportivo do atleta com a entidade contratante tem natureza acessória ao respectivo 
vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais, com o término da vigência do contrato de 
trabalho.  

        § 2o O vínculo desportivo do atleta com a entidade desportiva contratante tem natureza acessória ao 
respectivo vínculo trabalhista, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais: (Redação dada pela Lei nº 
10.672, de 2003) 

        I - com o término da vigência do contrato de trabalho desportivo; ou (Redação dada pela Lei nº 10.672, 
de 2003) 

        II - com o pagamento da cláusula penal nos termos do caput  deste artigo; ou ainda (Redação dada 
pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        III - com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial de responsabilidade da entidade desportiva 
empregadora prevista nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 3o 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. (Incluído pela 
Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 4o 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: (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        a) dez por cento após o primeiro ano; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        b) vinte por cento após o segundo ano; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        c) quarenta por cento após o terceiro ano; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        d) oitenta por cento após o quarto ano.(Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 4o Far-se-á redução automática do valor da cláusula penal prevista no caput  deste artigo, aplicando-
se, para cada ano integralizado do vigente contrato de trabalho desportivo, os seguintes percentuais 
progressivos e não-cumulativos: (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 
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        I - dez por cento após o primeiro ano; (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        II - vinte por cento após o segundo ano; (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        III - quarenta por cento após o terceiro ano; (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        IV - oitenta por cento após o quarto ano. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 5o 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. (Incluído pela Lei nº 
9.981, de 2000) 

        § 6o 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.(Incluído pela Lei 
nº 9.981, de 2000)     (Revogado pela Lei nº 10.672, de 2003) 

               § 7o É vedada a outorga de poderes mediante instrumento procuratório público ou particular 
relacionados a vínculo desportivo e uso de imagem de atletas profissionais em prazo superior a um ano. 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora de atleta terá o direito de assinar com este o 
primeiro contrato de profissional, cujo prazo não poderá ser superior a dois anos.  

        Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito de assinar com esse, a partir 
de dezesseis anos de idade, o primeiro contrato de trabalho profissional, cujo prazo não poderá ser superior 
a cinco anos. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        Parágrafo único.(VETADO) 

        § 2o Para os efeitos do caput deste artigo, exige-se da entidade de prática desportiva formadora que 
comprove estar o atleta por ela registrado como não-profissional há, pelo menos, dois anos, sendo facultada 
a cessão deste direito a entidade de prática desportiva, de forma remunerada. (Incluído pela Lei nº 9.981, 
de 2000) 

        § 3o A entidade de prática desportiva detentora do primeiro contrato de trabalho com o atleta por ela 
profissionalizado terá o direito de preferência para a primeira renovação deste contrato. (Incluído pela Lei nº 
9.981, de 2000)   

        § 3o A entidade de prática desportiva formadora detentora do primeiro contrato de trabalho com o atleta 
por ela profissionalizado terá o direito de preferência para a primeira renovação deste contrato, cujo prazo 
não poderá ser superior a dois anos. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 4o O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor de vinte anos de idade, poderá 
receber auxílio financeiro da entidade de prática desportiva formadora, sob a forma de bolsa de 
aprendizagem livremente pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício 
entre as partes. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 5o É assegurado o direito ao ressarcimento dos custos de formação de atleta não profissional menor 
de vinte anos de idade à entidade de prática de desporto formadora sempre que, sem a expressa anuência 
dessa, aquele participar de competição desportiva representando outra entidade de prática desportiva. 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 6o Os custos de formação serão ressarcidos pela entidade de prática desportiva usufruidora de atleta 
por ela não formado pelos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        I - quinze vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na hipótese de o 
atleta não profissional ser maior de dezesseis e menor de dezessete anos de idade; (Incluído pela Lei nº 
10.672, de 2003) 
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        II - vinte vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na hipótese de o 
atleta não profissional ser maior de dezessete e menor de dezoito anos de idade; (Incluído pela Lei nº 
10.672, de 2003) 

        III - vinte e cinco vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na hipótese 
de o atleta não profissional ser maior de dezoito e menor de dezenove anos de idade; (Incluído pela Lei nº 
10.672, de 2003) 

        IV - trinta vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na hipótese de o 
atleta não profissional ser maior de dezenove e menor de vinte anos de idade. (Incluído pela Lei nº 10.672, 
de 2003) 

        § 7o A entidade de prática desportiva formadora para fazer jus ao ressarcimento previsto neste artigo 
deverá preencher os seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        I - cumprir a exigência constante do § 2o deste artigo; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        II - comprovar que efetivamente utilizou o atleta em formação em competições oficiais não 
profissionais; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        III - propiciar assistência médica, odontológica e psicológica, bem como contratação de seguro de vida 
e ajuda de custo para transporte; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        IV - manter instalações desportivas adequadas, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, 
segurança e salubridade, além de corpo de profissionais especializados em formação técnico-desportiva; 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        V - ajustar o tempo destinado à formação dos atletas aos horários do currículo escolar ou de curso 
profissionalizante, exigindo o satisfatório aproveitamento escolar. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, com vigência nunca 
inferior a três meses. 

        Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, com vigência nunca 
inferior a três meses nem superior a cinco anos. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Parágrafo único. Não se aplica ao contrato de trabalho do atleta profissional o disposto no art. 445 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Art. 31. A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagamento de salário de atleta 
profissional em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou superior a três meses, terá o contrato de 
trabalho daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre para se transferir para qualquer outra agremiação 
de mesma modalidade, nacional ou internacional, e exigir a multa rescisória e os haveres devidos. 

        § 1o São entendidos como salário, para efeitos do previsto no caput, o abono de férias, o décimo 
terceiro salário, as gratificações, os prêmios e demais verbas inclusas no contrato de trabalho. 

        § 2o A mora contumaz será considerada também pelo não recolhimento do FGTS e das contribuições 
previdenciárias. 

        § 3o Sempre que a rescisão se operar pela aplicação do disposto no caput, a multa rescisória a favor 
da parte inocente será conhecida pela aplicação do disposto nos arts. 479 e 480 da CLT. 

        § 3o Sempre que a rescisão se operar pela aplicação do disposto no caput  deste artigo, a multa 
rescisória a favor do atleta será conhecida pela aplicação do disposto no art. 479 da CLT. (Redação dada 
pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 4o  (Incluído e vetado pela Lei nº 10.672, de 2003 ) 
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        Art. 32. É lícito ao atleta profissional recusar competir por entidade de prática desportiva quando seus 
salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em dois ou mais meses; 

        Art. 33. Independentemente de qualquer outro procedimento, entidade nacional de administração do 
desporto fornecerá condição de jogo ao atleta para outra entidade de prática, nacional ou internacional, 
mediante a prova da notificação do pedido de rescisão unilateral firmado pelo atleta ou por documento do 
empregador no mesmo sentido. 

        Art. 33. Cabe à 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 firmado pelo atleta ou documento do empregador no mesmo 
sentido, desde que acompanhado da prova de pagamento da cláusula penal nos termos do art. 28 desta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Art. 34. O contrato de trabalho do atleta profissional obedecerá a modelo padrão, constante da 
regulamentação desta Lei. 

        Art. 34. São deveres da entidade de prática desportiva empregadora, em especial: (Redação dada pela 
Lei nº 9.981, de 2000) 

        I - registrar o contrato de trabalho do atleta profissional na entidade de administração nacional da 
respectiva modalidade desportiva; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        II - proporcionar aos atletas profissionais as condições necessárias à participação nas competições 
desportivas, treinos e outras atividades preparatórias ou instrumentais; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        III - submeter os atletas profissionais aos exames médicos e clínicos necessários à prática desportiva. 
(Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Art. 35. A entidade de prática desportiva comunicará em impresso padrão à entidade nacional de 
administração da modalidade a condição de profissional, semi-profissional ou amador do atleta. 

        Art. 35. São deveres do atleta profissional, em especial: (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        I - participar dos jogos, treinos, estágios e outras sessões preparatórias de competições com a 
aplicação e dedicação correspondentes às suas condições psicofísicas e técnicas; (Incluído pela Lei nº 
9.981, de 2000) 

        II - preservar as condições físicas que lhes permitam participar das competições desportivas, 
submetendo-se aos exames médicos e tratamentos clínicos necessários à prática desportiva; (Incluído pela 
Lei nº 9.981, de 2000) 

        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. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Art. 36. A atividade do atleta semiprofissional é caracterizada pela existência de incentivos materiais 
que não caracterizem remuneração derivada de contrato de trabalho, pactuado em contrato formal de 
estágio firmado com entidade de prática desportiva, pessoa jurídica de direito privado, que deverá conter, 
obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral. 
(Revogado pela Lei nº 9.981, de 14.7.2000) 
        § 1o Estão compreendidos na categoria dos semiprofissionais os atletas com idade entre quatorze e 
dezoito anos completos. 
        § 2o Só poderão participar de competição entre profissionais os atletas semiprofissionais com idade 
superior a dezesseis anos. 
        § 3o Ao completar dezoito anos de idade, o atleta semiprofissional deverá ser obrigatoriamente 
profissionalizado, sob pena de, não o fazendo, voltar à condição de amador, ficando impedido de participar 
em competições entre profissionais. 
        § 4o A entidade de prática detentora do primeiro contrato de trabalho do atleta por ela profissionalizado 
terá direito de preferência para a primeira renovação deste contrato, sendo facultada a cessão deste direito 
a terceiros, de forma remunerada ou não.  
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        § 5o Do disposto neste artigo estão excluídos os desportos individuais e coletivos olímpicos, exceto o 
futebol de campo. 
        Art. 37. O contrato de estágio do atleta semiprofissional obedecerá a modelo padrão, constante da 
regulamentação desta Lei. (Revogado pela Lei nº 9.981, de 14.7.2000) 

        Art. 38. Qualquer cessão ou transferência de atleta profissional, na vigência do contrato de trabalho, 
depende de formal e expressa anuência deste, e será isenta de qualquer taxa que venha a ser cobrada pela 
entidade de administração. 

        Art. 38. Qualquer cessão ou transferência de atleta profissional ou não-profissional depende de sua 
formal e expressa anuência. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        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 contrato, quando for o caso. 

        Art. 40. Na cessão ou transferência de atleta profissional para entidade de prática desportiva 
estrangeira observar-se-ão as instruções expedidas pela entidade nacional de título. 

        § 1o  As condições para transferência do atleta profissional para o exterior deverão integrar 
obrigatoriamente os contratos de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva brasileira que o 
contratou. (Renumerado do Parágrafo Único para § 1o  pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 2o Se a entidade de prática desportiva cedente de atleta profissional para entidade de prática 
desportiva estrangeira tiver sido cessionária do atleta, no prazo inferior a doze meses, em transferência 
definitiva ou empréstimo, oneroso ou gratuito, para qualquer outra entidade de prática desportiva, será 
caracterizada como entidade repassadora, fazendo jus a vinte e cinco por cento do valor pactuado para a 
cessão ou transferência internacional, ficando a entidade formadora com direito de receber setenta e cinco 
por cento do valor pago pela entidade estrangeira, desde que a entidade formadora do atleta não tenha sido 
previamente indenizada. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)  

        Art. 41. A participação de atletas profissionais em seleções será estabelecida na forma como 
acordarem a entidade de administração convocante e a entidade de prática desportiva cedente. 

        § 1o A entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previstos no contrato de trabalho, pelo 
período em que durar a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados entre este e a 
entidade convocadora. 

        § 2o O período de convocação estender-se-á até a reintegração do atleta à entidade que o cedeu, apto 
a exercer sua atividade. 

        Art. 42. Às entidades de prática desportiva pertence o direito de negociar, autorizar e proibir a fixação, 
a transmissão ou retransmissão de imagem de espetáculo ou eventos desportivos de que participem. 

        § 1o 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. 

        § 2o O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes de espetáculo ou evento desportivo para fins, 
exclusivamente, jornalísticos ou educativos, cuja duração, no conjunto, não exceda de três por cento do 
total do tempo previsto para o espetáculo. 

        § 3o O espectador pagante, por qualquer meio, de espetáculo ou evento desportivo equipara-se, para 
todos os efeitos legais, ao consumidor, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

        Art. 43. É vedada a participação em competições desportivas profissionais de atletas amadores de 
qualquer idade e de semiprofissionais com idade superior a vinte anos. 

        Art. 43. É vedada a participação em competições desportivas profissionais de atletas não-profissionais 
com idade superior a vinte anos. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 
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        Art. 44. É vedada a prática do profissionalismo, em qualquer modalidade, quando se tratar de: 

        I - desporto educacional seja nos estabelecimentos escolares de 1º e 2º graus ou superiores; 

        II - desporto militar; 

        III - menores até a idade de dezesseis anos completos. 

        Art. 45. As entidades de prática desportiva serão obrigadas a contratar seguro de acidentes pessoais e 
do trabalho para os atletas profissionais e semiprofissionais a elas vinculados, com o objetivo de cobrir os 
riscos a que estão sujeitos. 
        Parágrafo único. Para os atletas profissionais, o prêmio mínimo de que trata este artigo deverá 
corresponder à importância total anual da remuneração ajustada, e, para os atletas semiprofissionais, ao 
total das verbas de incentivos materiais. 

        Art. 45. As entidades de prática desportiva são obrigadas a contratar seguro de acidentes de trabalho 
para atletas profissionais a ela vinculados, com o objetivo de cobrir os riscos a que eles estão sujeitos. 
(Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Parágrafo único. A importância segurada deve garantir direito a uma indenização mínima 
correspondente ao valor total anual da remuneração ajustada no caso dos atletas profissionais. (Redação 
dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Art. 46. A presença de atleta de nacionalidade estrangeira, com visto temporário de trabalho previsto 
no inciso V do art. 13 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, como integrante da equipe de competição 
da entidade de prática desportiva, caracteriza para os termos desta Lei, a prática desportiva profissional, 
tornando obrigatório o enquadramento previsto no caput do art. 27. 

        § 1o É vedada a participação de atleta de nacionalidade estrangeira como integrante de equipe de 
competição de entidade de prática desportiva nacional nos campeonatos oficiais, quando o visto de trabalho 
temporário expedido pelo Ministério do Trabalho recair no inciso III do art. 13 da Lei 6.815, de 19 de agosto 
de 1980.  

        § 2o A entidade de administração do desporto será obrigada a exigir da entidade de prática desportiva 
o comprovante do visto de trabalho do atleta de nacionalidade estrangeira fornecido pelo Ministério do 
Trabalho, sob pena de cancelamento da inscrição desportiva. 

        Art. 46-A. As ligas desportivas, as entidades de administração de desporto e as de prática desportiva 
envolvidas em qualquer competição de atletas profissionais, independentemente da forma jurídica adotada, 
ficam obrigadas a: (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        I - elaborar e publicar, até o último dia útil do mês de abril, suas demonstrações financeiras na forma 
definida pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, após terem sido auditadas por auditores 
independentes; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        II - apresentar suas contas juntamente com os relatórios da auditoria de que trata o inciso I ao 
Conselho Nacional do Esporte - CNE, sempre que forem beneficiárias de recursos públicos, na forma do 
regulamento. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 1o Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na legislação tributária, trabalhista, 
previdenciária, cambial, e das conseqüentes responsabilidades civil e penal, a infringência a este artigo 
implicará: (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        I - para as entidades de administração do desporto e ligas desportivas, a inelegibilidade, por dez anos, 
de seus dirigentes para o desempenho de cargos ou funções eletivas ou de livre nomeação, em quaisquer 
das entidades ou órgãos referidos no parágrafo único do art. 13 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 
2003) 
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        II - para as entidades de prática desportiva, a inelegibilidade, por cinco anos, de seus dirigentes para 
cargos ou funções eletivas ou de livre nomeação em qualquer entidade ou empresa direta ou indiretamente 
vinculada às competições profissionais da respectiva modalidade desportiva. (Incluído pela Lei nº 10.672, 
de 2003) 

        § 2o As entidades que violarem o disposto neste artigo ficam ainda sujeitas: (Incluído pela Lei nº 
10.672, de 2003) 

        I - ao afastamento de seus dirigentes; e (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        II - à nulidade de todos os atos praticados por seus dirigentes em nome da entidade após a prática da 
infração. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 3o Os dirigentes de que trata o § 2o serão sempre: (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        I - o presidente da entidade, ou aquele que lhe faça às vezes; e (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        II - o dirigente que praticou a infração ainda que por omissão. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 4o (Incluído e vetado pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        CAPÍTULO VI 

DA ORDEM DESPORTIVA 

        Art. 47. No âmbito de suas atribuições, os Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros e as entidades 
nacionais de administração do desporto têm competência para decidir, de ofício ou quando lhes forem 
submetidas pelos seus filiados, as questões relativas ao cumprimento das normas e regras de prática 
desportiva. 

        Art. 48. Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos emanados de seus poderes 
internos, poderão ser aplicadas, pelas entidades de administração do desporto e de prática desportiva, as 
seguintes sanções: 

        I - advertência; 

        II - censura escrita; 

        III - multa; 

        IV - suspensão; 

        V - desfiliação ou desvinculação. 

        § 1o A aplicação das sanções previstas neste artigo não prescinde do processo administrativo no qual 
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

        § 2o As penalidades de que tratam os incisos IV e V deste artigo somente poderão ser aplicadas após 
decisão definitiva da Justiça Desportiva. 

CAPÍTULO VII 

DA JUSTIÇA DESPORTIVA 

        Art. 49. A Justiça Desportiva a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 217 da Constituição Federal e o art. 
33 da Lei no 8.028, de 12 de abril de 1990, regula-se pelas disposições deste Capítulo. 
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        Art. 50. A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao processo 
e julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas, serão definidas em Códigos 
Desportivos.  

      Art. 50. A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao processo e 
julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas, serão definidas em códigos 
desportivos, facultando-se às ligas constituir seus próprios órgãos judicantes desportivos, com atuação 
restrita às suas competições. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003) 

        § 1o As transgressões relativas à disciplina e às competições desportivas sujeitam o infrator a: 

        I - advertência; 

        II - eliminação; 

        III - exclusão de campeonato ou torneio; 

        IV - indenização; 

        V - interdição de praça de desportos; 

        VI - multa; 

        VII - perda do mando do campo; 

        VIII - perda de pontos; 

        IX - perda de renda; 

        X - suspensão por partida; 

        XI - suspensão por prazo. 

        § 2o As penas disciplinares não serão aplicadas aos menores de quatorze anos. 

        § 3o As penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas não-profissionais. 

        § 4o Compete às entidades de administração do desporto promover o custeio do funcionamento dos 
órgãos da Justiça Desportiva que funcionem junto a si. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Art. 51. O disposto nesta Lei sobre Justiça Desportiva não se aplica aos Comitês Olímpico e 
Paraolímpico Brasileiros. 

        Art. 52. Aos Tribunais de Justiça Desportiva, unidades autônomas e independentes das entidades de 
administração do desporto de cada sistema, compete processar e julgar, em última instância, as questões 
de descumprimento de normas relativas à disciplina e às competições desportivas, sempre assegurados a 
ampla defesa e o contraditório. 

        Art. 52. Os órgãos integrantes da Justiça Desportiva são autônomos e independentes das entidades de 
administração do desporto de cada sistema, compondo-se do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 
funcionando junto às entidades nacionais de administração do desporto; dos Tribunais de Justiça 
Desportiva, funcionando junto às entidades regionais da administração do desporto, e das Comissões 
Disciplinares, com competência para processar e julgar as questões previstas nos Códigos de Justiça 
Desportiva, sempre assegurados a ampla defesa e o contraditório. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 
2000) 
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        § 1o Sem prejuízo do disposto neste artigo, as decisões finais dos Tribunais de Justiça Desportiva são 
impugnáveis nos termos gerais do direito, respeitados os pressupostos processuais estabelecidos nos §§ 1º 
e 2º do art. 217 da Constituição Federal. 

        § 2o O recurso ao Poder Judiciário não prejudicará os efeitos desportivos validamente produzidos em 
conseqüência da decisão proferida pelos Tribunais de Justiça Desportiva. 

        Art. 53. Os Tribunais de Justiça Desportiva terão como primeira instância a Comissão Disciplinar, 
integrada por três membros de sua livre nomeação, para a aplicação imediata das sanções decorrentes de 
infrações cometidas durante as disputas e constantes das súmulas ou documentos similares dos árbitros, 
ou, ainda, decorrentes de infringência ao regulamento da respectiva competição. 

        Art. 53. Junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para julgamento envolvendo competições 
interestaduais ou nacionais, e aos Tribunais de Justiça Desportiva, funcionarão tantas Comissões 
Disciplinares quantas se fizerem necessárias, compostas cada qual de cinco membros que não pertençam 
aos referidos órgãos judicantes e que por estes serão indicados. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 1o (VETADO) 

        § 2o A Comissão Disciplinar aplicará sanções em procedimento sumário, assegurados a ampla defesa 
e o contraditório. 

        § 3o Das decisões da Comissão Disciplinar caberá recurso aos Tribunais de Justiça Desportiva. 

        § 3o Das decisões da Comissão Disciplinar caberá recurso ao Tribunal de Justiça Desportiva e deste 
ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nas hipóteses previstas nos respectivos Códigos de Justiça 
Desportiva. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 4o O recurso ao qual se refere o parágrafo anterior será recebido e processado com efeito 
suspensivo quando a penalidade exceder de duas partidas consecutivas ou quinze dias. 

        Art. 54. O membro do Tribunal de Justiça Desportiva exerce função considerada de relevante interesse 
público e, sendo servidor público, terá abonadas suas faltas, computando-se como de efetivo exercício a 
participação nas respectivas sessões. 

        Art. 55. Os Tribunais de Justiça Desportiva serão compostos por, no mínimo, sete membros, ou onze 
membros, no máximo, sendo: 
        I - um indicado pela entidade de administração do desporto; 
        II - um indicado pelas entidades de prática desportiva que participem de competições oficiais da divisão 
principal; 
        III - três advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados pela Ordem dos Advogados do 
Brasil; 
        IV - um representante dos árbitros, por estes indicado; 
        V - um representante dos atletas, por estes indicado. 
        § 1o Para efeito de acréscimo de composição, deverá ser assegurada a paridade apresentada nos 
incisos I, II, IV e V, respeitado o disposto no caput deste artigo. 
        § 2o O mandato dos membros dos Tribunais de Justiça terá a duração máxima de quatro anos, 
permitida apenas uma recondução. 
        § 3o É vedado aos dirigentes desportivos das entidades de administração e das entidades de prática o 
exercício de cargo ou função na Justiça Desportiva, exceção feita aos membros dos conselhos deliberativos 
das entidades de prática desportiva. 
        § 4o Os membros dos Tribunais de Justiça desportiva serão obrigatoriamente bacharéis em Direito ou 
pessoas de notório saber jurídico, e de conduta ilibada. 

        Art. 55. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva e os Tribunais de Justiça Desportiva serão 
compostos por nove membros, sendo: (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        I - dois indicados pela entidade de administração do desporto; (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 
2000) 
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        II - dois indicados pelas entidades de prática desportiva que participem de competições oficiais da 
divisão principal; (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        III - dois advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados pela Ordem dos Advogados do 
Brasil; (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        IV - um representante dos árbitros, por estes indicado; (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        V - dois representantes dos atletas, por estes indicados. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 2o O mandato dos membros dos Tribunais de Justiça Desportiva terá duração máxima de quatro 
anos, permitida apenas uma recondução. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

       § 3o É vedado aos dirigentes desportivos das entidades de administração e das entidades de prática o 
exercício de cargo ou função na Justiça Desportiva, exceção feita aos membros dos conselhos deliberativos 
das entidades de prática desportiva. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 4o Os membros dos Tribunais de Justiça Desportiva poderão ser bacharéis em Direito ou pessoas de 
notório saber jurídico, e de conduta ilibada. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

CAPÍTULO VIII 

DOS RECURSOS PARA O DESPORTO 

        Art. 56. Os recursos necessários ao fomento das práticas desportivas formais e não-formais a que se 
refere o art. 217 da Constituição Federal serão assegurados em programas de trabalho específicos 
constantes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além dos 
provenientes de: 

        I - fundos desportivos; 

        II - receitas oriundas de concursos de prognósticos; 

        III - doações, patrocínios e legados; 

        IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamados nos prazos 
regulamentares; 

        V - incentivos fiscais previstos em lei; 

       VI – dois por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares 
cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-se este valor do montante destinado aos 
prêmios. (Incluído pela Lei nº 10.264, de 2001) 

        VII - outras fontes. (Renumerado pela Lei nº 10.264, de 2001) 

        § 1o Do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o inciso VI do caput, 
oitenta e cinco por cento serão destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro e quinze por cento ao Comitê 
Paraolímpico Brasileiro, devendo ser observado, em ambos os casos, o conjunto de normas aplicáveis à 
celebração de convênios pela União. (Incluído pela Lei nº 10.264, de 2001) 

        § 2o Dos totais de recursos correspondentes aos percentuais referidos no § 1o, dez por cento deverão 
ser investidos em desporto escolar e cinco por cento, em desporto universitário. (Incluído pela Lei nº 10.264, 
de 2001) 

        § 3o Os recursos a que se refere o inciso VI do caput: (Incluído pela Lei nº 10.264, de 2001) 
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        I – constituem receitas próprias dos beneficiários, que os receberão diretamente da Caixa Econômica 
Federal, no prazo de dez dias úteis a contar da data de ocorrência de cada sorteio;(Incluído pela Lei nº 
10.264, de 2001) 

        II – serão exclusiva e integralmente aplicados em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e 
manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica, manutenção e 
locomoção de atletas, bem como sua participação em eventos desportivos.(Incluído pela Lei nº 10.264, de 
2001) 

        § 4o Dos programas e projetos referidos no inciso II do § 3o será dada ciência aos Ministérios da 
Educação e do Esporte e Turismo. (Incluído pela Lei nº 10.264, de 2001) 

        § 5o Cabe ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação dos recursos repassados ao Comitê 
Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro em decorrência desta Lei. (Incluído pela Lei nº 
10.264, de 2001) 

        Art. 57. Constituirão recursos para a assistência social e educacional aos atletas profissionais, ex-
atletas e aos em formação, recolhidos diretamente para a Federação das Associações de Atletas 
Profissionais - FAAP: 
        I - um por cento do contrato do atleta profissional pertencente ao Sistema Brasileiro do Desporto, 
devido e recolhido pela entidade contratante; 
        II - um por cento do valor da multa contratual, nos casos de transferências nacionais e internacionais, a 
ser pago pela entidade cedente; 
        III - um por cento da arrecadação proveniente das competições organizadas pelas entidades nacionais 
de administração do desporto profissional; 
        IV - penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas aos atletas profissionais pelas entidades de prática 
desportiva, pelas de administração do desporto ou pelos Tribunais de Justiça Desportiva. 

        Art. 57. Constituirão recursos para a assistência social e educacional aos atletas profissionais, ex-
atletas e aos em formação, recolhidos diretamente para a Federação das Associações de Atletas 
Profissionais – FAAP: (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        I - um por cento do contrato do atleta profissional pertencente ao Sistema Brasileiro do Desporto, 
devido e recolhido pela entidade contratante; (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

       II - um por cento do valor da cláusula penal, nos casos de transferências nacionais e internacionais, a 
ser pago pelo atleta; (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

       III - um por cento da arrecadação proveniente das competições organizadas pelas entidades nacionais 
de administração do desporto profissional; (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

       IV - penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas aos atletas profissionais pelas entidades de prática 
desportiva, pelas de administração do desporto ou pelos órgãos da Justiça Desportiva. (Redação dada pela 
Lei nº 9.981, de 2000) 

          Art. 58. (VETADO) 

CAPÍTULO IX 

DO BINGO 

        Art. 59. Os jogos de bingo são permitidos em todo o território nacional nos termos desta Lei.   
(Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000)  
        Art. 59.  A exploração de jogos de bingo, serviço público de competência da União, será executada, 
direta ou indiretamente, pela Caixa Econômica Federal em todo o território nacional, nos termos desta Lei e 
do respectivo regulamento.  (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) 
            Art. 60. As entidades de administração e de prática desportiva poderão credenciar-se junto à União 
para explorar o jogo de bingo permanente ou eventual com a finalidade de angariar recursos para o fomento 
do desporto. (Vide Decreto nº 3.659, de 14.11.2000)  (Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, 
de 2000) 
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        § 1o Considera-se bingo permanente aquele realizado em salas próprias, com utilização de processo 
de extração isento de contato humano, que assegure integral lisura dos resultados, inclusive com o apoio de 
sistema de circuito fechado de televisão e difusão de som, oferecendo prêmios exclusivamente em dinheiro.  
        § 2o (VETADO) 
        § 3o As máquinas utilizadas nos sorteios, antes de iniciar quaisquer operações, deverão ser 
submetidas à fiscalização do poder público, que autorizará ou não seu funcionamento, bem como as 
verificará semestralmente, quando em operação.  
        Art. 61. Os bingos funcionarão sob responsabilidade exclusiva das entidades desportivas, mesmo que 
a administração da sala seja entregue a empresa comercial idônea. (Revogado, a partir de 31/12/2001, pela 
Lei nº 9.981, de 2000) 
        Art. 62. São requisitos para concessão da autorização de exploração dos bingos para a entidade 
desportiva:(Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000)  
        I - filiação a entidade de administração do esporte ou, conforme o caso, a entidade nacional de 
administração, por um período mínimo de três anos, completados até a data do pedido de autorização;  
        II - (VETADO) 
        III - (VETADO) 
        IV - prévia apresentação e aprovação de projeto detalhado de aplicação de recursos na melhoria do 
desporto olímpico, com prioridade para a formação do atleta;  
        V - apresentação de certidões dos distribuidores cíveis, trabalhistas, criminais e dos cartórios de 
protesto;  
        VI - comprovação de regularização de contribuições junto à Receita Federal e à Seguridade Social; 
        VII - apresentação de parecer favorável da Prefeitura do Município onde se instalará a sala de bingo, 
versando sobre os aspectos urbanísticos e o alcance social do empreendimento;  
        VIII - apresentação de planta da sala de bingo, demonstrando ter capacidade mínima para duzentas 
pessoas e local isolado de recepção, sem acesso direto para a sala; 
        IX - prova de que a sede da entidade desportiva é situada no mesmo Município em que funcionará a 
sala de bingo. 
        § 1o Excepcionalmente, o mérito esportivo pode ser comprovado em relatório quantitativo e qualitativo 
das atividades desenvolvidas pela entidade requerente nos três anos anteriores ao pedido de autorização. 
        § 2o Para a autorização do bingo eventual são requisitos os constantes nos incisos I a VI do caput, 
além da prova de prévia aquisição dos prêmios oferecidos. 
        Art. 63. Se a administração da sala de bingo for entregue a empresa comercial, entidade desportiva 
juntará, ao pedido de autorização, além dos requisitos do artigo anterior, os seguintes documentos: 
(Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        I - certidão da Junta Comercial, demonstrando o regular registro da empresa e sua capacidade para o 
comércio; 
        II - certidões dos distribuidores cíveis, trabalhistas e de cartórios de protesto em nome da empresa; 
        III - certidões dos distribuidores cíveis, criminais, trabalhistas e de cartórios de protestos em nome da 
pessoa ou pessoas físicas titulares da empresa; 
        IV - certidões de quitação de tributos federais e da seguridade social; 
        V - demonstrativo de contratação de firma para auditoria permanente da empresa administradora; 
        VI - cópia do instrumento do contrato entre a entidade desportiva e a empresa administrativa, cujo 
prazo máximo será de dois anos, renovável por igual período, sempre exigida a forma escrita. 
        Art. 64. O Poder Público negará a autorização se não provados quaisquer dos requisitos dos artigos 
anteriores ou houver indícios de inidoneidade da entidade desportiva, da empresa comercial ou de seus 
dirigentes, podendo ainda cassar a autorização se verificar terem deixado de ser preenchidos os mesmos 
requisitos. (Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Art. 65. A autorização concedida somente será válida para local determinado e endereço certo, sendo 
proibida a venda de cartelas fora da sala de bingo. (Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 
2000) 
        Parágrafo único. As cartelas de bingo eventual poderão ser vendidas em todo o território nacional. 
        Art. 66.(VETADO)(Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Art. 67. (VETADO)(Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Art. 68. A premiação do bingo permanente será apenas em dinheiro, cujo montante não poderá 
exceder o valor arrecadado por partida. (Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Parágrafo único. (VETADO) 
        Art. 69. (VETADO)(Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Art. 70. A entidade desportiva receberá percentual mínimo de sete por cento da receita bruta da sala 
de bingo ou do bingo eventual. (Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Parágrafo único. As entidades desportivas prestarão contas semestralmente ao poder público da 
aplicação dos recursos havidos dos bingos. 
        Art. 71. (VETADO)(Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        § 1o (VETADO) 
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        § 2o (VETADO) 
        § 3o (VETADO) 
        § 4o É proibido o ingresso de menores de dezoito anos nas salas de bingo. 
        Art. 72. As salas de bingo destinar-se-ão exclusivamente a esse tipo de jogo. (Revogado, a partir de 
31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Parágrafo único. A única atividade admissível concomitantemente ao bingo na sala é o serviço de bar 
ou restaurante. 
        Art. 73. É proibida a instalação de qualquer tipo de máquinas de jogo de azar ou de diversões 
eletrônicas nas salas de bingo. (Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Art. 74. Nenhuma outra modalidade de jogo ou similar, que não seja o bingo permanente ou o 
eventual, poderá ser autorizada com base nesta Lei. (Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, 
de 2000) 
        Parágrafo único. Excluem-se das exigências desta Lei os bingos realizados com fins apenas 
beneficentes em favor de entidades filantrópicas federais, estaduais ou municipais, nos termos da legislação 
especifica, desde que devidamente autorizados pela União. 
        Art. 75. Manter, facilitar ou realizar jogo de bingo sem a autorização prevista nesta Lei: (Revogado, a 
partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Pena - prisão simples de seis meses a dois anos, e multa. 
        Art. 76. (VETADO)(Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Art. 77. Oferecer, em bingo permanente ou eventual, prêmio diverso do permitido nesta Lei: 
(Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Pena - prisão simples de seis meses a um ano, e multa de até cem vezes o valor do prêmio oferecido. 
        Art. 78. (VETADO)(Revogado, a partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Art. 79. Fraudar, adulterar ou controlar de qualquer modo o resultado do jogo de bingo: (Revogado, a 
partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Pena - reclusão de um a três anos, e multa. 
        Art. 80. Permitir o ingresso de menor de dezoito anos em sala de bingo: (Revogado, a partir de 
31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa. 
        Art. 81. Manter nas salas de bingo máquinas de jogo de azar ou diversões eletrônicas: (Revogado, a 
partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) 
        Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa. 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 82. Os dirigentes, unidades ou órgãos de entidades de administração do desporto, inscritas ou não 
no registro de comércio, não exercem função delegada pelo Poder Público, nem são consideradas 
autoridades públicas para os efeitos desta Lei. 

        Art. 83. As entidades desportivas internacionais com sede permanente ou temporária no País 
receberão dos poderes públicos o mesmo tratamento dispensado às entidades nacionais de administração 
do desporto. 

        Art. 84. Será considerado como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período em que o 
atleta servidor público civil ou militar, da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, 
estiver convocado para integrar representação nacional em competição desportiva no País ou no exterior. 
        § 1o O período de convocação será definido pela entidade nacional da administração da respectiva 
modalidade desportiva, cabendo a esta ou aos Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros fazer a devida 
comunicação e solicitar ao Ministério Extraordinário dos Esportes a competente liberação do afastamento 
do atleta ou dirigente. 

        Art. 84. Será considerado como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período em que o 
atleta servidor público civil ou militar, da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, 
estiver convocado para integrar representação nacional em treinamento ou competição desportiva no País 
ou no exterior. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 1o O período de convocação será definido pela entidade nacional da administração da respectiva 
modalidade desportiva, cabendo a esta ou aos Comitês Olímpico ou Paraolímpico Brasileiros fazer a devida 
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comunicação e solicitar ao INDESP a competente liberação do afastamento do atleta ou dirigente. (Redação 
dada pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        § 2o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos profissionais especializados e dirigentes, quando 
indispensáveis à composição da delegação. 

        Art. 84-A. Todos os jogos das seleções brasileiras de futebol, em competições oficiais, deverão ser 
exibidos, pelo menos, em uma rede nacional de televisão aberta, com transmissão ao vivo, inclusive para as 
cidades brasileiras nas quais os mesmos estejam sendo realizados.  (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Parágrafo único. As empresas de televisão de comum acordo, ou por rodízio, ou por arbitramento, 
resolverão como cumprir o disposto neste artigo, caso nenhuma delas se interesse pela transmissão. O 
órgão competente fará o arbitramento.  (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Art. 85. Os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 
as instituições de ensino superior, definirão normas específicas para verificação do rendimento e o controle 
de freqüência dos estudantes que integrarem representação desportiva nacional, de forma a harmonizar a 
atividade desportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar. 

        Art. 86. É instituído o Dia do Desporto, a ser comemorado no dia 23 de junho, Dia Mundial do Desporto 
Olímpico. 

        Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, 
bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, 
contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem 
necessidade de registro ou averbação no órgão competente. 

        Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-
lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, nomes e apelidos. 

        Art. 88. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir entidades nacionais e estaduais, por 
modalidade desportiva ou grupo de modalidades, objetivando o recrutamento, a formação e a prestação de 
serviços às entidades de administração do desporto. 

        Parágrafo único. Independentemente da constituição de sociedade ou entidades, os árbitros e seus 
auxiliares não terão qualquer vínculo empregatício com as entidades desportivas diretivas onde atuarem, e 
sua remuneração como autônomos exonera tais entidades de quaisquer outras responsabilidades 
trabalhistas, securitárias e previdenciárias. 

        Art. 89. Em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, as entidades de 
administração do desporto determinarão em seus regulamentos o princípio do acesso e do descenso, 
observado sempre o critério técnico. 

        Art. 90. É vedado aos administradores e membros de conselho fiscal de entidade de prática desportiva 
o exercício de cargo ou função em entidade de administração do desporto. 

      Art. 90-A. (Incluído e vetado pela Lei nº 10.672, de 2003 ) 

      Art. 90-B. (Incluído e vetado pela Lei nº 10.672, de 2003 ) 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

        Art. 91. Até a edição dos Códigos da Justiça dos Desportos Profissionais e Não-Profissionais 
continuam em vigor os atuais Códigos, com as alterações constantes desta Lei. 
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        Art. 92. Os atuais atletas profissionais de futebol, de qualquer idade, que, na data de entrada em vigor 
desta Lei, estiverem com passe livre, permanecerão nesta situação, e a rescisão de seus contratos de 
trabalho dar-se-á nos termos dos arts. 479 e 480 da CLT 

         Art. 93. O disposto no § 2o do art. 28 somente entrará em vigor após três anos a partir da vigência 
desta Lei. 

        Art. 93. O disposto no art. 28, § 2o, desta Lei somente produzirá efeitos jurídicos a partir de 26 de 
março de 2001, respeitados os direitos adquiridos decorrentes dos contratos de trabalho e vínculos 
desportivos de atletas profissionais pactuados com base na legislação anterior. (Redação dada pela Lei nº 
9.981, de 2000) 

        Parágrafo único. (VETADO) (Incluído e vetado pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Art. 94. As entidades desportivas praticantes ou participantes de competições de atletas profissionais 
terão o prazo de dois anos para se adaptar ao disposto no art. 27. 

        Art. 94. As entidades desportivas praticantes ou participantes de competições de atletas profissionais 
terão o prazo de três anos para se adaptar ao disposto no art. 27 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 
9.940, de 1999) 

        Art. 94. Os artigos 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § 1o do art. 41 desta Lei serão obrigatórios 
exclusivamente para atletas e entidades de prática profissional da modalidade de futebol. (Redação dada 
pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Parágrafo único. É facultado às demais modalidades desportivas adotar os preceitos constantes dos 
dispositivos referidos no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Art. 94-A. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, inclusive a distribuição dos recursos, 
gradação das multas e os procedimentos de sua aplicação. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 

        Art. 95. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 96. São revogados, a partir da vigência do disposto no § 2 o do art. 28 desta Lei, os incisos II e V e 
os §§ 1o e 3o do art. 3o, os arts. 4o, 6o, 11 e 13, o § 2o do art. 15, o parágrafo único do art. 16 e os arts. 23 e 
26 da Lei no 6.354, de 02 de setembro de 1976; são revogadas, a partir da data de publicação desta Lei, as 
Leis nos 8.672, de 6 de julho de 1993, e 8.946, de 5 de dezembro de 1994. 

        Brasília,  24 de março de 1998; 177o da Independência e 110o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
Iris Rezende  
Pedro Malan  
Paulo Renato Souza  
Paulo Paiva  
Reinhold Stephanes  
Edson Arantes do Nascimento  
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TRIBUNAL REGIINAO DO TRABALHO 1ª REGIÃO 

 

ATO Nº 0837/2007 

 

Alterado pelo Ato nº 29/2008 

 

A PRESIDENTE E O CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª 

REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Judiciário prevenir e dirimir litígios, mediante atos e 

decisões que obedeçam ao devido processo legal, foram editados, pela Presidência do Tribunal Regional 

da 1ª Região, os Atos nº 2.772/2003 e 673/2004 (DOERJ 9.1.2004 e 20.5.2004), que instituíram a 

centralização das execuções contra BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, FLUMINENSE FOOTBALL CLUB e 

CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA; 

 

CONSIDERANDO que a execução centralizada, em vista dos imperativos de eficácia e 

eficiência da atividade jurisdicional, nos moldes dos referidos atos, não vem atendendo, integralmente, aos 

objetivos para os quais foi criada, sendo constantes as manifestações de inconformismo dos credores 

dirigidas à Presidência do Tribunal e aos juízos centralizadores das execuções;  

 



 324

CONSIDERANDO que, passados mais de três anos da edição daqueles atos, com a 

conseqüente centralização das execuções contra Botafogo Futebol Clube, Fluminense Football Club e 

Clube de Regatas Vasco da Gama, foram arrecadados, até novembro de 2007, R$27.194.882,91 (vinte e 

sete milhões, cento e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) e 

resta dívida estimada em R$ 121.303.427,82 (cento e vinte e um milhões, trezentos e três mil, quatrocentos 

e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos); 

 

CONSIDERANDO que, mantida a média dos valores mensalmente disponibilizados, o integral 

cumprimento das cartas de vênia já remetidas aos juízos centralizadores consumiria mais de dez; 

CONSIDERANDO a existência de grande número de reclamações em curso ainda não 

integradas à centralização; 

 

CONSIDERANDO que a exclusão destas reclamações da centralização frustraria o objetivo 

básico de criação deste procedimento; 

 

CONSIDERANDO que, a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, a Constituição Federal 

garantiu, expressamente, a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação (artigo 5º, inciso LXXVIII); 

 

CONSIDERANDO que, para satisfação dos créditos em tempo razoável, é necessária a 

imposição de um valor mínimo a ser disponibilizado ao juízo centralizador;  

 

CONSIDERANDO que o artigo 54 da Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei nº 

11.101/2005) estabelece que o plano de recuperação judicial não possa prever prazo superior a 1 (um) ano 

para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho 

vencidos até a data do pedido de recuperação judicial, tampouco poderá prever prazo superior a 30 (trinta) 

dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza 

estritamente salarial vencidos nos 3 (três meses anteriores ao pedido de recuperação judicial); 

 

CONSIDERANDO o regramento do processo de recuperação judicial (Lei nº 11.101/2005), com 

imposição de limite para as habilitações, a ela sujeitando, exclusivamente, "os créditos existentes na data 

do pedido" (art. 49), sendo extraconcursais (art. 67) os demais créditos, decorrentes de obrigações 

contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, evitando-se o acréscimo de créditos ao 

procedimento de centralização e a sua inevitável perpetuação;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento mínimo de obrigações decorrentes dos 

contratos de trabalho ainda em vigor, mormente o regular depósito em conta vinculada ao FGTS, assim 

como a pontualidade nos pagamentos dos salários e de verbas decorrentes de eventuais rescisões, 

 

RESOLVEM: 
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Art. 1º Fica mantida a centralização da arrecadação e distribuição dos valores a serem 

recolhidos por Botafogo Futebol Clube, Fluminense Football Club e Clube de Regatas Vasco da Gama no 

respectivos juízos centralizadores 18ª, 49ª e 56ª Varas do Trabalho do Rio de Janeiro). 

 

Art. 2º Para garantia das execuções em curso perante as Varas do Trabalho centralizadoras são 

fixados: 

 

I - o percentual de 20% (vinte por cento) para constrição judicial que incidirá sobre todas as 

rendas auferidas pelo BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, garantido o valor mínimo de R$10.000.000,00 (dez 

milhões de reais), por ano, e R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por mês, a partir de 1º de janeiro de 

2008;  

II - o percentual de 22% (vinte e dois por cento) para constrição judicial que incidirá sobre todas 

as rendas auferidas pelo FLUMINENSE FOOTBALL CLUB, garantido o valor mínimo de R$10.000.000,00 

(dez milhões de reais), por ano, e R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por mês, a partir de 1º de janeiro de 

2008; 

III - o percentual de 20% (vinte por cento) para constrição judicial que incidirá sobre todas as 

rendas auferidas pelo CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA, garantido o valor mínimo de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), por ano, e R$200.000,00 (duzentos mil reais), por mês, a partir de 

1º de janeiro de 2008, R$4.000.000,00 e R$250.000,00, a partir de 1º de janeiro de 2009, R$5.000.000,00 e 

R$300.000,00, a partir de 1º de janeiro de 2010, e de R$6.000.000,00 e R$300.000,00, a partir de 1º de 

janeiro de 2011; 

 

Parágrafo único. Os percentuais estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos, a critério dos 

juízos centralizadores.  

 

Art. 3º São consideradas rendas auferidas pelos Clubes, para fins de incidência dos percentuais 

fixados nos incisos I, II e III do artigo 2º, que alcançam todas as empresas das quais façam parte como 

acionistas ou por qualquer outro meio participativo, os recursos provenientes de todos os negócios jurídicos 

por eles firmados, contratos de publicidade, de transmissão televisiva, de vendas de espaços comerciais, de 

ingressos para eventos sociais e esportivos, de cessão ou transferência de direitos federativos e de 

empréstimos de atleta para outras agremiações, considerados os valores pagos em moeda ou não, de 

contratos com entes públicos que tenham por objeto a promoção desportiva, de recursos oriundos dos 

patrocinadores ou de terceiros, inclusive aqueles advindos de pagamento de dívidas do clube patrocinado, 

cessão de dívidas ao patrocinador ou a terceiros, contratos celebrados entre o patrocinador ou terceiros e 

os atletas ou pessoas jurídicas das quais façam parte, que tenham por objeto o pagamento de salários ou a 

cessão, aos clubes, de direito de uso, nome, voz e imagem dos atletas, ou qualquer outro evento que gere 

receita. 

 

Parágrafo único. Os juízos centralizadores poderão expedir ofícios aos credores dos clubes, 

determinando o bloqueio e depósito judicial dos respectivos créditos nos limites estabelecidos no artigo 2º. 
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Art. 4º Os Clubes depositarão o valor correspondente ao respectivo percentual fixado no artigo 

2º até o dia 15 de cada mês, em conta aberta em instituição bancária oficial indicada pela Presidência do 

Tribunal.  

 

§ 1º Até o dia 15 de cada mês, através de planilha, os Clubes informarão o cumprimento do que 

consta no artigo 2º, dotados os juízos centralizadores dos meios necessários à satisfação da atividade 

jurisdicional executória. 

 

§ 2º Por determinação dos juízos centralizadores, os Clubes apresentarão cópias dos 

documentos contábeis e dos contratos que deram origem às receitas informadas. 

 

Art. 5º O pagamento dos créditos indicados nas cartas de vênia obedecerá ao critério de 

anterioridade da intimação da sentença de liquidação ou da assinatura do termo de conciliação, à exceção 

dos preferenciais, que precederão os demais. 

 

§ 1º São considerados preferenciais, para fins do disposto no caput deste artigo: 

 

I - os créditos dos titulares, se acometidos eles próprios ou seus dependentes de doença grave, 

nos termos dos incisos XI, XII e XIV do artigo 20 da Lei nº 8.036/90; 

 

II - os créditos cujos titulares estejam enquadrados no estatuto do idoso (Lei nº 10.741/03, artigo 

71), observado o limite de 150 (cento e cinqüenta) salários mínimos (Lei nº 11.101/2005, artigo 83, inciso I); 

 

III - os créditos cujos valores não excedam a 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 9.099/95); 

IV - os créditos decorrentes de rescisão de contrato de trabalho, observado o limite de 150 

(cento e cinqüenta) salários mínimos (Lei nº 11.101/2005, artigo 83, inciso I). 

 

§ 2º Para os fins estabelecidos no § 1º deste artigo, os créditos derivados da ausência ou 

insuficiência de depósitos em conta vinculada ao FGTS e de salários retidos são considerados decorrentes 

da rescisão do contrato de trabalho. 

 

Art. 6º Fica assegurado aos clubes a possibilidade de apresentação, aos juízo centralizadores, 

de plano de negociação dos créditos habilitados, junto aos credores, visando reduzir o valor total da dívida, 

observado procedimento a ser disciplinado por esta Presidência. 

 

Art. 7º A centralização fica limitada às execuções das sentenças ou acordos proferidos em 

ações distribuídas até 19 de dezembro de 2007.  

 

§ 1º Os créditos habilitados nos juízos centralizadores, inclusive eventuais diferenças 

decorrentes de atualização monetária e incidência de juros de mora, deverão ser integralmente quitados até 

19 de dezembro de 2013. 
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§ 2º Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, as garantias mínima mensal fixada 

nas alíneas do art. 2º serão alteradas, a partir de 1º de janeiro de 2012, para valor correspondente a 1/12 

dos créditos habilitados, corrigido, mês a mês, observados os critérios para atualização dos créditos 

trabalhistas vigentes à época, inclusive com incidência de juros de mora. 

 

Art. 8º A manutenção da execução centralizada, nos termos estabelecidos no presente Ato, fica 

condicionada à observância, pelos Clubes, das seguintes condições: 

I - pagamento dos salários vencidos após a publicação do presente Ato, considerando-se mora 

contumaz o atraso ou sonegação de salários devidos aos empregados, por período igual ou superior a três 

meses, sem motivo grave e relevante, excluídas as causas pertinentes ao risco do empreendimento 

(Decreto-lei nº 368/68, artigo 2º, § 1º); 

 

II - pagamento, no prazo legal (CLT, artigo 477, § 6º), das parcelas decorrentes das rescisões 

de contrato de trabalho efetivadas a partir da publicação do presente Ato; 

 

III - depósito tempestivo, em conta vinculada, da importância correspondente a 8% (oito por 

cento) da remuneração paga ou devida a cada trabalhador, a partir da publicação do presente Ato, nos 

termos do artigo 15 da Lei nº 8.036/90. 

 

Art. 9º Os Presidentes e Vice Presidentes de BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, FLUMINENSE 

FOOTBALL CLUB e CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA firmarão compromisso perante a Presidência 

do Tribunal e os respectivos juízos centralizadores, assumindo os encargos imputados por lei aos 

depositários e sob pena de restabelecimento das execuções fracionadas, independentemente das 

responsabilidades penais e civis cabíveis. 

 

Parágrafo único. O restabelecimento das execuções fracionadas a que se refere o caput deste 

artigo está condicionada ao exame dos juízos centralizadores. 

 

Art. 10º A Presidência deste Tribunal e a Corregedoria Regional colocarão, na medida do 

possível, à disposição dos juízos centralizadores, os meios necessários à consecução das medidas aqui 

discriminadas, tais como o auxílio de Juiz substituto exclusivo e servidores. 

 

Art. 11. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2007 

 

DESEMBARGADORA DORIS CASTRO NEVES 

Presidente 

DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS BONFIM 

Corregedor  
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Publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 20 de dezembro de 2007, Parte III, 

Seção II. 

 

Disponível em: 

http://portal2.trtrio.gov.br:7777/portal/page?_pageid=73,347281&_dad=portal&_schema=PORTAL   

 

 

Tribunal Regional do Trabalho – 1ª Região 

 

Requerimento do BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS proto colado sob o nº GC1661, 

em 22 de abril de 2009  

 

Vistos etc. 

1 - Nos termos do art. 25, inciso VII, do RI, determino a autuação do requerimento do 

BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS protocolado sob o nº GC1661, em 22 de abril de 2009, como 

Petição. 

2 – Pretende o requerente BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS que se declare a absoluta 

competência desta Presidência para conceder e revogar o Ato nº 837, de 2007, mantenha o percentual 20% 

da receita bruta para a arrecadação mensal, reveja a limitação dos processos de execução a partir de 

dezembro de 2007 e desbloqueie os valores constritos por ordem do MM. Juízo da 70ª Vara do Trabalho do 

Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 01320-2002-070-01-01-5. 

3 – Passo a decidir o requerimento ainda sem autuação em razão da urgência, mormente em 

face do contido no MS nº 01440-2009-000-01-0- 5, distribuído nesta data para o Exmo. Sr. Desembargador 

Dr. JOSÉ 

ANTÔNIO T. DA SILVA, cuja pretensão liminar ainda não foi examinada, haja vista que o 

digníssimo Relator não se encontrava presente neste Tribunal até o presente momento. 

4 - É princípio geral do Direito Administrativo que a extinção de um determinado ato 

administrativo deve ser feita na mesma forma do ato originário. 

Resta, assim, inviável que o ato de concessão da centralização das execuções realizadas em 

face do BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS, ato de caráter nitidamente administrativo, pudesse ser 

revogado por decisão monocrática do MM. Juízo Centralizador da Execução. 

Não é essa a melhor leitura da disposição contida no parágrafo único do art. 9º do Ato Conjunto 

nº 837, de 17 de novembro de 2007: 

“Parágrafo único. O restabelecimento das execuções fracionadas a que se refere o caput deste 

artigo está condicionado ao exame dos juízos centralizadores”. 

Na verdade, o que a norma acima transcrita está a dizer é que a extinção da centralização das 

execuções dependeria da manifestação originária dos juízos centralizadores nesse sentido, vinculando esta 

Presidência e à Eg. Corregedoria à iniciativa daqueles. 

 

Não houve delegação para que os juízos centralizadores decidissem pela extinção da 

centralização das execuções. 
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Tanto assim, que a extinção da centralização das execuções movidas em face do 

FLUMINENSE FOOTBALL CLUB, também abrangida pelo Ato Conjunto nº 837, de 2007, se deu através da 

edição do Ato Conjunto nº 29, de 30 de abril de 2008, após iniciativa do MM. Juízo Centralizador. 

Ademais disso, não custa lembrar que a regulamentação atual relativa à concessão de Planos 

Especiais de Execução no âmbito deste Tribunal (Provimento Conjunto nº 1, de 19 de dezembro de 2007, 

com a redação dada pelo Provimento Conjunto nº 2, de 19 de maio de 2008) é de clareza solar ao fixar a 

competência desta Presidência para determinar a extinção do Plano Especial de Execução, depois de 

provocado pelo Juízo Centralizador: 

“Art. 8º... Parágrafo único. O restabelecimento das execuções fracionadas a que se refere o 

caput deste artigo será submetido ao exame da Presidência do Tribunal por provocação do Juízo 

Centralizador.” 

5 - Adoto, assim, como mera provocação, nos termos do parágrafo único do art. 9º do Ato 

Conjunto 837, de 2007, e do parágrafo único do art. 8º do Provimento Conjunto nº 1, de 2007, com a 

redação dada pelo Provimento Conjunto nº 2, de 2008, a manifestação do MM. Juízo Centralizador cuja 

cópia se encontra anexada ao presente requerimento, acerca da qual decidirei no momento oportuno, a teor 

da competência que me cabe para conceder e extinguir os Planos Especiais de Execução, em face do que 

dispõem os artigos 1º, §3º, parte final, e 8º, parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 1, de 2007, com a 

redação dada pelo Provimento Conjunto nº 2, de 2008. 

Nessa linha, é evidente que permanece, até decisão em contrário desta Presidência, a 

centralização das execuções movidas em face do BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS, permanecendo, 

ainda, integralmente, a determinação relativa à suspensão de qualquer ato expropriatório ou de bloqueio de 

créditos em autos de execução individual (art. 1º, Ato Conjunto nº 837, de 2007), em prejuízo das 

preferências instituídas em razão da centralização das execuções já mencionada, razão pela qual não há 

como prevalecer os atos praticados no âmbito do Processo nº 01320-2002-070-01-01-5. 

6 - Considerando, por fim, o contido no art. 1º, §4º, do Provimento 

Conjunto nº 1, de 2007, com a redação dada pelo Provimento Conjunto nº 2, de 2008, que 

instituiu o Juízo Auxiliar de Execução em razão do elevado volume de trabalho enfrentado pelas Secretarias 

dos Juízos que cumularam suas competências naturais com as decorrentes dos Atos Conjuntos nºs. 2.772, 

de 2003, 673, de 2004 e 837, de 2007, transfiro do MM. Juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 

para o MM. Juízo Auxiliar de Execução a competência para processar a centralização das execuções do 

BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS. 

7 - Oficie-se, de imediato, por meio telefônico ou eletrônico, o MM. 

Juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro para que seja efetuada a remessa dos autos 

em que se processa a centralização das execuções para o MM. Juízo Auxiliar de Execução, 

independentemente da publicação do respectivo ato. 

8 - Oficie-se, de imediato, por meio telefônico ou eletrônico, o MM. Juízo da 70ª Vara do 

Trabalho do Rio de Janeiro, a fim de que seja suspensa qualquer mandado de penhora ou ordem de 

bloqueio de crédito, eletrônica ou não, em desfavor do BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS, 

especialmente no âmbito do Processo nº 01320-2002-070-01-01-5. 

9 - Oficie-se, de imediato, por meio telefônico ou eletrônico, o Setor de Mandados, a fim de que 

seja recolhido qualquer mandado de penhora já distribuído aos oficiais de justiça em desfavor do 

BOTAFOGO DE 
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FUTEBOL E REGATAS. 

10 - Publique-se o ato respectivo, conforme minuta que segue anexa e que desde já aprovo. 

11 - Outras providências serão determinadas após o envio dos autos da centralização das 

execuções ao MM. Juízo Auxiliar de Execução, sem prejuízo da determinação de outros atos reputados 

urgentes. 

12 - Dê-se ciência ao Requerente. 

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2009. 

DESEMBARGADOR ALOYSIO SANTOS 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENÇÃO nº29 Organização Internacional do Trabalh o - OIT 

 

 SOBRE O TRABALHO FORÇADO OU OBRIGATÓRIO 
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A Conferência da Organização Internacional do Trabalho,  

 

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do 

Trabalho, tendo-se reunido a 10 de Junho de 1930, na sua 14.ª sessão,  

 

Depois de ter decidido adotar diversas disposições relativas ao trabalho forçado ou obrigatório, 

assunto abrangido pelo primeiro ponto da ordem do dia da sessão, e  

 

Depois de ter decidido que essas disposições tomariam a forma de uma Convenção 

Internacional,  

 

Adota, a 28 de Junho de 1930, a Convenção abaixo transcrita, que será denominada 

Convenção sobre o trabalho forçado ou obrigatório, a se ratificar pelos membros da Organização 

Internacional do Trabalho, conforme as disposições da Constituição da Organização Internacional do 

Trabalho.  

 

Artigo 1.º  

 

Todos os membros da Organização Internacional do Trabalho que ratifiquem a presente 

Convenção se comprometem a suprimir o trabalho forçado ou obrigatório, sob todas as suas formas, no 

mais breve espaço de tempo.  

 

Tendo em vista esta supressão total, o trabalho forçado ou obrigatório poderá ser empregado 

durante ó período transitório unicamente para fins públicos e a título excepcional.  

 

No fim do prazo de cinco anos, a partir da data da entrada em vigor da presente Convenção, e 

na ocasião do relatório previsto no artigo 31.· abaixo mencionado, o Conselho de Administração da 

Repartição Internacional do Trabalho examinará a possibilidade de suprimir, sem novo adiamento, o 

trabalho forçado ou obrigatório, sob todas as suas formas, e decidirá se será oportuno inscrever este 

assunto na ordem do dia da Conferência.  

 

 

Artigo 2.º  

 

Para os fins da presente Convenção o termo «trabalho forçado ou obrigatório» designará todo o 

trabalho ou serviço exigido a um indivíduo sob ameaça de qualquer castigo e para o qual o dito indivíduo 

não se tenha oferecido de livre vontade.  

Contudo, o termo “trabalho forçado ou obrigatório” não abrangerá, nos termos, da presente 

Convenção:  
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a) Todo o trabalho ou serviço exigido em virtude de leis sobre o serviço militar obrigatório e 

afeto a trabalhos de caráter puramente militar;  

 

b) Todo o trabalho ou serviço fazendo parte das obrigações cívicas normais dos cidadãos dum 

país que se governe por si mesmo;  

 

c) Todo o trabalho ou serviço exigido a um indivíduo como conseqüência de condenação 

proveniente de decisão judicial, com a condição de que esse trabalho ou serviço seja executado sob a 

vigilância e o controle das autoridades públicas e de que o mesmo indivíduo não seja posto à disposição de 

particulares, companhias ou pessoas morais privadas;  

 

d) Todo o trabalho ou serviço exigido em caso de força maior, quer dizer, em caso de guerra, 

desastres, ou ameaças de desastres, tais como incêndios, inundações, fomes, tremores de terra, epidemias 

e epizootias violentas, invasões de animais, insectos ou parasitas vegetais prejudiciais, e em todas as 

circunstâncias que ponham em perigo ou ameacem pôr em perigo a vida ou as condições normais de 

existência da totalidade ou de uma parte da população;  

 

e) Os pequenos trabalhos, quer dizer, os trabalhos executados no interesse direto da 

coletividade pelos membros desta, trabalhos que, pela sua categoria, podem ser considerados como 

obrigações cívicas normais da competência dos membros da coletividade, com a condição de que a própria 

população ou seus representantes diretos tenham o direito de se pronunciar sobre o bem fundado desses 

trabalhos.  

 

 

Artigo 3.º  

Nos termos da presente Convenção, o termo “autoridades competentes” designará, quer sejam 

autoridades metropolitanas quer sejam autoridades centrais superiores do território interessado. 

 

 

Artigo 4.º  

As autoridades competentes não deverão impor o trabalho forçado ou obrigatório em proveito 

de particulares, de companhias ou pessoas morais privadas.  

 

Se existir trabalho forçado ou obrigatório em proveito de particulares, companhias ou pessoas 

morais privadas, na altura em que a ratificação da presente Convenção por um membro é registrada pelo 

diretor-geral, este membro deverá suprimir completamente tal trabalho forçado ou obrigatório até à data da 

entrada em vigor da presente Convenção.  

 

Artigo 5.º  

Nenhum privilégio concedido particulares, companhias ou pessoas morais privadas deverá ter 

por conseqüência a imposição e uma forma de trabalho forçado ou obrigatório como o fim de produzir ou de 
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recolher os produtos que estes particulares, companhias ou pessoas morais privadas utilizam e de que 

fazem comércio.  

 

Se existem quaisquer privilégios contendo disposições tendo por conseqüência a imposição de 

trabalho forçado ou obrigatório, estas disposições deverão ser suprimidas logo que possível, a fim de 

satisfazer o contido no artigo 1º  da presente Convenção.  

 

Artigo 6.º  

Os funcionários administrativos, mesmo quando tenham de encorajar as populações que têm a 

seu cargo a dedicar-se a qualquer forma de trabalho, não deverão exercer sobre as populações um 

constrangimento em ordem a fazê-las trabalhar para particulares, companhias ou pessoas morais privadas.  

 

Artigo 7.º  

As autoridades que não exerçam funções administrativas não deverão poder recorrer ao 

trabalho forçado ou obrigatório.  

 

As autoridades exercendo funções administrativas poderão, com autorização expressa das 

autoridades competentes, recorrerem ao trabalho forçado ou obrigatório nas condições previstas no artigo 

10.· da presente Convenção.  

 

As autoridades legalmente reconhecidas que não receba remuneração poderão beneficiar dos 

serviços pessoais devidamente regulamentados, devendo ser tomadas todas as medidas necessárias para 

evitar os abusos.  

 

Artigo 8.º  

A responsabilidade de qualquer decisão de recurso ao trabalho forçado ou obrigatório caberá às 

autoridades civis superiores do território interessado.  

 

Contudo, as autoridades poderão delegar nas autoridades locais superiores o poder de impor o 

trabalho forçado ou obrigatório nos casos em que este trabalho não tenha por consequência o afastamento 

dos trabalhadores da sua residência habitual. Estas autoridades poderão igualmente delegar nas 

autoridades locais superiores, para os períodos e nas condições estipuladas pelo previsto no artigo 23.· da 

presente Convenção, o poder de impor um trabalho forçado ou obrigatório para a execução do qual os 

trabalhadores tenham de alastrar-se da sua residência habitual, quando se trate de facilitar a deslocação de 

funcionários da Administração no exercício de suas funções e o transporte de material da Administração.  

 

Artigo 9.º  

Salvo disposições contrárias às estipuladas no artigo 10.· da presente Convenção, toda a 

autoridade que tenha o direito de impor trabalho forçado ou obrigatório não deverá permitir o recurso a esta 

forma de trabalho sem estar primeiramente assegurado: 
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a) Que o serviço do trabalho a executar é de um interesse direto e importante para a 

coletividade chamada a executá-lo; 

 

b) Que este serviço ou trabalho é de uma necessidade atual ou iminente;  

 

c) Que foi impossível encontrar mão-de-obra voluntária para a execução deste serviço ou 

trabalho, apesar de a oferta de salários e as condições de trabalho serem pelo menos iguais às seguidas no 

território interessado em trabalhos ou serviços análogos; e  

 

d) Que não resultará do trabalho ou serviço um encargo pesado para a população, tendo em 

vista a mão-de-obra disponível e a sua aptidão para empreender o trabalho em questão.  

 

Artigo 10.º  

O trabalho forçado ou obrigatório exigido a título de imposto e o trabalho forçado imposto, para 

trabalhos de interesse público, por autoridades que exerçam funções administrativas deverão ser 

progressivamente suprimidos.  

 

Enquanto se espera por esta supressão, sempre que o trabalho forçado ou obrigatório seja 

exigido a título de imposto, e sempre que o trabalho forçado ou obrigatório seja imposto, por autoridades 

que exerçam funções administrativas, em vista da execução de trabalhos de interesse público, as 

autoridades interessadas deverão assegurar-se de que:  

 

a) O serviço ou trabalho a executar é de um interesse direto e importante para a coletividade 

chamada a executá-lo;  

 

b) O serviço ou trabalho é de necessidade atual ou iminente;  

 

c) Não resultará do trabalho um encargo pesado para a população, tendo em vista a mão-de-

obra disponível e a sua aptidão para executar o trabalho em questão;  

d) A execução deste trabalho ou serviço não obrigará os trabalhadores a alastrem-se do lugar 

da sua residência habitual;  

 

e) A execução deste trabalho ou serviço será dirigida conforme as exigências da religião, da 

vida social ou da agricultura.  

 

Artigo 11.º  

1. Só os adultos válidos do sexo masculino cuja idade não seja inferior a 18 e superior a 45 

poderão estar sujeitos ao trabalho forçado ou obrigatório. Salvo para as categorias indicadas no artigo 10.· 

da presente Convenção, os limites e condições seguintes deverão ser observados: 
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a) Reconhecimento anterior, em todos os casos onde isso seja possível, por um médico 

designado pela Administração, da ausência de qualquer doença contagiosa e da aptidão física dos 

interessados para suportar o trabalho imposto e as condições existentes no local onde ele será executado; 

 

b) Isenção do pessoal das escolas, alunos e professores, bem como do pessoal administrativo 

em geral;  

 

c) Conservação em cada coletividade do número de homens adultos e válidos indispensáveis à 

vida familiar e social;  

 

d) Respeito pelos laços conjugais e familiares.  

 

2. Nos termos indicados na alínea c) acima mencionada, a regulamentação prevista no artigo 

23.· da presente Convenção fixará a proporção de indivíduos da população permanente masculina e válida 

que poderá ser o objeto de um levantamento determinado, sem que, contudo, esta proporção possa em 

qualquer caso ultrapassar 25 por cento.  

 

Ao fixar esta proporção às autoridades competentes deverão ter em conta a densidade da 

população, o desenvolvimento social e físico da mesma, a época do ano e o estado dos trabalhos a efetuar 

pelos interessados no local e por sua própria conta; duma maneira geral elas deverão respeitar as 

necessidades econômicas e sociais da vida normal da coletividade em referência.  

 

 

Artigo 12.º  

O período máximo durante o qual um indivíduo poderá estar sujeito ao trabalho forçado ou 

obrigatório, sob as suas diversas formas, não poderá ultrapassar sessenta dias num período de doze 

meses, devendo estar compreendidos nesses sessenta dias os dias necessários para ir e voltar ao local de 

trabalho.  

Cada trabalhador sujeito a trabalho forçado ou obrigatório deverá possuir um certificado 

indicando os períodos, de trabalho forçado ou obrigatório que já efetuou.  

 

Artigo 13.º  

As horas normais de todas as pessoas sujeitas a trabalho forçado ou obrigatório deverão ser as 

mesmas existentes para o trabalho voluntário e as horas de trabalho efetuado além das horas normais, 

deverão ser remuneradas com a percentagem que estiver em uso para as horas suplementares, dos 

trabalhadores voluntários.  

 

Um, dia, de repouso semanal deverá ser concedido a todas as pessoas sujeitas a qualquer 

forma de trabalho forçado ou obrigatório e esse dia deverá coincidir, sempre que possível, com o dia 

consagrado pela tradição ou pelos usos do país ou da região.  

 

Artigo 14.º  
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Com exceção do trabalho previsto no artigo 10.· da presente Convenção, o trabalho forçado ou 

obrigatório, deverá ser remunerado em espécie, e com taxas que, para o mesmo género de trabalho, não 

sejam inferiores nem às que estejam em vigor na região onde os trabalhadores trabalham, nem às que 

estejam em vigor na região onde os trabalhadores foram recrutados.  

 

No caso de trabalho, imposto pelas autoridades no exercício de suas funções administrativas, o 

pagamento de salários nas condições previstas no parágrafo anterior deverá ser introduzido logo que 

possível.  

 

Os salários deverão ser entregues a cada trabalhador individualmente e não ao seu chefe de 

equipa ou a qualquer outra autoridade.  

 

Os dias de viagem de ida e volta ao local de trabalho deverão ser contados, para o pagamento 

dos salários, como dias de trabalho.  

 

O presente artigo não terá por efeito proibir o fornecimento de rações habituais aos 

trabalhadores como parte do salário, devendo estas rações ser equivalentes, pelo menos, à quantidade de 

dinheiro que elas devem representar, mas nenhuma redução deverá ser feita sobre o salário nem para a 

liquidação de impostos, nem para a alimentação, vestuário e alojamento especiais que sejam fornecidos 

aos trabalhadores para mantê-los em estado de continuar o seu trabalho, tendo em vista as condições 

especiais do seu trabalho, nem para o fornecimento de utensílios.  

 

 

Artigo 15.º  

Toda a legislação que diga respeito à reparação de acidentes e doenças profissionais e toda a 

legislação prevendo a indenização das pessoas a cargo dos trabalhadores falecidos ou inválidos, que estão 

ou estarão em vigor no território interessado deverão aplicar-se às pessoas sujeitas a trabalho forçado ou 

obrigatório nas mesmas condições que aos trabalhadores voluntários.  

 

De qualquer maneira, toda a autoridade que empregue um trabalhador em regime de trabalho 

forçado ou obrigatório deverá ter a obrigação de assegurar a subsistência desse trabalhador se um acidente 

ou doença tem como conseqüência torná-lo total ou parcialmente incapaz de prover às suas necessidades. 

Esta autoridade deverá igualmente ter a obrigação de tomar medidas para assegurar a manutenção de 

todas as pessoas que de fato estejam a cargo do mesmo trabalhador em caso de incapacidade ou de morte 

resultantes do trabalho.  

 

Artigo 16.º  

As pessoas sujeitas a trabalho forçado ou obrigatório não deverão, salvo em casos 

excepcionais, ser transferidas para regiões onde as condições, de alimentação e de clima sejam de tal 

maneira diferentes daquelas a que eles estejam acostumados que façam perigar a sua saúde.  
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Em nenhum caso será autorizada uma transferência de trabalhadores sem que todas as, 

medidas de higiene e habitação que são necessárias para a sua instalação e para a salvaguarda da sua 

saúde tenham sido estritamente observadas.  

 

Sempre que uma tal transferência não possa ser evitada deverão ser adotadas, segundo 

conselho do serviço médico competente medidas assegurando a adaptação progressiva dos trabalhadores 

às novas condições, de alimentação e, de clima.  

 

Nos casos em que os trabalhadores sejam chamados a executar um trabalho regular a que não 

estejam acostumados deverão ser tomadas medidas para assegurar a sua adaptação a esse gênero de 

trabalho, especialmente no que respeita, à adaptação progressiva, às horas de trabalho, à imposição de 

descansos intercalados e aos melhoramentos ou aumentos de rações alimentares que possam ser 

necessários.  

 

Artigo 17.º  

Antes de autorizar qualquer recurso, ao trabalho forçado ou obrigatório para trabalhos de 

construção ou conservação que obriguem os trabalhadores a permanecer nos lugares de trabalho por um 

período prolongado as autoridades competentes deverão assegurar-se de que: 

 

1) Foram tomadas todas as medidas necessárias para assegurar a higiene dos trabalhadores e 

garantir-lhes os cuidados médicos indispensáveis e em especial de que: 

 

a) Os trabalhadores serão submetidos a exame médico antes de começarem os trabalhos e a 

novos exames com intervalos regulares durante o tempo do trabalho; 

 

b) Se previu pessoal médico suficiente, bem como dispensários, enfermarias, hospitais e 

material necessário para enfrentar todas as necessidades; 

 

c) Foram asseguradas duma maneira satisfatória a boa higiene dos locais de trabalho, o 

fornecimento aos trabalhadores de água, víveres e material de cozinha e, caso seja necessário, vestimenta 

e alojamento satisfatórios. 

 

2) Foram tomadas as medidas apropriadas para assegurar a subsistência da família do 

trabalhador, especialmente facilitando o envio de uma parte do salário a esta por um processo seguro com 

consentimento ou por pedido do trabalhador. 

 

3) As viagens dos trabalhadores para ida e volta ao local de trabalho serão asseguradas pela 

administração, sob sua responsabilidade e a seu cargo, e que a Administração facilitará estas viagens, 

utilizando na maior medida possível todos os meios de transporte disponíveis. 

 

4) Em caso de acidente de que importe incapacidade de trabalho durante certo tempo o 

repatriamento do trabalhador será assegurado e a cargo da Administração.  
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5) Todo o trabalhador que deseje ficar no local de trabalha como trabalhador voluntário no do 

termo do seu período de trabalho forçado ou obrigatório terá a facilidade de o fazer sem perder o direito, 

durante um período de dois anos, ao repatriamento gratuito. 

 

 

Artigo 18.º  

1. O trabalho forçado ou obrigatório para o transporte de pessoas ou mercadorias, como, por 

exemplo, o transporte à mão ou de barco, deverá ser suprimido no mais curto espaço de tempo e, enquanto 

se não faz esta supressão, as autoridades competentes deverão editar regulamentos fixando 

especialmente: 

 

a) A obrigação de não utilizar este trabalho senão para facilitar o deslocamento de funcionários 

administrativos no exercício de suas funções ou o transporte de material da Administração, ou em caso de 

necessidade urgente o transporte de outras pessoas além dos funcionários; 

 

b) A obrigação de não empregar em tais transportes senão homens reconhecidos como 

fisicamente aptos para este trabalho por um prévio exame médico, em todos os casos onde esse exame 

seja possível; nos casos onde este exame não seja possível, a pessoa que faça uso desta mão-de-obra 

deverá assegurar, sob sua responsabilidade, que os trabalhadores empregados têm a aptidão física 

necessária e não sofrem de doença contagiosa; 

 

c) A carga máxima a transportar pelos trabalhadores;  

 

d) O percurso máximo que poderá ser imposto aos trabalhadores do local da sua residência ao 

local do trabalho;  

 

e) O número máximo de dias por mês, ou por qualquer outro período de tempo, durante os 

quais estes trabalhadores poderão ser requisitados, incluindo neste número os dias da viagem de volta;  

 

f) As pessoas que serão autorizadas a recorrer a esta forma de trabalho forçado obrigatório, 

assim como à medida na qual têm o direito de a ele recorrer. 

 

2. Fixando os máximos a que se referem as alíneas c), d) e c) do parágrafo precedente as 

autoridades competentes deverão ter em conta os diversos elementos a considerar, especialmente a 

aptidão física dá população que deverá suportar o trabalho, a natureza do itinerário a percorrer, bem como 

as condições climatéricas. 

 

3. As autoridades competentes deverão, além disso, tomar disposições para que o trajeto 

normal quotidiano dos carregadores não ultrapasse uma distância correspondente à duração média de um 

dia de trabalho de oito horas, entendendo-se que para fixá-lo deverá ter-se em conta não só a carga a levar 

e a distância a percorrer, mas também o estado da estrada, a época do ano e todos os outros elementos a 
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considerar; se for necessário exigir aos carregadores horas de trabalho suplementares, deverão remunerar-

se estas com percentagens mais elevadas que as percentagens normais.  

 

 

Artigo 19.º  

As autoridades competentes não deverão autorizar o recurso às culturas obrigatórias senão 

com o fim de evitar a fome ou uma escassez de produtos alimentares e sempre sob reserva de que os 

gêneros ou os produtos assim obtidos deverão continuar propriedade dos indivíduos ou da coletividade que 

os produziram.  

 

O presente artigo não deverá ter por efeito, sempre que a produção se ache organizada 

segundo a lei e os costumes sobre uma base comunal, e sempre que os produtos ou os benefícios 

provenientes da venda destes produtos continuem propriedade da coletividade, suprimir a obrigação para 

os membros da coletividade de se desempenharem do trabalho assim imposto.  

 

 

Artigo 20.º  

As legislações prevendo uma repressão coletiva aplicável a uma coletividade inteira, por delitos 

cometidos por alguns dos seus membros, não deverão incluir o trabalho forçado ou obrigatório para uma 

coletividade como um dos métodos de repressão.  

 

 

Artigo 21.º  

Não se fará recurso ao trabalho forçado ou obrigatório para os trabalhos subterrâneos a 

executar nas minas.  

 

Artigo 22.º  

Os relatórios anuais que os membros que ratificam a presente Convenção se comprometem a 

apresentar à repartição Internacional do Trabalho, ao abrigo das disposições do artigo 22.· da Constituição 

da Organização Internacional do Trabalho, sobre as medidas tomadas para dar aplicação às disposições da 

presente Convenção deverão conter informações o mais completas possível, para cada território 

interessado, sobre a medida em que foi feito recurso ao trabalho forçado ou obrigatório nesse território, bem 

como sobre os assuntos seguintes: fins para que o trabalho foi efetuada, percentagens de doença e de 

morte, horas de trabalho, métodos de pagamento dos salários e percentagens dos mesmos, bem como 

qualquer outra informação sobre o assunto.  

 

Artigo 23.º  

Para a aplicação das disposições da presente Convenção as autoridades competentes deverão 

promulgar uma regulamentação completa e precisa sobre o emprego do trabalho forçado ou obrigatório.  

 

Esta regulamentação deverá incluir normas permitindo a cada pessoa sujeita a trabalho, forçado 

ou obrigatório apresentar às autoridades qualquer reclamação relativa às condições de trabalho que lhe são 
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apresentadas e também uma garantia de que estas reclamações serão examinadas e tomadas em 

consideração.  

 

 

Artigo 24.º  

Em todos os casos deverão ser tomadas medidas apropriadas para assegurar a estrita 

aplicação dos regulamentos sobre o emprego do trabalho forçado ou obrigatório, seja pela extensão ao 

trabalho forçado ou obrigatório das atribuições de qualquer organismo de inspecção para a vigilância do 

trabalho livre, seja por qualquer outro sistema conveniente. Deverão ser tomadas igualmente medidas para 

que estes regulamentos sejam levados ao conhecimento das pessoas sujeitas ao trabalho forçado ou 

obrigatório.  

 

Artigo 25.º  

O fato de exigir ilegalmente trabalho forçado ou obrigatório será sujeito a sanções penais e 

qualquer membro que ratifique a presente Convenção terá a obrigação de assegurar que as sanções 

impostas pela lei são realmente eficazes e estritamente aplicadas.  

 

Artigo 26.º  

1. Qualquer membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique a presente 

Convenção compromete-se a aplicá-la aos territórios submetidos à sua soberania, jurisdição, proteção, 

soberania, tutela ou autoridade, na medida em que tenha o direito de subscrever obrigações a respeito das 

questões de jurisdição interna. Contudo, se este membro quer valer-se das disposições do artigo 35.· da 

Constituição da Organização Internacional do Trabalho, deverá acompanhar a sua ratificação duma 

declaração, dando a conhecer:  

 

1) Os territórios em que tenciona aplicar integralmente as disposições da presente Convenção;  

 

2) Os territórios em que tenciona aplicar as disposições da presente Convenção com quaisquer 

modificações e em que consistem as ditas modificações;  

 

3) Os territórios sobre os quais reserva a sua decisão.  

 

2. A declaração acima mencionada será declarada parte integrante da ratificação e terá efeitos 

idênticos. Qualquer membro que formule tal declaração terá a faculdade de renunciar, por uma nova 

declaração, a toda ou parte das reservas contidas, em virtude das alíneas 2) e 3) acima mencionadas, na 

sua declaração anterior.  

 

Artigo 27.º  

As ratificações oficiais da presente Convenção, nas condições estabelecidas pela Constituição 

da Organização Internacional do Trabalho, serão comunicadas ao diretor-geral da Repartição Internacional 

do Trabalho e por ele registradas.  
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Artigo 28.º  

A presente Convenção só vinculará os membros da Organização Internacional do Trabalho que 

tenham ratificado a Convenção e tenham registrado essa ratificação na Repartição Internacional do 

Trabalho.  

 

Esta Convenção entrará em vigor doze meses depois de as ratificações por dois membros 

terem sido registradas pelo diretor-geral.  

 

Por conseguinte, esta Convenção entrará em vigor para cada membro doze meses depois da 

data de a sua ratificação ter sido registrada.  

Artigo 29.º  

Logo que as ratificações de dois membros da Organização Internacional do Trabalho tenham 

sido registradas na Repartição Internacional do Trabalho, o diretor-geral da Repartição Internacional do 

Trabalho notificará deste fato todos os membros da Organização Internacional do Trabalho. Ele notificar-

lhes-á igualmente o registro das ratificações que tenham sido anteriormente comunicadas por todos os 

membros da Organização. 

 

Artigo 30.º  

Qualquer membro que tenha ratificado a presente Convenção pode denunciá-la, no fim dum 

prazo de dez anos depois da data da entrada em vigor da Convenção, por comunicação enviada ao diretor-

geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registrada.  

 

Qualquer membro que tenha ratificado a presente Convenção e, no prazo de um ano depois da 

expiração do período de dez anos mencionado no parágrafo precedente, não faça uso da faculdade de 

denúncia prevista no presente artigo ficará vinculado por um novo período de cinco anos, e, por 

conseguinte, poderá denunciar a presente Convenção no fim de cada período de cinco anos, nas condições 

previstas no presente artigo.  

 

Artigo 31.º  

No fim de cada período de cinco anos, a contar da data da entrada em vigor da presente 

Convenção, o Conselho de Administração da Repartição Internacional deverá apresentar à Conferência um 

relatório sobre a aplicação da presente Convenção e decidirá se será oportuno inscrever na ordem do dia 

da Conferência a questão da sua revisão total ou parcial. 

 

Artigo 32.º  

No caso de a Conferência adotar uma nova Convenção resultante da revisão total ou parcial da 

presente Convenção, a ratificação por um membro da nova Convenção pressupõe de pleno direito a 

denúncia da presente Convenção, sem necessidade da espera de cinco anos, não obstante o disposto no 

artigo 30º, sob a reserva de que a nova Convenção resultante da revisão tenha entrado em vigor.  

 

A partir da data da entrada em vigor da nova Convenção a presente Convenção deixará de 

estar aberta à ratificação de outros membros.  
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Contudo, a presente Convenção continuará em vigor na sua forma e teor primitivos para os 

membros que a tenham ratificado e não ratifiquem a nova Convenção, resultante da primeira.  

 

Artigo 33.º  

Fazem fé os textos francês e inglês da Convenção.  

 

Convenção n.º 105 da OIT sobre a Abolição do Trabal ho Forçado  

 

Adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho na sua 40.ª sessão, 

em Genebra, a 25 de Junho de 1957. 

 

Entrada em vigor na ordem internacional: 17 de Janeiro de 1959. 

 

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, convocada em Genebra pelo 

conselho de administração do Bureau Internacional do Trabalho e que aí se reuniu em 05 de Junho de 

1957, em sua quadragésima sessão: 

 

Depois de ter examinado a questão do trabalho forçado, que constituiu o quarto ponto da ordem 

do dia da sessão;  

 

Depois de ter tomado nota das disposições da convenção sobre o trabalho forçado, 1930;  

 

Depois de ter notado que a convenção de 1926 relativa à escravatura prevê que medidas úteis 

devem ser tomadas para evitar que o trabalho forçado ou obrigatório conduza a condições análogas à 

escravatura e que a convenção suplementar de 1956 relativa à abolição da escravatura, do tráfico de 

escravos e das instituições e práticas análogas à escravatura visa obter a abolição completa da servidão, 

quer por dívidas quer por quaisquer outras formas;  

 

Depois de ter notado que a convenção sobre a proteção do salário, 1949, enuncia que este seja 

pago em intervalos regulares e proíbe as formas de pagamento que privem o trabalhador de toda a 

possibilidade real de deixar o seu emprego;  

 

Depois de ter decidido adotar outras propostas relativas à abolição de certas formas de trabalho 

forçado ou obrigatório que constituem uma violação dos direitos do homem, tais como são referidos na 

Carta das Nações Unidas e enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem; 

 

Depois de ter decidido que tais propostas tomariam a forma de uma convenção internacional:  

 

Adota, no dia 21 de Junho de 1957, a seguinte convenção, que será denominada Convenção 

sobre a abolição do trabalho forçado, 1957.  
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Artigo 1.º  

Todo o Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique a presente convenção 

compromete-se a suprimir o trabalho forçado ou obrigatório e a não o utilizar sob qualquer forma:  

a) Quer por medida de coerção ou de educação política, quer como sanção a pessoas que 

tenham ou exprimam certas opiniões políticas ou manifestem a sua oposição ideológica à ordem política, 

social ou econômica estabelecida;  

 

b) Quer como método de mobilização e de utilização da mão-de-obra com fins de 

desenvolvimento econômico;  

 

c) Quer como medida de disciplina do trabalho;  

 

d) Quer como punição, por ter participado em greves;  

 

e) Quer como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa.  

 

Artigo 2.º  

 

Todo o Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique a presente convenção 

compromete-se tomar medidas eficazes com vista à abolição imediata e completa do trabalho forçado ou 

obrigatório, nos termos do artigo 1.º da presente convenção.  

 

Artigo 3.º  

 

As ratificações formais da presente convenção serão comunicadas ao diretor-geral do Bureau 

Internacional do Trabalho e por ele registradas.  

 

Artigo 4.º  

 

A presente convenção obrigará apenas os Membros da Organização Internacional do Trabalho 

cuja ratificação tenha sido registrada pelo diretor-geral.  

 

A convenção entrará em vigor doze meses depois de terem sido registradas pelo diretor-geral 

as ratificações de dois Estados-Membros.  

 

Depois, esta convenção entrará em vigor para cada Estado-Membro doze meses após a data 

do registro da sua ratificação.  

 

Artigo 5.º  
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Todo o Estado-Membro que tiver ratificado a presente convenção, ao expirar um período de dez 

anos após a data da sua entrada em vigor inicial, pode denunciá-la por meio de uma comunicação ao 

diretor-geral, do Bureau Internacional do Trabalho, que por este será registrada. A denúncia não produzirá 

efeito senão um ano após o seu registro.  

 

Todo o Estado-Membro que ratificar a presente convenção e que, no prazo de um ano, depois 

de expirar o período de dez anos mencionado no parágrafo precedente, não tiver usado a faculdade de 

denúncia prevista no presente artigo, ficará obrigado por um novo período de dez anos e, 

conseqüentemente, poderá denunciar a presente convenção ao fim de cada período de dez anos, nas 

condições previstas neste artigo.  

 

Artigo 6.º  

 

O diretor-geral do Bureau Internacional do Trabalho notificará a todos os Estados-Membros da 

Organização Internacional do Trabalho o registro de todas as ratificações e denúncias que lhe forem 

comunicadas petos Estados-Membros da Organização.  

 

Ao notificar aos Estados-Membros da Organização o registro da segunda ratificação que lhe for 

comunicada, o diretor-geral chamará a sua atenção para a data da entrada em vigor da presente 

convenção.  

 

Artigo 7.º  

 

O diretor-geral do Bureau Internacional do Trabalho comunicará ao secretário-geral das Nações 

Unidas para fins de registro, de harmonia com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, informações 

completas sobre todas as ratificações e atos de denúncia que tiver registrado, em conformidade com os 

artigos anteriores. 

 

Artigo 8.º  

 

Sempre que o julgar necessário, o Conselho de Administração do Bureau Internacional do 

Trabalho apresentará à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente convenção e 

examinará a conveniência de inscrever na ordem do dia da Conferência a questão da sua revisão total ou 

parcial.  

Artigo 9.º  

 

1. Se a Conferência adotar uma nova convenção, revendo total ou parcialmente a presente, e a 

menos que a nova convenção disponha em contrário: 

 

a) A ratificação por um Estado-Membro da nova convenção terá como conseqüência, não 

obstante os termos do artigo 5.º, a denúncia imediata da presente convenção, sob reserva de que a nova 

convenção tenha entrado em vigor, 
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b) A partir da data da entrada em vigor da nova convenção, a presente deixará de estar aberta à 

ratificação dos Estados-Membros.  

 

2. A presente convenção continuará, em todo o caso em vigor, na sua forma e conteúdo, para 

os Estados-Membros que a tiverem ratificado e que não tenha ratificado a nova convenção revista.  

 

Artigo 10.º  

 

Fazem igualmente fé os textos francês e inglês convenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


