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I. INTRODUÇÃO 

Ainda que tradicionalmente o desporto remeta ao lazer, a transição do esporte 

recreativo para o esporte de alto rendimento deu origem a uma nova classe de 

trabalhadores. Enquanto ainda era praticado de forma eminentemente amadora, contexto 

em que nasceram as associações desportivas, o regramento da atividade foi se 

desenvolvendo à margem da interferência estatal, sendo, inclusive, rejeitada qualquer 

tentativa de reverter esse quadro.  Posteriormente, ao ser explorado como profissão, o 

esporte passou a atrair a tutela de diversas normas, dentre elas, a tutela do Direito do 

Trabalho e, mais especificamente, do Direito do Trabalho Desportivo.  

A despeito da regulamentação, contudo, as exigências físicas e a alta pressão 

psicológica suportada pelos atletas, aliadas à carência de informações a respeito dos riscos 

aos quais o corpo pode estar sujeito, ainda resulta na ocorrência de lesões cada vez mais 

frequentes, assim como o abandono do esporte (chamado dropout), por causas ligadas ao 

stress e à depressão. Nesse contexto, o enfrentamento das normas que podem 

proporcionar melhores condições de trabalho, que promovam a integridade física e 

psíquica dos praticantes esportivos profissionais parece ser essencial 

Especialmente no futebol, nas primeiras décadas do século XX, a resistência 

em reconhecer o caráter profissional da atividade repercutiu na ausência da 

regulamentação laboral e, portanto, na negação de direitos aos atletas. Como narra Alvito: 

A vida de jogador de futebol era precária da mesma forma que a de outros 

trabalhadores. Quase nada era previsto para ajudar os jogadores que 

terminavam a carreira. Não havia nenhum sistema de pensões e o problema das 

contusões dependia de relações paternalistas. Muitos jogadores passavam a 

viver na sarjeta, com problemas de alcoolismo, embora alguns fossem 

recontratados por seus ex-clubes em funções humildes. Alguns poucos, que 
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haviam conseguido poupar, tornavam-se donos de um pequeno comércio como 

um pub, uma loja ou algum tipo de hospedaria (ALVITO, 2017). 

Mesmo em 1932, quando já se afigurava comum que atletas participassem de 

campeonatos representando seus respectivos clubes, a resistência em conceder-lhes um 

tratamento profissional e a ausência de proteção dos praticantes no exercício da atividade 

chegou a provocar a manifestação de um grupo de jogadores da cidade de São Paulo que, 

à época, criticava que não houvesse a fixação de salário base ou períodos de descanso em 

patamares mínimos. 

No território nacional, a incipiente regulamentação do profissionalismo se 

deu apenas quando o futebol foi incluído na agenda do Governo Federal com intenção de 

torná-lo um elemento de identidade nacional. Desde então, fomentou-se a participação de 

atletas locais em exibições públicas esportivas; bem como observou-se um esforço para 

manter os brasileiros no país. Para tanto, foi necessário regulamentar a profissão e admitir 

a vinculação dos atletas às equipes nacionais mediante contratos de trabalho, a fim de 

evitar que o fizessem com equipes no exterior. 

A despeito da profissionalização da atividade, contudo, não foram 

significativos os avanços de direitos concedidos aos seus praticantes. O Decreto n. 53.820 

de 24 de março, revela em seus considerandos que o objetivo da normatizaçao da 

profissão não era, ainda, proporcionar melhores condições de trabalho aos seus 

praticantes, senão “exercer rigorosa vigilância sobre o profissionalismo, visando mantê-

lo dentro dos princípios da mais estrita moralidade”2. 

Ano após ano, pequenos avanços foram alcançados ao longo das décadas que 

se passaram desde então. Com a nova ordem constitucional de 1988, a conformação até 

então vigente, que, como se pode verificar, se mostrava completamente deslocada das 

ideias de valorização da pessoa humana e da liberdade de trabalho, não poderia perdurar.   

O processo de constitucionalização afetou diretamente a estrutura normativa 

do Estado, mediante a influência do conteúdo constitucional sobre as instituições 

contemporâneas e, consequentemente, sobre os seus jurisdicionados, dentre eles, atletas 
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e clubes. Desde então, o sistema jurídico e a atividade econômica passariam a atuar como 

mecanismos criados para que pudéssemos produzir e desenvolver a vida em comunidade, 

e de modo que essas instituições só se legitimariam à medida que estivessem à serviço 

das pessoas, e não o contrário.  De tal sorte, as Leis subsequentes à sua promulgação, 

notadamente, a Lei Pelé (Lei nº 9.615/98) passaram a absorver os novos patamares 

mínimos de direitos por ela estabelecidos. Por exemplo, com a melhor regulamentação 

dos valores pagos a título de salário, fixação de períodos de descanso, criação de normas 

de preservação da saúde mental e física do praticante e, principalmente, a extinção do 

instituto do passe. 

Atualmente, a Lei 9.615/98 regulamenta a atividade pactuada em contrato 

especial de trabalho desportivo e, apesar de se tratar de um contrato especial, atleta e 

entidade de prática desportiva estão subordinados aos valores constitucionais 

promulgados e ao respeito a direitos nela tidos como fundamentais. Significa dizer que, 

desde a promulgação da Constituição de 1988, tornaram-se incompatíveis com o Estado 

Democrático de Direito práticas laborais esportivas que pudessem equiparar o atleta à 

“coisa” a ser “esgotada”, comprada” ou “vendida”, bem como que a fixação de condições 

contratuais repercutisse em situações que atraíssem maior risco de lesões, ou menor 

responsabilidade do clube pelos cuidados com a integridade física e psíquica desses 

praticantes, já altamente demandadas em razão da natureza da atividade. 

Feitas essas considerações, o presente capítulo tem como objeto de análise a 

interpretação das novas disposições legais trazidas pela Lei nº 13.467/17, em especial, no 

que se refere às figuras do trabalhador hipossuficiente e da contratação coletiva, a fim de 

compreender as suas possíveis consequências na interpretação e na aplicação da 

legislação esportiva, bem como na execução dos contratos de trabalho de atletas, por ela 

regulados, com vias de melhorar a relação entre atleta e clube, e a promover melhores 

condições para o desempenho do esporte enquanto profissão. 

 



II.  O ATLETA PODE SER UM EMPREGADO 

HIPERSSUFICIENTE?  

Ao alterar a CLT, a recente reforma legislativa operada pela Lei nº 13.467/17 

pretende conferir status de “hiperssuficiente” ao empregado que possua curso de nível 

superior e receba como remuneração valor equivalente a aproximadamente 11 salários 

mínimos.  

Nos termos das novas previsões legislativas trazidas pelos artigos 507-A e 

444, parágrafo único, da “Reforma Trabalhista”3, o empregado que preencha esses dois 

requisitos seria considerado “hiperssuficiente” na relação laboral e, portanto, poderia 

declinar - ou “abrir mão” - do patamar de proteção mínimo conferido pelo Estado às suas 

condições de trabalho. A respeito, vislumbramos a necessidade de tecer algumas 

considerações, no que se refere ao contrato de trabalho do atleta profissional. 

De forma genérica, um contrato de trabalho tem como elemento essencial a 

subordinação daquele que oferece a mão de obra ao poder de direção de quem a contrata. 

Para o trabalhador, a disponibilização do corpo e, porque não, do próprio tempo, significa 

estar sujeito às ordens do outro para garantir os meios econômicos de subsistir e, no 

contexto moderno, de se afirmar socialmente por meio da atividade, em uma tessitura que 

tem o trabalho na sua centralidade.  

Com o esporte profissional não é diferente. Como ressalta Maior4, a situação 

vivenciada por grande parte dos atletas profissionais não se difere daquela pela qual passa 

a enorme maioria dos trabalhadores brasileiros: cujos salários não representam valores 
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4 MAIOR, Jorge Luiz Souto. A relevância da identificação do atleta profissional como trabalhador. In: 

OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de (Coord.). Direito do Trabalho e Desporto. São Paulo: Quartier 
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vultuosos; e para os quais também se repetem as dificuldades para se deslocar ao trabalho; 

para desempenhá-lo; e para mantê-lo. 

O breve panorama apresentado na introdução deste capítulo sobre as 

condições de trabalho experimentadas pelos atletas profissionais desde uma perspectiva 

histórica, de crescimento do esporte como atividade econômica, e de aumento das 

exigências físicas e psicológicas atraídas pelo desempenho da alta performance expõe que 

a dinâmica do contrato autoriza a altíssima subordinação do empregado à dinâmica 

ininterrupta de treinos, concentrações, viagens, jogos e outros compromissos. Situações 

que só são possíveis porque a legislação especial assim permite, conferindo ao clube 

empregador a prerrogativa de ocupar o polo ativo da relação, exercendo o controle sobre 

o atleta no que se refere até mesmo aos hábitos diários mais básicos, como a alimentação, 

os períodos de sono ou a convivência familiar. 

Chegados a esse ponto, não é difícil concluirmos que a conjuntura citada é 

uma realidade vivenciada por todo aquele que pretenda atuar no esporte sob a condição 

de atleta profissional, independentemente i) da formação educacional e; ii) da 

contrapartida financeira percebida - requisitos estes presentes na legislação que, 

supostamente, mitigariam o grau de subordinação do trabalhador.  

Por esse motivo, revela-se curioso - e talvez um tanto irresponsável - o 

discurso que pretenda relativizar as exigências da profissão e a subordinação com a qual 

ela é exercida em virtude da projeção do atleta no cenário esportivo ou do salário pago 

pelo trabalho. 

Além disso, é importante que se diga que eventual renúncia de direitos, caso 

permitida, não tem apenas caráter individual, embora possa parecer. Lado outro, impacta 

de forma negativa em toda coletividade de sujeitos destinatários dessas mesmas regras. 

Isso porque a teia de proteção criada pelo Direito do Trabalho se fundamenta na edição 

de regras mínimas cujo objetivo histórico (diríamos, seu DNA) está em resguardar, em 

alguma medida, patamares básicos para a existência de uma relação complexa e delicada 

como é uma relação de trabalho (porque chancela a troca entre remuneração e tempo de 

vida). 

Nesse sentido, a irrenunciabilidade se traduz na “impossibilidade jurídica de 

privar-se voluntariamente de uma ou mais vantagens concedidas pelo direito”5 porque 

“pressupõe a proteção do trabalho como algo que interessa à sociedade e não apenas ao 

                                                           
5 SEVERO, Valdete Souto. Elementos para o uso transgressor do direito do trabalho: compreendendo as 

relações sociais de trabalho no Brasil. São Paulo: LTr, 2016. p. 135. 



titular do direito”6. Ao renunciar e, portanto, retroceder em conquistas históricas, o 

indivíduo afeta não apenas a si próprio, portanto, mas a toda uma coletividade, e à ideia 

de dignidade em sua condição de direito social. Diante dessa sensibilidade, essas normas 

assumem caráter individual e, simultaneamente, coletivo, tornando vedado o retrocesso 

ainda que a opção seja feita pelo sujeito “dono” do direito.  

Nas lições de Severo: 

[...] Essa garantia de preservação da dignidade por meio de direitos 

sociais mínimos é o que legitima o reconhecimento de sua 

fundamentalidade. Os direitos sociais estão no fundamento do 

Estado, porque se reconhece que sem efetiva possibilidade de fruir 

condições adequadas de moradia, saúde, educação ou trabalho, não 

há como sustentar um patamar mínimo civilizatório.7 

Vale lembrar que o Direito e, mais especificamente, o Direito do Trabalho 

aplicável ao contrato do atleta profissional, carrega em seu núcleo essa condição protetora 

para que a relação ocorra dentro dos padrões da legalidade. É o que diferencia, por 

exemplo, a relação laboral desportiva de uma relação simples de comércio8.  

Sob esse prisma, negar a teia mínima de cuidado conferida pela Lei significa 

retirar dessa relação - humana - o seu respaldo institucional, equiparando-a a uma relação 

mercantil e, portanto, tornando-a impossibilitada sob a ótica do Estado Democrático de 

Direito, no qual o corpo não pode ser comercializado. 

Muito se questiona: o valor percebido pelo atleta a título de salário teria o 

condão de alterar a força entre os polos da relação, e os direitos e deveres atribuídos aos 

sujeitos nela envolvidos? Para qualquer que seja a contraprestação pactuada, por essência, 

a Lei Esportiva resguarda que ao clube empregador continua sendo conferida a 

prerrogativa de dirigir a prestação do serviço, concedendo-lhe o poder de mando sobre a 

relação e, inclusive, de impor punições ao empregado em caso de descumprimento das 
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ordens emanadas.9 Por tal motivo, tratando-se, conforme já mencionado, de uma 

atividade extremamente exigente do ponto de vista dos treinamentos, restrições 

alimentares e comportamentais, o clube permanece, qualquer que seja a remuneração 

paga ao atleta, no polo diretivo da avença e, portanto, consta inalterada a subordinação 

do atleta enquanto sujeito passivo. 

Adicione-se a isso o fato de que se mostram tão altas a competitividade e a 

dificuldade para manter-se dentro dos níveis sobre-humanos de desempenho a essa altura 

demandados pelo mercado, que também a projeção esportiva ou a retribuição econômica 

não têm o condão de alterá-las. Inclusive, sugere-se que esses fatores possam, ao revés, 

aumentar ainda mais a vigilância sobre o trabalhador.  

À semelhança do que ocorrera décadas atrás, quando a ausência de patamares 

mínimos de proteção do sujeito que trabalha atraía para a relação esportiva um aspecto 

mais mercantil do que humano, a figura da “hiperssuficiência” do empregado esportivo 

pode criar a falsa ideia de liberdade para que o indivíduo se submeta “livremente” às 

ordens do mercado, sobre as quais, entretanto, ele não possui qualquer ingerência. Nesse 

caso, falaria-se de uma liberdade calcada em um sujeito abstrato, mas que não encontra 

suporte no trabalhador “de carne e osso”10. Isso significaria chancelar situações de 

mercantilização do sujeito que, por uma questão de responsabilidade na aplicação do 

direito, não se justificam ainda que esse esteja disposto a aceita-las.  

Por isso, quando situações como essas são postas sob a via legislativa11,é 

importante que a operação jurídica, visando o melhor andamento da relação sob a sua 

jurisdição, não se recolha a uma atitude “de mero tecnicismo jurídico, de simples lógica 

jurídica” 12. Nesse contexto, a correta aplicação do Direito Desportivo aplicável às 

relações de trabalho pressupõe conhecer verdadeiramente os papéis desempenhados pelos 
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geral são incompatíveis com o calendário escolar, e o diploma superior não é uma realidade para a grande 
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10 SEVERO, Valdete Souto. Elementos para o uso transgressor do direito do trabalho: compreendendo as 

relações sociais de trabalho no Brasil. São Paulo: LTr, 2016. p. 41. Nas palavras da autora: “ao ouvirmos 

a expressão ‘sujeito de direitos’ imediatamente pensamos em alguém livre, capaz de negociar, destinatário 

das normas jurídicas, o que torna quase impossível contestar o fato de que a figura do ‘sujeito de direito’”. 
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frequência, constituem ambos, de certa forma, instrumentos de imposição ou legitimação de interesses 

políticos e econômicos específicos.” (SEVERO, Valdete Souto. Elementos para o uso transgressor do 

direito do trabalho: compreendendo as relações sociais de trabalho no Brasil. São Paulo: LTr, 2016. p. 

41). 
12 MORAES FILHO, Evaristo. Introdução ao Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956. 

v. I e II. p. 236. 



sujeitos envolvidos, para que o discurso jurídico que não reflita essa realidade seja 

desmistificado. Em um reconhecimento de que a palavra nunca é neutra13, é possível 

desvelar os interesses do discurso que defenda indiscriminadamente a “hipersuficiência” 

do atleta profissional. 

III. COMO USAR A NEGOCIAÇÃO COLETIVA? 

Além da figura do trabalhador hiperssuficiente, optamos por dedicar um olhar 

mais cuidadoso também à negociação coletiva por dois motivos: primeiro, em virtude das 

diversas experiências de utilização do instrumento no mercado internacional laboral 

esportivo, como mecanismo apto a provocar mudanças legislativas e regulamentares na 

conjuntura do esporte profissional14; segundo, em virtude da recente mudança legislativa 

consubstanciada pela Lei nº 13.467/2017 que, dentre as alterações provocadas na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em diversos pontos, ampliou os poderes 

conferidos à negociação coletiva, de modo que nos termos do novo artigo 611-A da CLT, 

haveria um extenso rol (não exaustivo) de assuntos nos quais a convenção coletiva e o 

acordo coletivo de trabalho teriam “prevalência sobre a lei”15.  

Entretanto, tal qual está a redação atual, a prática poderia ensejar a prevalência da 

contratação coletiva sobre a norma estatal sem que aquela necessariamente preveja 

                                                           
13 A respeito da “escravização pelo discurso” no qual a palavra é “sempre forjada no contexto de um mundo 

social embalado por relações de poder, das quais ela constitui representação e simbolização”, ver:  

CARBONI, Florence; MAESTRI, Mário. A linguagem escravizada: língua, história, poder e luta de 

classes. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2012. p. 123. 
14 Ainda que, conforme salientado no capítulo anterior, se possa questionar a amplitude dessas intervenções 

em termos políticos e estruturais no que tange à organização política e às forças dominantes nesse 

mercado econômico. 
15 Artigo 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho: “A convenção coletiva e o acordo coletivo de 

trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: I - pacto quanto à jornada de 

trabalho, observados os limites constitucionais; II - banco de horas anual; III - intervalo intrajornada, 

respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas; IV - adesão ao 

Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 2015; V - plano 

de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como a 

identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança; VI - regulamento empresarial; 

VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho; VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e 

trabalho intermitente; IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo 

empregado, e remuneração por desempenho individual; X - modalidade de registro de jornada de trabalho; 

XI - troca do dia de feriado; XII - enquadramento do grau de insalubridade; XIII - prorrogação de jornada 

em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho; 

XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo; 

XV - participação nos lucros ou resultados da empresa. (BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, 9 ago. 1943. Disponível 

em: <https://goo.gl/6uVWTW>. Acesso em: 15 dez. 2017). 



necessariamente melhores condições laborais. Neste ponto, está o grande desafio para a 

aplicabilidade desse preceito. 

Por essência e, historicamente, a negociação coletiva é um instituto 

conquistado por trabalhadores que, coletivamente organizados, se fortaleceram com o 

objetivo de conquistar condições de trabalho em patamares superiores ao que o mínimo 

legal já previa. No cenário esportivo, a sua larga utilização a nível internacional decorre, 

justamente, da consolidação de associações ou sindicatos de atletas que vislumbram na 

alternativa uma forma de criar melhores condições de trabalho, bem como de criar 

normas, além das já previstas pelo Estado, que se adequem às especificidades de cada 

modalidade esportiva, haja vista que, não raro, a regra geral não tem o condão de avançar 

nos pormenores de cada uma delas. 

No contexto americano, por exemplo, a legislação trabalhista aplicável à indústria 

esportiva é formada por um núcleo que garante ao atleta o exercício de três direitos 

básicos: o direito à auto-organização para formar, integrar ou se associar a organizações 

de trabalhadores; o direito ao collective bargaining; e o direito ao exercício de táticas de 

pressão coletiva, como a greve. Entre esses direitos, o collective bargaining (ou 

negociação coletiva) se mostrou essencial na transição entre regras esportivas instituídas 

pelos clubes unilateralmente, e que afetavam diretamente as condições de trabalho dos 

atletas, para regramentos construídos coletivamente, mediante a participação dos 

sindicatos destes ultimos. 

Como explica Staudohar: 

[…] o objetivo principal dos sindicatos esportivos é o de 

proporcionar a efetividade da negociação coletiva. Para atingi-lo, 

o sindicato (1) se organiza em torno da solidariedade de seus 

membros, (2) negocia contratos aplicáveis a todos os seus 

jogadores, (3) utiliza táticas de pressão como greves e piquetes, 

se necessário, (4) executa os termos da negociação em 

procedimentos reclamatórios, e (5) assume uma função interna na 

condução de reuniões, na votação de contratos negociados e 

proporcionando formas de comunicação entre os seus membros.16 

 

No Brasil, a nova previsão da regra trabalhista geral pretende tornar possível 

que ocorra a contraditória utilização de um instrumento que, inicialmente criado para 

                                                           
16 STAUDOHAR, Paul D. Playing for dollars: labor relations and the sport business. New York: Cornell 

University Press, 1996. p. 9. 



construir direitos, se torna alternativa para chancelar situações de deterioração das 

condições contratuais e ambientais de trabalho – prejudicando os sujeitos dessa relação 

em aspectos físicos e psicológicos.  

Ocorre que, utilizada para piorar os patamares mínimos que a legislação, ao 

longo de tantas décadas, logrou construir, a negociação coletiva in pejus subverteria a 

construção histórica na qual, por intermédio de normas constitucionais, internacionais e 

infraconstitucionais, o ordenamento jurídico buscou, pelo Direito Coletivo do Trabalho, 

equilibrar as forças entre trabalhadores e empregadores, garantindo condições salubres e 

seguras no exercício da profissão. No âmbito esportivo, a questão possui contornos 

complexos, já que a especialidade da profissão é um forte incentivo à utilização da 

contratação coletiva. O que, de fato, é pertinente, desde que com a finalidade de melhor 

adaptação às especificidades de cada modalidade ou mesmo do contexto territorial em 

que o esporte é praticado, sendo vedada a precarização do trabalho. 

Para esclarecer ainda melhor a questão, por cautela, é importante que as 

balizas constitucionais já existentes para a sua utilização sejam aclaradas. Isso porque, 

conforme já exposto na introdução deste capítulo, quaisquer mudanças legislativas de 

ordem infraconstitucional devem, obrigatoriamente, ser interpretadas à luz do programa 

constitucional, hierarquicamente superior. 

Como explica Viana:  

[...] a doutrina tem importante papel – especialmente em matéria 

de princípios. Com ensina Paulo Bonavides, é preciso trata-los 

não mais como simples normas programáticas, ou meramente 

interpretativas, mas como normas-chaves do sistema jurídico, 

superiores a todas as outras17. 

No ordenamento nacional, a dignidade do homem positivada no artigo 1º, 

inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR/88)18 dispõe 

ser foco da teia jurídica que regulamenta o Estado a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, fundada no valor social do trabalho e da livre iniciativa. Para tanto, exige 

                                                           
17 VIANA, Márcio Túlio. O novo papel das convenções coletivas de trabalho: limites, riscos e desafios. 

Revista da Faculdade de Direito da UFMG [recurso eletrônico], Belo Horizonte, n. 40, p. 165-188, 

jul./dez. 2001. Disponível em: <https://goo.gl/Z6b8n4>. Acesso em: 13 mar. 2017. p. 186. 
18 Nos termos do artigo 1º da Constituição da República de 1988: “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”. 

(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 1988. Diário Oficial da União, 

5 out. 1988. Disponível em: <https://goo.gl/63VT4Z>. Acesso em: 15 dez. 2018). 



que a ordem econômica, tratada no caput do artigo 17019, seja fundada na valorização do 

trabalho e tenha como finalidade “assegurar a todos a existência digna, conforme os 

ditames da justiça social”20. 

De tal sorte, o Estado, assim como as suas instituições – entre as quais se 

encontram o próprio sistema jurídico e a atividade econômica – não são fins em si 

mesmas. São, em contrapartida, mecanismos criados para que possamos produzir e 

desenvolver a vida em comunidade. Isso significa que essas mesmas instituições só se 

legitimam à medida que estão à serviço das pessoas, e não o contrário.21  

O comprometimento com a CR/88 implica, portanto, a não aplicação de 

regras que contrariem seu sentido ordenador, cujo projeto social invoca como fundamento 

da ordem política, social, econômica e jurídica os valores sociais que o trabalho e a livre 

iniciativa devem respeitar, e que tem como princípios justificadores a proteção ao 

trabalhador e a constante melhoria das condições sociais (ou do não retrocesso social).22  

No âmbito esportivo, é importante compreender que tais previsões precisem 

dialogar com as particularidades da atividade, para que essas sejam atendidas. Isso não 

significa, contudo, que a legislação infraconstitucional ou que instrumentos possam servir 

de salvo-conduto para quaisquer adaptações, em negociações que repercutam na 

submissão dos atletas a condições de trabalho mais duras; à subordinação 

desarrazoadamente acentuada; ou que atribuam menores responsabilidades sobre a 

integridade física e psíquica do corpo deste trabalhador. 

Sob a ótica do contexto laboral esportivo, a utilização da negociação coletiva, 

inserida no projeto constitucional supracitado, permite adaptar a regra geral trabalhista 

com o objetivo de valorizar a competição esportiva, tendo como parâmetro mínimo, 

                                                           
19 Nos termos do artigo 170 da Constituição da República de 1988: “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: III - função social da 

propriedade; VII - redução das desigualdades regionais e sociais”. (BRASIL. Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 5 de outubro 1988. Diário Oficial da União, 5 out. 1988. Disponível em: 

<https://goo.gl/63VT4Z>. Acesso em: 15 dez. 2018). 
20 A respeito, Maurício Godinho e Gabriela Neves Delgado afirmam que: ”Tal ordem econômica deve 

observar, entre outros, os seguintes princípios constitucionais: ‘função social da propriedade’ (art. 170, 

III, CF); ‘defesa do meio ambiente’ (art. 170, III, combinado com art. 225, ambos da CF), nele 

compreendido o meio ambiente do trabalho (art. 200, VIII, in fine, CF); ‘redução das desigualdades 

regionais e sociais’ (art. 170, VIII, CF); ‘busca do pleno emprego (art. 170, VIII, CF)”. (DELGADO, 

Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à 

Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017. p. 248). 
21 Nas palavras de Canotilho: “a República é uma organização política que serve o homem, não é o homem 

que serve aos aparelhos políticos-organizatórios”. (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e 

teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 1997. p. 225). 
22 SEVERO, Valdete Souto. Elementos para o uso transgressor do direito do trabalho: compreendendo as 

relações sociais de trabalho no Brasil. São Paulo: LTr, 2016. p. 114. 



contudo, a preservação dos seus praticantes. São, portanto, possibilidades de adaptações 

reguláveis pela via da negociação coletiva a definição de situações peculiares à prática 

esportiva de cada modalidade, a dizer, por exemplo, no que tange ao calendário de 

competições nacionais e internacionais; à adaptação da melhor forma para cumprimento 

da jornada de trabalho em atenção aos períodos de treinamentos, competições e 

deslocamentos em viagens, respeitado o limite legal; ou ainda às necessidades de proteção 

do corpo a depender do desgaste gerado por cada atividade.  

Situações que, muito embora específicas, não se confundem com a ampla 

discricionariedade das partes para disporem livremente a respeito da ingerência do 

empregador sobre o corpo do empregado, e devem promover a preservação do praticante 

esportivo ao respeitar aspectos não negociáveis, por consubstanciarem patamares 

mínimos de proteção. 

Ademais, importante ressaltar que especificamente no esporte, o 

fortalecimento de atletas como uma categoria coesa, capaz de negociar melhores 

condições de trabalho aplicáveis a todos os seus participantes enfrenta uma série de 

dificuldades, decorrentes de elementos próprios da profissão, como: a não assunção do 

profissionalismo em diversas modalidades; dificuldades no reconhecimento do atleta 

como trabalhador; a disciplina e a obediência à rotina que enfraquece a participação em 

atividades alheias ao ciclo de preparação, treinamentos e competições; a rivalidade 

fomentada pelo ambiente competitivo; ou a curta duração da carreira. 

Além disso, a recentíssima profissionalização do esporte no país, por 

exemplo, repercute na ausência de tradição negocial ou da utilização de mecanismos de 

pressão utilizados em outros países - como greves, por exemplo – e sugere que, a despeito 

da existência formal de entidades que representem atletas, essas não chegaram a 

consolidar o protagonismo combativo a ponto de provocar a solidariedade entre estes 

profissionais, a ponto de se reconhecerem enquanto integrantes de uma mesma 

coletividade.  

Concordamos com a necessidade de buscar alterações estruturais na forma 

como o esporte é profissionalmente explorado, entretanto, os apontamentos feitos no 

curso do presente capítulo, específicos à realidade do trabalho desportivo, ainda 

repercutem no baixo potencial negocial destes trabalhadores a nível individual e coletivo, 

contribuindo para o aumento do risco na utilização às avessas dos instrumentos trazidos 

pela nova legislação trabalhista.  



Significa dizer que o bom uso da negociação coletiva dependeria, portanto, 

da reivindicação e da participação efetiva dos atletas afetados pela legislação de modo a 

pressionar o caminhar das relações esportivas em uma direção que melhor resguardasse 

o corpo do praticante esportivo, e não o contrário. 

Por tais razões, entendemos pela necessidade de estarmos atentos, no caso 

concreto, aos sujeitos envolvidos em cada negociação, a fim de compreender se, 

materialmente, o ajuste entre empregados e empregador se trata de uma composição na 

qual sejam feitas concessões recíprocas (observado o limite da indisponibilidade de 

direitos) ou de imposição de interesses por aquele que, pela posição ocupada no sistema, 

seja mais forte politicamente. 

 

IV. CONCLUSÃO 

O trabalho esportivo, carregado de suas complexidades, pressupõe a 

necessidade de preservação do sujeito que trabalha. Principalmente, em virtude do 

profundo envolvimento da corporalidade do trabalhador no desempenho da atividade. 

Por tal razão, ainda que as alterações trazidas pela Legislação Geral 

Trabalhista tenham repercutido na ampliação das possibilidades de negociação das 

condições aplicáveis aos contratos laborais, tais previsões não autorizam quaisquer 

adaptações que repercutam na submissão de atletas a condições de trabalho mais duras; 

jornadas mais extensas, ou à subordinação desarrazoadamente acentuada. Principalmente, 

não significa que aspectos ligados à saúde física e mental desses praticantes possam ser 

negligenciados ou flexibilizados.  

No caminhar da profissionalização da atividade, atletas enfrentaram fatores 

como: a resistência ao profissionalismo e à regulamentação de direitos; a discriminação 

social pela não aceitação da inclusão de camadas sociais mais pobres, ou mesmo de 

mulheres e negros; a chancela à prisão do corpo do praticante ao clube pelo tempo em 

que vigorou o instituto do passe23; a existência de categorias ainda não regulamentadas e 

não protegidas; a altíssima exigência corporal e o também altíssimo índice de lesões; a 

carreira curta e a concentração na competição que não permitem que o atleta dedique 

parte do seu tempo também a seu desenvolvimento educacional e à formação social; a 

discricionariedade das entidades de administração do desporto para criarem os 

                                                           
23 E, talvez, ainda hoje, por intermédio de restrições sob a forma de indenizações e registros federativos 

que, muito embora não possam restringir a liberdade do atleta, por vezes, na prática, o fazem. 



regulamentos das competições em todo o território nacional; e a quase completa ausência 

de voz na elaboração desses regulamentos.  

Todo esse caldo social deve ser considerado na compreensão do mundo do 

trabalho que envolve a prática esportiva, o que afeta os atletas nela inseridos, e as reais 

possibilidades que esses, na condição de componentes da categoria, têm de interferir na 

mudança dessa conjuntura. 

A busca pela excelência performática leva a restrições corporais intensas, à 

convivência com a dor, ao sacrifício e, principalmente, à disciplina do atleta que trabalha. 

Situações que, regra geral, decorrem da altíssima subordinação do praticante ao ciclo 

ininterrupto de treinamento, concentração, viagens e competições, bem como chegam a 

autorizar, eventualmente, o controle rigoroso de hábitos diários como a alimentação, 

períodos de sono e, até mesmo, a convivência familiar.24. 

 Apesar de se aceitar que tal comprometimento é necessário ao alcance do 

alto rendimento, percebe-se que a prática comercial do mercado ainda guarda uma certa 

lógica na qual o atleta profissional é visto como alguém (ou algo) a ser moldado, e não 

necessariamente ouvido. Por isso, as rígidas exigências físicas e a alta pressão psicológica 

não raro repercutem não apenas na ocorrência de lesões, mas no abandono do esporte por 

causas ligadas à depressão e ao estresse (chamado dropout).  

Nesse contexto, as regras de proteção ao indivíduo assumem posição de 

centralidade, o que perpassa, necessariamente, pelo cuidado com o corpo desse 

trabalhador, e pela oportunização de fortalecimento do indivíduo enquanto voz ativa na 

construção das próprias condições laborais. Ademais, implica ainda na distribuição de 

responsabilidades, de modo que nos parece ser essencial uma importante reflexão quanto 

ao papel de Entidades de Administração do Desporto na edição dos regulamentos de 

competições, das Entidades de Prática Desportiva no gerenciamento da atividade25 e, 

                                                           
24  Como bem ressalta Maior, mesmo em relação àqueles para os quais ao menos a contrapartida financeira 

não é um problema, não se pode menosprezar as dificuldades por eles enfrentadas, afinal, “não é porque 

se paga ou se recebe um bom salário que a condição humana pode ser aviltada (MAIOR, 2015. v. 2. p. 

178)”. 
25 A respeito, afirma José Affonso Dallegrave Neto que a responsabilidade do empregador pela integridade 

do atleta se dá “na medida em que aquele se submete às estritas diretrizes deste, dentro e fora do campo, 

em jogos, treinos e sessões preparatórias, assumindo o compromisso de não apenas jogar, mas se dedicar 

ao máximo possível”. (DALLEGRAVE NETO, 2013. p. 189). 



porque não, também dos amantes do esporte, sobre a forma como consumimos o 

espetáculo, e o que exigimos dos seus participantes. 

Muito embora, em meio a tantas complexidades, a doutrina jurídica tenha 

reconhecido que o praticante esportivo deixou de ser “do” clube para estar “no” clube, 

parece haver algo do imaginário construído em torno do esporte que naturaliza o 

sentimento de que os atletas devem, ao mesmo tempo, ultrapassar os limites do corpo, 

proporcionar entretenimento, assumir a responsabilidade pela importância nacional que 

muitos carregam, e se divertir. Uma herança de comportamentos que, ainda hoje, 

repercute diretamente nas condições em que o trabalho é desempenhado, assim como, nas 

suas consequências para quem o pratica. De tal sorte, a melhoria deste quadro pela via 

negocial pressupõe, impreterivelmente, o fortalecimento dos atletas profissionais como 

coletividade, bem como a substituição do olhar individual pela valorização da noção de 

pluralidade – na qual cada um é responsável pelo bem-estar de todos. 


