
Principais aspectos do contrato de trabalho do jogador de futebol no Direito 

Brasileiro 

 

 

 

Ronaldo Redenschi e Ana Carolina da Costa Mendes 

 

 

1. Introdução 

  

  O Direito do Trabalho brasileiro não possui um código próprio, único. 

Suas regras encontram-se estabelecidas em diversos regramentos, tais como a 

Constituição, as convenções internacionais, na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), nos instrumentos resultantes das negociações coletivas, no regulamento das 

empresas e em diversas leis esparsas que tratam de matérias trabalhistas específicas. 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho constitui a regra geral no que diz 

respeito ao Direito do trabalho. Ou seja, ela é aplicada às relações de trabalho em geral 

e, nas relações trabalhistas mais peculiares, sua aplicação se dá concomitantemente às 

leis específicas.  

 

Com relação às relações trabalhistas do Atleta Profissional, 

principalmente do futebol, a necessidade de uma legislação específica decorre das 

diferenças substanciais existentes em comparação às demais relações empregatícias. A 

ele aplicando-se as normas gerais da legislação trabalhista e da previdência social, 

ressalvadas suas especificidades, que são reguladas pela lei específica e pelo seu 

contrato de trabalho. 

 

Nas últimas duas décadas, o futebol deixou de ser uma atividade 

meramente lúdica, para se tornar uma atividade geradora de renda e empregos do setor 

terciário, em grande escala, constituindo verdadeira indústria mundial de 

entretenimento. Daí a necessidade de uma disciplina específica, pela inadequação das 

normas gerais trabalhistas ao labor futebolístico, no que constituiria o Direito 

Desportivo Trabalhista.  Referidas normas devem, ainda, ser compatibilizadas com as 

regras e ditames expedidos pelas organizações vinculadas ao esporte, especialmente a 



FIFA e suas Entidades Nacionais Afiliadas, as quais exercem função legislativa no 

tocante a edição de atos, regulamentos e demais normativos que norteiam a organização 

e a prática do futebol. 

 

O objetivo do presente artigo é apresentar os elementos e as 

características da legislação brasileira que tratam do instrumento jurídico da relação 

trabalhista entre o jogador de futebol e o clube, qual seja o contrato de trabalho, bem 

como o tratamento conferido pela doutrina e jurisprudência brasileira sobre alguns 

aspectos relacionados ao contrato de trabalho e o vínculo esportivo decorrente do 

mesmo. 

 

2. O contrato de trabalho do jogador de futebol. Aspectos Gerais 

 

  A atividade de atleta profissional de futebol nem sempre foi reconhecida 

no Direito Brasileiro como sendo capaz de originar uma relação de trabalho entre o 

jogador de futebol e o clube pelo qual atuava. 

 

  Com efeito, somente na segunda metade da década de 70, pela Lei nº. 

6.354, de 2 de setembro de 1976 é que veio a ser editada a primeira lei nacional que 

tratava de conferir ao jogador de futebol a natureza de atleta profissional e, 

consequentemente, a de empregado. 

 

Uma vez regulamentada a atividade do atleta profissional, os traços 

fundamentais que distinguem seu contrato de trabalho dos demais estão focados 

principalmente nos aspectos da capacidade, dos requisitos formais e de sua duração. 

 

  O art. 5º e seu parágrafo único da Lei nº. 6.354/761 determina que a idade 

mínima para celebração de contrato de trabalho de atleta profissional é de 16 (dezesseis 

anos), sendo que entre os 16 e os 18 anos este só será permitido com consentimento do 

representante legal do atleta ou, na recusa deste, mediante suprimento judicial. 

 

                                                 
1 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.  

 



O art. 28 da Lei nº. 9.615/982 estabelece, diferentemente do disposto no 

art. 443 da CLT3, que o contrato de trabalho do atleta profissional é formal, devendo ser 

pactuado obrigatoriamente por escrito, contendo a remuneração e a cláusula penal 

devida nas hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral.  

 

  Nesta hipótese, portanto, não se aplica o disposto no art. 3º da CLT4, que 

dispõe que o reconhecimento do vínculo empregatício é possível pelo simples 

preenchimento de seus requisitos. Isso ocorre uma vez que o registro do contrato de 

trabalho do atleta na entidade nacional de desporto é obrigatório para que ele possa 

disputar competições profissionais, ou seja, para que ele tenha “condição de jogo”, sob 

pena de punição do clube por utilização irregular de jogador.  Daí, portanto, ser exigida 

como requisito de validade para o estabelecimento da relação trabalhista entre jogador e 

clube a formalização do estabelecimento do vínculo jurídico-esportivo que irá passar a 

regular aquela relação. 

 

  No que tange ao prazo de duração do contrato de trabalho, para o 

contrato do jogador de futebol, não se aplica o disposto no art. 443, §2º da CLT5, que 

determina que os contratos de trabalho sejam celebrados, via de regra, por tempo 

indeterminado, só sendo aceitos aqueles por prazo determinado em hipóteses especiais.  

 

                                                 
2 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. 

 
3 Art. 443 - O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente 

ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. 

        § 1º - Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de 

termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento 

suscetível de previsão aproximada. 

        § 2º - O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: 

        a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo;  

        b) de atividades empresariais de caráter transitório;  

        c) de contrato de experiência.  

 
4 Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 
5 Art. 443 – O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente 

ou por escrito, e por prazo determinado ou indeterminado. 

§ 2º - O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: 

a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; 

b) de atividades empresariais de caráter transitório; 

c) de contrato de experiência. 



   Com efeito, o contrato de trabalho do atleta profissional é regido de 

forma diversa pelo art. 30 e seu § único da Lei nº. 9.615/986, com a redação dada pela 

Lei nº. 9.981/00, que dispõe que este será sempre por prazo determinado, com duração 

mínima de três meses e máxima de cinco anos, afastando expressamente a proibição de 

contratos de trabalho por prazo determinado estipulados por mais de dois anos, prevista 

no art. 445 da CLT7.  

 

  A tal contrato de trabalho também não são aplicáveis os artigos 4518 e 

4529 da CLT, uma vez que ele pode ser prorrogado mais de uma vez sem necessidade 

de observar o intervalo de seis meses entre um contrato e outro e também sem passar a 

vigorar como contrato de trabalho por prazo indeterminado. 

 

  Impõe-se tratar, em separado, dos aspectos específicos da relação 

trabalhista entre jogador e clube e que produzem repercussões sobre o contrato de 

trabalho, tais como o vínculo desportivo (“passe”), o direito de imagem e outras 

gratificações, tais como prêmios, luvas e demais rendimentos. 

 

 

3. O “Passe” (Vínculo Desportivo) 

 

  O “passe”, hoje conhecido como “vínculo desportivo”, era anteriormente 

tratado pela legislação brasileira no art. 11 da Lei nº. 6.354/7610, o qual assim estipulava 

a sua natureza jurídica: 

“Art. 11 - Entende-se por passe a importância devida por um 

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

                                                 
6 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. 

 
7 Art. 445 - O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) 

anos, observada a regra do art. 451. 

Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder de 90 (noventa) dias. 

 
8 Art. 451 - O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado 

mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo. 
9 Art. 452 - Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 6 (seis) meses, a 

outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços 

especializados ou da realização de certos acontecimentos. 
10 Art . 11 Entende-se por passe a importância devida por um empregador a outro, pela cessão do atleta 

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

 



contrato ou depois do seu término, observadas as normas 

desportivas vigentes.” 

 

 A primeira parte do artigo justifica-se pelo fato deste instituto, segundo a 

doutrina especializada, ser o instrumento utilizado pelos clubes para impedir o 

aliciamento de atletas e a concorrência desleal durante a vigência do contrato de 

trabalho. 

 

 Porém, havia a estipulação de que, mesmo findo o contrato de trabalho 

do jogador de futebol, este permanecia vinculado ao seu empregador e sua liberação 

para exercer sua atividade em outro clube dependia dele. Destarte, nas hipóteses em que 

o jogador não tinha seu contrato renovado, nem era negociado, o clube não tinha mais 

nenhuma obrigação para com o atleta, mas poderia impedir que ele obtivesse nova 

colocação.  

 

 Ou seja, o contrato de trabalho do atleta era acessório ao vínculo 

desportivo com o clube, permanecendo o atleta vinculado ao clube, mesmo sem possuir 

um contrato de trabalho em vigor. 

 

Com base neste regime, os clubes de futebol, especialmente os clubes 

sul-americanos, passaram a se utilizar do instituto do passe como capital ativo e fonte 

principal de renda, pois tal instituto impedia que o jogador se transferisse para outra 

equipe, ainda quando não tivesse mais nenhum contrato com seu clube de origem, salvo 

se fosse procedido o pagamento de um valor atribuído pela legislação como devido. 

 

  De acordo com tal regramento, havia somente duas hipóteses de obtenção 

do “passe-livre” pelo atleta, que era através da dissolução do empregador (art. 17)11 ou 

quanto o jogador alcançasse a idade de 32 (trinta e dois) anos, mas desde que tivesse 

prestado 10 (dez) anos de serviço efetivo ao seu último empregador. 

 

Posteriormente, foram instituídas regras gerais sobre desportos pela Lei 

nº. 8.672/93, mais conhecida como “Lei Zico”. Porém, a referida lei não trouxe 

nenhuma alteração em relação ao contrato de trabalho do jogador de futebol. 

                                                 
11 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. 

 



 

  Somente com a aprovação da “Lei Pelé” (Lei nº. 9.615/98), após intensos 

debates, é que houve uma alteração significativa na legislação referente ao atleta 

profissional. 

 

  Esta nova legislação determinou normas gerais em relação ao desporto 

brasileiro, copiando diversos dispositivos da legislação anterior, mas também trouxe 

algumas inovações, principalmente no que tange a relação entre o atleta de futebol e os 

clubes, extinguindo o “passe” como anteriormente existente, e principalmente, 

eliminando o caráter de acessório do contrato de trabalho ao vínculo desportivo e 

invertendo a relação de acessoriedade entre aqueles institutos.  Com efeito, assim veio a 

dispor o artigo 28, parágrafo segundo: 

 

“ Art. 28 - 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.” 

 

  Por essa nova lei, o vínculo desportivo com o clube passou a estar 

completamente atrelado ao contrato de trabalho, sendo dele acessório (art. 28, §2º da 

Lei nº. 9.615/98), fazendo com que o atleta, ao término do contrato de trabalho, tivesse 

também encerrado seu vínculo desportivo (art. 28, §2º, I) 12, estando livre para contratar 

com quem desejasse.    

 

  Estabeleceu, ainda, a denominada Lei Pelé, outras duas hipóteses de 

rescisão do contrato de trabalho, quais sejam: (i) o pagamento da cláusula penal, nos 

casos de rescisão unilateral (inciso II do art.28)13 e (ii) pela rescisão por inadimplemento 

salarial de responsabilidade da entidade desportiva empregadora (inciso III do art.28)14.  

 

                                                 
12 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. 

§ 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: 

I - com o término da vigência do contrato de trabalho desportivo;  

 
13 II - com o pagamento da cláusula penal nos termos do caput deste artigo; ou ainda 

 
14 III - com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial de responsabilidade da entidade desportiva 

empregadora prevista nesta Lei. 

 



Diante da contrariedade dos clubes brasileiros frente às novas 

disposições, a própria Lei Pelé previu que a entrada em vigor do novo regramento 

somente se daria após três anos de vigência da nova Lei, no intuito de garantir aos 

clubes tempo suficiente para adequação à nova regra.  

 

Como medida compensatória ao fim do “passe” e pelos custos incorridos 

na formação do atleta foi estipulada indenização a ser paga aos clubes formadores, cujos 

critérios e demais regramentos foram previstos no art. 29 e seus parágrafos da Lei nº. 

9.615/98, com a redação dada pela Lei nº. 10.672/03, que assim dispõem: 

 

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. 

 

§ 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. 

 

§ 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. 

 

§ 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. 

 

§ 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. 

 

§ 6o Os custos de formação serão ressarcidos pela entidade de 

prática desportiva usufruidora de atleta por ela não formado 

pelos seguintes valores: 

 

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; 



 

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; 

 

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; 

 

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. 

 

§ 7o A entidade de prática desportiva formadora para fazer jus 

ao ressarcimento previsto neste artigo deverá preencher os 

seguintes requisitos: 

 

I - cumprir a exigência constante do § 2o deste artigo; 

II - comprovar que efetivamente utilizou o atleta em formação 

em competições oficiais não profissionais; 

III - propiciar assistência médica, odontológica e psicológica, 

bem como contratação de seguro de vida e ajuda de custo para 

transporte; 

IV - manter instalações desportivas adequadas, sobretudo em 

matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade, além 

de corpo de profissionais especializados em formação técnico-

desportiva; 

V - ajustar o tempo destinado à formação dos atletas aos 

horários do currículo escolar ou de curso profissionalizante, 

exigindo o satisfatório aproveitamento escolar. 

 

  Note-se que, além da instituição de uma indenização devida ao clube 

formador, a Lei Pelé também pretendeu conferir àquele clube o direito de celebrar o 

primeiro contrato com o atleta, bem como o direito de preferência para a primeira 

renovação do contrato de trabalho com o atleta ou, no caso de recusa deste último, de 

receber uma indenização pelos gastos com sua formação e promoção. 

 

  Em suma, a entidade de prática desportiva formadora do atleta terá 

direito de firmar com este, a partir dos 16 anos, o primeiro contrato de trabalho 

profissional, que pode ter duração de até cinco anos. Ao fim deste prazo, este clube terá 

ainda a preferência para a primeira renovação de tal contrato por um prazo não superior 

a dois anos. 

 

  O problema ocorre que tal disposição – tempo de duração do primeiro 

contrato profissional – conflita com os regulamentos da FIFA, os quais, por sua vez, 



apenas asseguram ao clube formador a celebração de um contrato com prazo não 

superior a três anos15.  Apesar de a legislação interna prevalecer sobre a norma da FIFA, 

vez que a mesma dispõe sobre aspecto laboral, o fato é que os clubes não conseguem 

registrar os respectivos contratos junto à entidade nacional do desporto, optando, 

portanto, ao invés de abrir um contencioso, em celebrar um contrato inicial de prazo 

menor. 

 

  Tal situação acaba relegando os clubes a uma situação mais frágil, eis 

que a curta duração do contrato do atleta representa uma facilidade extra para a saída do 

atleta do clube formador e a conseqüente perda da possibilidade de obtenção, para os 

clubes, dos ganhos com o pagamento da cláusula contratual antes do término do 

contrato. 

 

  Isso porque, ainda que esteja previsto o direito de preferência, o mesmo 

se revela ineficaz se comparado às propostas realizadas por clubes dotados de maior 

poder de investimento, uma vez que na hipótese do atleta receber melhores propostas 

por parte de outros clubes, ele estará liberado para com eles contratar, sem que, repita-

se, o clube formador tenha direito ao recebimento da cláusula penal. 

 

3.1) A Figura da Penhora do “Passe” 

 

  A penhora é um procedimento integrante do processo de execução nos 

casos de execução de quantia certa contra devedor solvente. Consistindo na 

expropriação de tantos bens quanto necessários ao adimplemento do crédito do credor, 

pode ser realizada através da alienação de bens do devedor, com a adjudicação em favor 

do credor ou mediante outorga do usufruto de imóvel ou empresa. 

 

  A figura da penhora encontra-se bastante relacionada à do atleta 

profissional, mesmo após a extinção do instituto do passe, não sendo raro ter-se 

conhecimento de que os “direitos federativos” de determinado jogador foram 

                                                 
15 “ Artículo 18 – Disposiciones especiales relacionadas con los contratos entre jugadores profesionales y 

clubes 

 

La duración mínima de un contrato será a partir de la fecha de inscripción al final de la temporada; la 

duración máxima será de cinco anos.  Cualquier otro contrato de una duración distinta se permitirá 

solamente si se ajusta a la legislación nacional.  Los jugadores menores de 18 años no pueden firmar un 

contrato de profesionales de una duración mayor de tres años.  No se aceptará cualquier cláusula de un 

periodo mayor. 



penhorados em conseqüência de processo de execução de dívida da entidade desportiva 

“proprietária” de referidos direitos. 

 

  Por isso, há o questionamento sobre a admissibilidade jurídica de que a 

penhora recaia sobre a pessoa humana, atleta, ainda que através do vínculo esportivo ou 

se a relação contratual entre o atleta e o clube não seria passível de servir como garantia. 

 

  Segundo uma parte minoritária da doutrina e jurisprudência brasileira, a 

penhora do vínculo desportivo do atleta profissional seria possível, uma vez que embora 

inexistente o “passe” como anteriormente previsto na legislação, este possui uma 

dimensão econômica, tendo valor de mercado, que pode ser expresso em pecúnia e, 

portanto, dotado de liquidez. 

 

  Como exemplo podemos citar o decidido pela Juíza Ana Maria 

Rebouças, no processo 2173/9816, em que foi procedida a penhora do atleta Marques 

Batista de Abreu, que tinha vínculo empregatício, a época, com o Clube Atlético 

Mineiro, e que considerou ser o valor do passe um bem pertencente à associação 

empregadora, sendo assim suscetível sua penhora. 

 

Todavia, o que vem prevalecendo é o entendimento de não ser possível a 

penhora do “passe”, tendo em vista que tal prática se constituiria em uma violação do 

princípio constitucional da dignidade humana (art. 1º, III da CF)17 e do direito de 

liberdade do exercício profissional (art. 5º, XIII da CF)18 

 

                                                 
16 15ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho – 3ª Região – Processo nº 2173/98 
17 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: 

III - a dignidade da pessoa humana; 

 
18 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; 

 

 

 



  A inadmissibilidade da penhora do vínculo desportivo ocorre por não ser 

viável, em respeito aos princípios já mencionados, admitir qualquer espécie de 

constrição do próprio ser humano, que inviabilize o exercício da sua atividade 

profissional, ainda mais em decorrência de débito de terceiros, oriundos de 

inadimplemento que não tenha sido causado pelo próprio atleta. 

 

  Neste sentido, cabe registrar a decisão proferida pelo Tribunal Regional 

do Trabalho da 9º Região nos seguintes termos:  

 
JOGADOR DE FUTEBOL. PENHORA DE PASSE. - ...inadmissível 

sua penhora (do passe, sob pena de se concordar com a constrição da 

própria vida humana, em afronta aos direitos fundamentais previstos 

no art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

dada a natureza da figura em comento estar intrinsecamente ligada ao 

ser humano.  (TRT 9ª R - AP 36552001 – (112882002) – Rel. Juiz 

Luiz Eduardo Gunther – DJPR 17/05/02)” 

 

  Tal decisão, portanto, representa a dissociação do atleta do patrimônio do 

clube, decorrente da própria extinção da subordinação do contrato de trabalho ao 

vínculo desportivo.  

 

  Nesta linha de raciocínio é que reside a maior dificuldade para 

caracterização dos atletas como ativos dos clubes, especialmente dentro da concepção 

trazida pela própria Lei Pelé de que as referidas entidades desportivas deveriam ser 

tratadas como sociedades empresárias, inclusive com ações cotadas em bolsa de valores, 

como em outros centros desportivos (ex: Inglaterra e Itália). 

 

  Com efeito, se o vínculo desportivo – o “passe” – não é passível de servir 

como garantia, isso necessariamente deve significar que o mesmo não pode constituir 

um direito econômico líquido e certo do clube, possível de livre negociação, nem 

mesmo um título de crédito, mas somente uma relação jurídica temporária, 

condicionada à existência de um vínculo empregatício, tornando-a, destarte, impossível 

de ser alienada judicialmente, como inclusive também reconheceu o Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro: 

 

EXECUÇÃO, NOMEAÇÃO À PENHORA DE PASSE DE 

JOGADOR DE FUTEBOL. DIREITO ACESSÓRIO A CONTRATO 

DE TRABALHO. – Não existe passe sem contrato de trabalho. 

Denomina-se passe o vínculo desportivo do atleta com a entidade 

contratante, de natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício, 



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

do contrato de trabalho, nos termos do art. 28, §2º, da Lei n. 9.615/9819 

(Lei Pelé). Logo, a indicação do passe à penhora não encontra amparo 

na gradação do art. 655 do CPC20. Recurso improvido. (TJRJ – AI 

10723/01 – 14ª C. Civ. – Rel. Dês. Mauro Nogueira – J. 21/11/01) 

 

  Referido entendimento, portanto, resulta em uma diminuição do valor 

patrimonial de um clube de futebol, uma vez que os contratos em vigor com os atletas 

não podem ser considerados como verdadeiros ativos econômicos, uma vez que, a 

prevalecer em definitivo tal entendimento, os vínculos existentes entre clubes e atletas – 

inegavelmente, um dos principais relacionados ao futebol – não são capazes de gerar um 

acréscimo patrimonial ao clube de futebol. 

 

  Claro que, por outro lado, tais contratos podem ser considerados ativos 

de outra natureza, como os relacionados ao capital intelectual de uma empresa, porém, o 

que deve ser salientado é que diante da impossibilidade de se considerar tais contratos 

como efetivos ativos econômicos, o valor patrimonial de cada clube brasileiro - que 

sempre teve na receita da venda de “passe” de jogadores a sua renda principal – é 

significativamente reduzido, o que certamente contribui para dificultar as desejadas – ao 

menos para os idealizadores da Lei Pelé - transformações destas entidades em 

sociedades empresárias. 

 

4. Outras remunerações e o contrato de trabalho. 

                                                 
19 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. 

§ 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: 

I - com o término da vigência do contrato de trabalho desportivo; ou 

II - com o pagamento da cláusula penal nos termos do caput deste artigo; ou aind 

III - com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial de responsabilidade da entidade 

desportiva empregadora prevista nesta Lei. 

 
20 Art. 655.  A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: 

 I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

 II - veículos de via terrestre; 

 III - bens móveis em geral; 

 IV - bens imóveis; 

 V - navios e aeronaves; 

 VI - ações e quotas de sociedades empresárias; 

 VII - percentual do faturamento de empresa devedora; 

 VIII - pedras e metais preciosos; 

 IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em mercado; 

 X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; 

 XI - outros direitos. 



 

4.1 - As “Luvas” 

 

  As luvas se constituem na importância paga pelo clube empregador ao 

atleta no momento em que aquele está sendo contratado ou tendo o seu contrato de 

trabalho e o seu vínculo desportivo renovado. 

 

  Funciona, portanto, como um “prêmio” pago ao atleta, em razão do 

estabelecimento ou renovação do vínculo desportivo e geralmente tem como base o 

histórico de atuação deste último no âmbito profissional.  

 

  Apesar de ser uma verba eventual, de acordo com o disposto no art. 12 da 

Lei nº. 6.354/7621 e no art. 31, §1º da Lei Pelé22, para todos os efeitos legais, o montante 

pago a título de “luvas” deve integrar a remuneração e , por tal razão, possuem natureza 

jurídica de salário pago por antecipação, tendo caráter retributivo.  

 

  Tal entendimento é confirmado pelo julgado do TST, a seguir: 

 

As “luvas” são pagas antecipadamente ou divididas em parcelas, o 

que caracteriza pagamentos por conta do trabalho a ser realizado pelo 

atleta durante o tempo fixado no seu contrato. Em virtude do seu 

caráter eminentemente salarial, deverão ser integradas nas férias e 

gratificações natalinas. (Tribunal Superior do Trabalho. 3ª Turma. RR 

266.807. Paulo Bonamigo x GFPA. Rel. Min. José Zito Calazans 

Rodrigues. (21/02/97) 

 

  Como possui natureza de salário, as demais verbas trabalhistas calculadas 

com base no salário passam a incidir também sobre o montante pago a título de “luvas”, 

fato que acaba por onerar, ainda mais, a contratação de um jogador por um clube. 

 

4.2 As gratificações de desempenho – “bichos” 

 

                                                 
21 Art . 12 Entende-se por luvas a importância paga pelo empregador ao atleta, na forma do que for 

convencionado, pela assinatura do contrato. 

 
22 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. 



  Na linguagem desportiva, o termo “bicho” significa o prêmio recebido 

pelo atleta em função de vitórias ou títulos conquistados. Tal premiação paga pelo 

empregador se dá de forma desvinculada do salário percebido e é condicional ao êxito 

obtido pela equipe.  

 

  Ele consiste numa bonificação individual resultante de um trabalho em 

conjunto, e tem por finalidade não só compensar os atletas pelo bom desempenho, como 

também estimulá-los a ter boas atuações. 

 

  Porém, a doutrina e jurisprudência trabalhista, bem como o art. 3º, II da 

Lei 6.354/7623, aduzem que qualquer parcela percebida pelo empregado – no caso o 

atleta – em função do contrato de trabalho, desde que habitual, será parte integrante de 

sua remuneração, mesmo que não esteja prevista de forma expressa.  Com efeito, dado o 

caráter periódico e habitual, inequívoco que tal remuneração adquire uma função 

retributiva, suficiente, portanto, para ensejar a incidência de todos os encargos e verbas 

calculadas sobre o salário.  

 

4.3 Outras verbas decorrentes da duração da jornada de trabalho 

 

  O horário de trabalho do atleta de futebol é bastante polêmico, pois não 

são aplicáveis os preceitos da legislação trabalhista em decorrência das peculiaridades 

do exercício de sua profissão.  

  

  Até março de 2001 vigorou, sobre este tema, o art. 6º da Lei 6.354/7624, 

sendo revogado pelos artigos 9325 e 9626 da Lei Pelé. Ademais, considera-se que não 

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

II - o prazo de vigência, que, em nenhuma hipótese, poderá ser inferior a 3 (três) meses ou 

superior a 2 (dois) anos;  

 
24 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. 

 
25 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 
26 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 2 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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8672.htm


podem ser estendidas aos atletas as restrições do art. 7º, XII da CF27, que limitam a 

jornada dos trabalhadores urbanos e rurais em 44 horas semanais. 

 

  Tal diferença de tratamento dispensada aos jogadores de futebol se dá 

pela diferença da natureza de sua prestação de serviços, havendo, por isso, uma 

distribuição de sua carga horária entre as partidas, treinos e viagens. 

 

  No entanto, quanto ao aspecto do repouso semanal remunerado, a 

condição do atleta se assemelha a dos demais trabalhadores, tendo eles direito, 

conforme disposto no art. 67 da CLT28, a um dia por semana de descanso remunerado. 

Neste caso, naturalmente, não se aplica a preferência ao domingo como dia de descanso, 

visto ser exatamente no domingo, em geral, que ocorre a realização das partidas. Por tal 

razão, a maioria dos clubes adota o dia posterior à partida como de repouso, até mesmo 

para que os atletas possam se refazer do trabalho intensificado do dia anterior. 

 

Com relação ao adicional noturno, que consiste no trabalho executado 

entre as 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, não é ponto pacifico entre os 

doutrinadores se o adicional noturno de 20%, previsto no art. 73, §2º da CLT29 e na 

Constituição Federal é devido ao atleta de futebol. Tal discussão se dá pelo fato de a 

atividade do atleta não ter como regra o horário noturno, ocorrendo este somente 

quando os jogos são marcados para tal horário.  

 

                                                 
27 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: 

 XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da 

lei; 

 
28 Art. 67 - Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas 

consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá 

coincidir com o domingo, no todo ou em parte. 

 Parágrafo único - Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos 

elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro 

sujeito à fiscalização. 

 
29 Parágrafo único - Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos 

teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito 

à fiscalização. 

 § 2º - Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 (vinte e 

duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte. 



Doutrinadores favoráveis à aplicação do adicional noturno a justificam 

por sua previsão na Constituição, considerando ser aplicável o art. 73 da CLT por sua 

compatibilidade com o art. 28 da Lei nº. 6.354/7630. 

 

A despeito deste posicionamento, a jurisprudência dominante se 

posiciona no sentido de não serem devidos, uma vez que não é um fato habitual e 

também porque tal atividade noturna decorre das próprias condições especiais de 

trabalho desempenhadas pelo profissional. Logo, a prestação noturna é considerada 

como parte integrante do contrato laboral.  

 

Tal foi o entendimento do Dr. Otávio Amaral Calvet, juiz da 54ª Vara do 

Trabalho do Rio de Janeiro, ao decidir sobre dissídio entre o jogador Edmundo e o Club 

Regatas Vasco da Gama: 

 

Conforme jurisprudência majoritária, as disposições especiais a 

determinadas profissões quanto a jornada de trabalho foram 

recepcionadas pela Carta Magna de 1988, como se observa da 

Orientação Jurisprudencial 240 da SDI-I do TST, que ao considerar 

válidas as disposições da Lei 5.811/72 obviamente aponta o 

entendimento da Corte Trabalhista máxima no sentido de validar casos 

especiais em confronto com a regra geral estabelecida pela Constituição 

no art. 7º, XIII. 

Quanto ao atleta profissional, o art. 28, §1º da Lei 9.615/98 c/c art. 7º da 

Lei 6.354/76 autorizam o reconhecimento da inaplicabilidade da regra 

geral pretendida pelo reclamante quanto a labor extraordinário e horas 

noturnas, pois a condição especial de atleta afasta a limitação de 

jornada sustentada, conforme abaixo transcrito respectivamente [...] 

[...] Assim, indeferem-se os pedidos de horas extras e adicional noturno 

e seus reflexos. (TRT 1ª Reg. 54ª VT. Edmundo Alves de Souza x Club 

Regatas Vasco da Gama. Juiz Otávio Amaral Calvet) 

 

Outra peculiaridade do contrato de trabalho entre o atleta e o clube de 

futebol é como tratar o período de concentração, que, inclusive, foi previsto desde a 

primeira norma sobre o assunto - Lei nº. 6.354/7631.  

 

                                                 

30 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.  

31 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. 



Tal dispositivo limita o período de concentração em três dias por semana 

– cinco na hipótese de o jogador estar à disposição de Federação ou Confederação – e 

somente quando houver competição oficial ou não programada, também devendo o 

jogador permanecer à disposição do clube quando a competição se der fora da 

localidade onde este estiver sediado. 

 

Para a maioria dos doutrinadores, a concentração não é equiparável ao 

art. 4º da CLT32, pois que o atleta não fica à disposição do clube, trabalhando ou 

executando ordens, sendo um costume peculiar ao atleta, com o intuito de melhorar o 

seu rendimento em campo, não sendo, portanto, ocasião de efetivo serviço. Não é, pelo 

mesmo argumento, possível considerar que sobre tal período recaiam horas extras, pois 

que estas são cabíveis somente em períodos de serviço efetivo. 

 

A jurisprudência tem o entendimento que no caso de concentração não 

são devidas horas extras por tal instituto ser característico de todo contrato desta 

espécie, desde que não exceda um determinado patamar. 

 

HORAS EXTRAS. JOGADOR DE FUTEBOL. PERÍODO DE 

CONCENTRAÇÃO. A concentração é obrigação contratual e 

legalmente admitida, não integrando a jornada de trabalho para efeito 

de pagamento de horas extras, desde que não exceda três dias por 

semana. Recurso de Revista a que se nega provimento. (TST 4ª 

Turma. RR405.769. Rel. Ministro Antônio José de Barros 

Levenhagem (29/03/00) 

 

 

4.4. O “Direito de Imagem” e o contrato de trabalho 

 

  A imagem é um direito personalíssimo e inalienável do indivíduo, 

garantido pela Constituição. A mídia se utiliza fortemente da imagem dos atletas e tem 

bastante lucro com isso. Portanto, a questão da imagem do indivíduo foi regulamentada 

pelo art. 5º, V e X da CF33. 

                                                 
32 Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do 

empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. 

 
33 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: 

 V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem; 



 

  Conforme a referida previsão constitucional, ninguém poderá ter sua 

imagem utilizada sem a devida autorização e, em caso de violação de tal direito, 

também assegura uma indenização. 

 

  Decerto, a imagem do atleta profissional é muito importante para o clube 

que arrecada consideráveis quantias com patrocinadores, torcedores e emissoras de 

televisão, dentre outras, através da utilização desta imagem. 

 

  Para que se possa utilizar a imagem do atleta para fins de 

comercialização de produtos, portanto, é necessário que este dê a devida autorização 

para a qual é estipulada uma contraprestação pecuniária do clube ao atleta pela 

utilização de sua imagem. 

 

  O contrato de imagem tem natureza civil, sendo seu objeto a exploração 

da imagem do Atleta, e o bem jurídico protegido o limite de sua utilização. Deve 

constar em tal contrato, através de cláusulas, quais são as formas de exploração da 

imagem do atleta. 

 

  O contrato de imagem com o clube, em geral, é firmado quando da 

contratação do atleta (porém separadamente do contrato de trabalho por ter natureza 

civil) para que o clube possa desde já se utilizar de sua imagem. Neste contrato pode 

ficar estipulado que o clube se reserva o direito de aproveitar a imagem do atleta ou 

impedir sua utilização por terceiro. 

 

  Exclui-se do âmbito deste contrato de imagem, naturalmente, a aparição 

do atleta durante a transmissão ou retransmissão de eventos desportivos do qual 

participe a equipe. Até mesmo porque a negativa do atleta em exibir imagem não 

poderia ser empecilho à transmissão de uma partida, pois que não é sua imagem 

específica que está em jogo, mas sim a do clube por ele representado, sendo ele 

devidamente retribuído por isso. 

 

                                                                                                                                               
 X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

 



  A utilização do contrato de “direito de imagem” começou a ser deturpada 

no Brasil em razão dos clubes e atletas o utilizarem como meio para evadir os encargos 

tributários, previdenciários e demais verbas trabalhistas que incidem sobre o contrato de 

trabalho.  Dessa forma, parte substancial do valor que é pago ao atleta é realizada sob a 

rubrica de contrapartida do contrato de “direito de imagem”, e não decorrente do 

vínculo laboral. 

 

  A justificativa para tanto é a de que o contrato de trabalho e o contrato de 

licença de uso de imagem têm naturezas jurídicas distintas, sendo este de natureza civil, 

utilizado geralmente para fins comerciais, podendo as partes estipularem livremente, 

desde que seus termos não sejam contra legem. 

 

  Por conta desta simulação, tornou-se intensa a discussão no meio 

doutrinário e jurisprudencial se o contrato de cessão de direitos de uso de imagem é 

parte integrante ou não do salário do atleta. 

 

  Apesar de o contrato de trabalho ser totalmente dissociado do de 

imagem, pela diferença tanto de natureza quanto das partes – uma vez que quem recebe 

o direito de imagem, em geral, na prática, é pessoa jurídica constituída pelo jogador 

para este fim – para o Direito do Trabalho vem prevalecendo o “contrato realidade”, 

mediante o reconhecimento de que se as verbas previstas no contrato de “direito de 

imagem” tiverem evidente característica de verba remuneratória decorrente do contrato 

de trabalho, deve ser reconhecida a simulação e, portanto, prevalecer como remuneração 

total do contrato de trabalho o somatório de ambas as remunerações estipuladas 

naqueles instrumentos. 

 

Assim foi entendido na ação proposta pelo ex-jogador Alexandre Tadeu 

Gallo contra o Clube Atlético Mineiro: 

 

Não há, data vênia, licitude possível na utilização do estratagema, 

através de interposta pessoa, para diminuição de base tributária. Todo 

salário é salário e deve ser pago e tratado como tal. Se diluído ou 

classificado em outro título, para fins escusos, o ato não tem validade 

alguma para os fins trabalhistas, na forma do art. 9º da CLT. (TRT 3ª 

Região. 3ª Turma. RO 8495/01. Alexandre Tadeu x CAM. Rel. Juiz 

Paulo Araújo (11/12/01) 

 

 



  Veja-se, portanto, que não há um critério pré-determinado quanto a 

possibilidade de reconhecimento da utilização do contrato de direito de imagem como 

uma espécie de simulação, sendo tal matéria afeta aos elementos probatórios que 

venham a formar o convencimento do Julgador.   

 

  O que pode ser ressaltado, como forma de parâmetro a nortear a 

celebração do contrato de direito de imagem é que a verba prevista no mesmo não 

deverá exceder o montante constante do contrato de trabalho, pois, neste caso, 

acreditamos restar patente a tentativa de simulação.  Neste caso, repita-se, configurada a 

fraude, o valor pago a título de cessão de uso de imagem passa a ser considerado como 

parte integrante do salário, incidindo sobre ele todas as verbas rescisórias e fiscais 

cabíveis. 

 

5. Conclusão 

 

  O presente artigo procurou apontar as principais características atinentes 

ao contrato de trabalho do jogador de futebol profissional, de acordo com a legislação 

brasileira atualmente em vigor. 

 

  O principal aspecto a ser ressaltado é a prevalência do contrato de 

trabalho em relação ao vínculo desportivo, trazido com a edição da Lei Pelé, que 

promoveu uma inversão na relação de subordinação de um em relação ao outro, 

atribuindo ao vínculo desportivo – antigo “passe” – apenas um caráter acessório à 

relação contratual-trabalhista firmada entre o clube de futebol e o jogador profissional. 

 

  Referida mudança, em que pese se encontrar em consonância com a 

prática nos grandes centros esportivos internacionais, representou uma sensível 

modificação na sistemática a que os clubes brasileiros se encontravam acostumados, e 

para a qual, ao menos em um primeiro momento, estavam estruturados para tanto. 

 

  Em decorrência, a grande maioria destes clubes viu-se diante da perda de 

sua principal fonte de receita, a qual residia na venda do “passe”, visto que o término da 

relação contratual representa, igualmente, o encerramento do vínculo desportivo e, com 

isso, a impossibilidade de obtenção de lucros com a cessão daquele atleta. 

 



  Ademais, tal situação reduz o valor patrimonial de cada clube de futebol 

dificultando, inclusive, a própria transformação dos clubes de futebol em sociedades 

empresárias, regida e gerida de acordo com as leis comerciais, uma vez que o principal 

ativo dos clubes brasileiros – o plantel de jogadores – é de quantificação e valoração 

incerta e ilíquida e, portanto, de questionável utilização para integralização de capital 

social e de formação do patrimônio da futura sociedade. 

 

  Tais questões ainda remanescem no direito brasileiro sem uma definição 

e, necessariamente, deverão ser enfrentadas em breve sob pena de obstaculizar o 

fortalecimento dos clubes brasileiros e o consequente desenvolvimento do esporte no 

Brasil, situação que não é benéfica nem para os clubes empregadores nem tampouco 

para os próprios atletas. 


