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RESUMO   

O presente trabalho tem por objetivo traçar um breve panorama sobre as 

particularidades do universo desportivo e abordar as razões que levaram a 

arbitragem a ser adotada para dirimir os conflitos decorrentes das relações 

laborais no desporto. Por fim, apontar o que vem sendo feito em matéria arbitral 

pela Comissão Arbitral Paritária (CAP) e o que está por vir, com a implantação do 

Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), criado pela Lei 74/2013, publicada no dia 06 

de setembro. 
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ABSTRACT 

 This paper aims to draw a summary on the specificity of the sporty dynamic, 

and on what led to the adoption of an arbitral system to resolve conflicts arising 

from sports labor. Finally, point out what the Commission Joint Arbitration (CAP) 

have already done and what comes ahead with the Sports Arbitration Court (TAD), 

created by the law 7/2013, published on September 6. 
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INTRODUÇÃO 

 

A laborização da atividade desportiva é uma realidade. Se um dia 

questionou-se a possibilidade do atleta profissional figurar em um dos polos da 

relação trabalhista, hoje é pacífico que o desporto pode ser praticado por um 

empregado em favor de um empregador, de forma subordinada, mediante o 

pagamento de salário. Da mesma forma, já não restam dúvidas que muito embora 

a prestação do serviço esteja sujeita a um contrato de trabalho, esse será um 

vínculo especial, dotado de particularidades e, portanto, regulamentado por 

normas igualmente específicas.  

Para melhor compreender os fatores que influenciaram o desenvolvimento 

da solução arbitral dos litígios trabalhistas desportivos em Portugal, é interessante 

contextualizar rapidamente como as relações entre o desporto e o direito 

modificaram-se ao longo dos anos, desde o amadorismo à pratica profissional do 

esporte. Leia-se: quando surgiu o interesse do poder público em tutelar o 

fenômeno desportivo e as razões que ensejaram a criação de uma 

regulamentação especial para o profissionalismo da atividade. Isso porque essas 

particularidades confundem-se, em boa parte, com aquelas que levaram (e ainda 

levam) as partes a buscarem um sistema também especial para resolver os 

conflitos decorrentes do contrato de trabalho no desporto. 
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1. DO LAZER AO LABOR – A REGULAMENTAÇÃO DO DESPORTO 

PROFISSIONAL E AS VANTAGENS DA ARBITRAGEM NA RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS 

 

Começando pela década de 60, onde o desporto puro era o desporto 

amador, o profissionalismo pouco interessava ao ordenamento jurídico estadual. 

Inclusive, entendia-se2 que profissionalizar o desporto retirava-lhe a essência 

recreativa dos tempos em que o esporte era praticado nos raros períodos de 

descanso do proletariado entre as duras jornadas de trabalho nas fábricas.  

Com o passar dos anos e o advento do art. 79.º da Constituição da 

República Portuguesa3, o direito ao desporto tornou-se fundamental, incumbindo 

ao Estado não só tolerar mas promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a 

difusão da cultura física e do desporto, quer em caráter recreativo quer em caráter 

profissional (de rendimento). 

Como explica João Leal Amado4: 

 

“Os fins do ordenamento desportivo deixaram de ser algo 

relativamente indiferente para o legislador; agora eles são 

também fins públicos, isto é, o Estado assume a atividade 

desportiva, toma a sério, preocupa-se com a tutela da 

competição”. 

 

                                                           
2 LIMA, Silvio. Ensaios sobre o desporto, MEC-DGD, Lisboa, nº. 55, 1987, p.14; GILLET, Bernard. 
História breve do desporto, verbo, Lisboa, 1961, p.13. 

3 Art. 79.º da CRP. 1. - Todos têm direito à cultura física e ao desporto; 2. Incumbe ao Estado, em 
colaboração com as escolas e as associações e colectividades desportivas, promover, estimular, 
orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a 
violência no desporto. 

4 AMADO, João Leal. Aspectos gerais do trabalho desportivo em Portugal. OLIVEIRA, Leonardo 
Andreotti Paulo de (Coord.). Direito do Trabalho e Desporto – São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 
407 
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A prática, até então lúdica, passou a ser amparada (e incentivada) pelo 

Estado. Passou também a atrair o interesse do público e; como não poderia deixar 

de ser, do capital investidor. A capitalização do desporto deu origem a uma 

atividade econômica de considerável relevo e, como tantas outras, dotada da sua 

própria classe de trabalhadores. 

Ocorre que os contextos histórico e cultural em que a prática desportiva 

profissional se desenvolveu, assim como os interesses econômicos que ela 

passou a atrair, impediram que a lei geral do contrato de trabalho lhe fosse 

inteiramente aplicável sem que viesse a prejudicar o regular desenvolvimento da 

atividade ou, nas palavras de Albino Baptista5, “se atentar gravemente contra 

juízos de equidade e critérios de justiça social”.  

Por essa razão, a antiga Lei de Bases do Sistema Desportivo, a Lei n.º 1/90, 

de 13 de Janeiro, abriu caminho para que fosse legislado um regime especial ao 

contrato de trabalho do praticante desportivo, dispondo em seu artigo 13.º, n.º 4, 

que “o regime contratual dos praticantes desportivos profissionais é definido por 

diploma próprio”. 

Esse diploma surgiu com o Decreto-Lei n.º 305/95, de 18 de Novembro, mais 

tarde revogado e substituído pela Lei n.º 28/98 de 26 de Junho.  

Curioso esclarecer que não é a legislação especial quem cria as 

particularidades da relação, mas o oposto. A regulamentação do labor no desporto 

surge para amparar aquilo que a prática desportiva cuidou de delinear quanto aos 

interesses dos atletas, dos clubes e, principalmente, da própria competição.  

A respeito, afirma Albino Mendes Baptista6 que “a prática social se 

encarregou de criar para o trabalho desportivo regime diferente”, de modo que “a 

regulamentação própria, adequada, permite o desenvolvimento da atividade em 

conformidade com suas necessidades”. 

                                                           
5 BAPTISTA, Albino Mendes. Estudos sobre o contrato de trabalho desportivo. Coimbra, Coimbra 
Editora, 2006. P. 16. 
6 BAPTISTA, Albino Mendes. Estudos sobre o contrato de trabalho desportivo. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2006. P. 17. 
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E quais são essas necessidades? No contrato de trabalho do atleta 

profissional, os dois elementos – trabalho e jogo – fundem-se, possuindo igual 

relevância na tutela do ordenamento jurídico. Por essa razão, esse mesmo 

ordenamento deve adequar-se para buscar a melhor combinação entre as 

proteções do serviço prestado e da competição, preservando os interesses 

laborais dos empregados e promovendo, ao mesmo tempo, a qualidade do 

espetáculo desportivo. 

Esclarece João Leal Amado7 que: 

“O contrato de trabalho desportivo é um contrato especial de 

trabalho, acima de tudo, pela necessidade de na sua 

disciplina jurídica se coordenar o aspecto laboral com o 

aspecto desportivo, pela necessidade de compatibilizar 

ambas as suas facetas. Trata-se, então, de articular a 

tradicional proteção do trabalhador/desportista com a 

adequada tutela do desporto/competição desportiva, visto 

que, para o ordenamento jurídico estadual, esses são dois 

valores de extrema importância, cuja conciliação se mostra 

indispensável”. 

 Assim como na esfera normativa, essa lógica também se repete no plano 

jurisprudencial e, como dissemos, as razões que justificaram a criação de um 

diploma especial para regular a atividade desportiva profissional também 

influenciaram para que os conflitos resultantes do vínculo trabalhista entre atleta e 

clube se vissem melhor amparados por uma tutela decisória igualmente 

diferenciada, compatível com a imediatidade das relações e atenta à proteção do 

trabalhador, do empregador e da competição.  

 Isso explica porque no plano jurisprudencial sempre existiu uma certa 

aversão dos “sujeitos do desporto8” à intromissão do Estado na deliberação de 

                                                           
7 AMADO, João Leal. Aspectos gerais do trabalho desportivo em Portugal. OLIVEIRA, Leonardo 
Andreotti Paulo de (Coord.). Direito do Trabalho e Desporto – São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 
407. 
8 Atletas, Ligas, Federações e outras entidades desportivas. 
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questões de ordem desportiva. Primeiro, por entenderem que os Tribunais 

Públicos não estariam devidamente familiarizados com as especificidades tanto da 

lei quanto da dinâmica do desporto; segundo, porque a pratica desportiva 

profissional constitui uma atividade efêmera quando comparada com outras 

atividades laborais comuns e, portanto, seria incompatível com a morosidade do 

judiciário na tomada de decisões. 

Em resumo, os fatores que retiram boa parte da litigiosidade laboral 

desportiva dos Tribunais do Estado vão desde:  

“a persistência de regulamentos federativos que inibem o 

praticante de se dirigir aos tribunais comuns à convicção de 

que estes últimos funcionam de forma demasiado vagarosa e 

revelam insuficiente sensibilidade para com as 

especificidades e as idiossincrasias do fenómeno 

desportivo”.9  

Por isso a relação laboral desportiva se tornou terreno fértil para a atuação 

da arbitragem voluntária. 

 

2. A ARBITRAGEM VOLUNTÁRIA E A COMISSÃO ARBITRAL PARITÁRIA 

 

A Lei da Arbitragem Voluntária (LAV), Lei 31/86 de 29 de Agosto, alterada 

pela Lei 63/2011 de 14 de dezembro, prevê em seu artigo 1.º que: 

 “1 - Desde que por lei especial não esteja submetido 

exclusivamente aos tribunais do Estado ou a arbitragem 

necessária, qualquer litígio respeitante a interesses de 

natureza patrimonial pode ser cometido pelas partes, 

mediante convenção de arbitragem, à decisão de árbitros 

                                                           
9 AMADO, João Leal. Vinculação versus liberdade [o processo de constituição e extinção da 
relação laboral do praticante desportivo], Coimbra Editoria, 2002.p.132 
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2 - É também válida uma convenção de arbitragem relativa a 

litígios que não envolvam interesses de natureza patrimonial, 

desde que as partes possam celebrar transacção sobre o 

direito controvertido.”.  

A arbitragem voluntária é uma forma extrajudicial de solução de conflitos na 

qual as partes litigantes submetem os seus direitos patrimoniais disponíveis à 

decisão de árbitros ou juízes especializados mediante a firmação de um 

compromisso arbitral.  

Como se extrai da LAV, a utilização da via arbitral depende da autorização 

legal; da disponibilidade do direito e; principalmente, da manifestação da vontade 

das partes (por compromisso arbitral ou por clausula compromissória). 

O processo arbitral será conduzido de forma semelhante ao judicial, no 

entanto, com menos formalidade e maior rapidez. Além disso, diferente do poder 

judiciário - onde o juiz pode não ter o pleno domínio sobre um assunto específico a 

ser deliberado - no processo arbitral a questão será submetida à apreciação de 

especialistas na matéria objeto da controvérsia. A decisão prolatada será 

irrecorrível, sendo passível de anulação apenas em alguns casos pré-fixados na 

LAV. 

São apontadas, portanto, como vantagens do processo arbitral: uma maior 

celeridade na resolução do litígio; a confidencialidade; a especialidade dos 

árbitros; a representação das partes na escolha dos julgadores e; a produção de 

efeitos imediata das decisões.  

Atenta aos benefícios da via arbitral e objetivando conferir soluções judiciais 

especializadas, mais céleres e menos formais aos conflitos laborais desportivos, a 

lei que regulamenta o contrato de trabalho desportivo em Portugal (Lei 28/98 de 

26 de junho), autorizou nos termos do seu artigo 30, que:  

“Art. 30  
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1 - Para a solução de quaisquer conflitos de natureza laboral 

emergentes da celebração de contrato de trabalho desportivo 

poderão as associações representativas de entidades 

empregadoras e de praticantes desportivos, por meio de 

convenção colectiva, estabelecer o recurso à arbitragem, nos 

termos da Lei n. 31/86, de 29 de Agosto, através da 

atribuição, para tal efeito, de competência exclusiva ou prévia 

a comissões arbitrais paritárias, institucionalizadas, nos 

termos do disposto no decreto-lei n. 425/86, de 27 de 

Dezembro. 

2 - A convenção que estabelecer o recurso à arbitragem 

prevista no número anterior deverá fixar as competências 

próprias da comissão arbitral paritária, bem como a 

respectiva composição. 

3 - As comissões e tribunais arbitrais já existentes à data da 

entrada em vigor do presente diploma consideram-se 

competentes nos termos do n. 1 do presente artigo, desde 

que tal competência resulte da convenção que determinou a 

sua constituição.” 

Muito embora a legislação especial não se limite ao futebol, é nesta 

modalidade onde se desenvolveu uma estrutura administrativa melhor organizada 

na regulamentação da profissão e dos conflitos dela decorrentes. 

Valendo-se da autorização do artigo 30.º da Lei 28/98, a Convenção Coletiva 

de Trabalho10 firmada entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o 

Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol criou a Comissão Arbitral 

Paritária (CAP), à qual foi atribuída competência voluntária para julgar os litígios 

laborais decorrentes dos contratos de trabalho desportivos. 

Como se extrai do instrumento coletivo, em seu artigo 54.º: 

                                                           
10 CCT publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 33, de 8-9-1999. 
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“Art. 54 - Em caso de conflito decorrente do contrato de 

trabalho desportivo, será o mesmo submetido à apreciação 

da Comissão Arbitral Paritária constituída nos termos 

previstos no artigo seguinte, a qual decidirá, segundo o 

direito aplicável e o presente CCT e de acordo com o 

regulamento previsto no anexo II, que faz parte integrante 

deste CCT, não havendo lugar a recurso judicial das suas 

decisões à Comissão Arbitral Paritária”. 

 A partir de então, os contratos de trabalho celebrados entre os atletas 

profissionais e os clubes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional passaram a 

trazer (em sua maioria) a manifestação da vontade dos contratantes em submeter 

quaisquer litígios futuros à competência decisória da CAP nas matérias sujeitas à 

arbitragem voluntária, e não mais aos Tribunais do Estado. 

  

2.1. Constituição, competência e regras de funcionamento da CAP 

 

Nos termos do artigo 55 da Convenção Coletiva de Trabalho entre a Liga 

Portuguesa de Futebol Profissional e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de 

Futebol: 

Art. 55 – “Durante a vigência deste CCT é constituída uma 

Comissão Arbitral, que será composta por seis membros, 

sendo três nomeados pela LPFP, três pelo SJPF, cujo 

funcionamento está previsto no anexo II do presente CCT, 

tendo fundamentalmente as seguintes atribuições: a) Dirimir 

os litígios de natureza laboral existentes entre os jogadores 

de futebol e os clubes ou sociedades desportivas; b) 

Interpretar a aplicação das cláusulas do presente CCT; c) 

Vigiar o cumprimento do regulamentado; d) Estudar a 

evolução das relações entre as partes contratantes; e) 



10 

 

Outras atividades tendentes à maior eficácia prática deste 

CCT”. 

O Anexo II da Convenção Coletiva em comento traz informações a respeito 

da constituição, da competência e das regras de funcionamento da instância 

arbitral. 

Sobre a sua constituição, a CAP é formada por 6 vogais efetivos: três 

nomeados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e três pelo Sindicato de 

Jogadores Profissionais de Futebol. Em observância ao princípio da alternância e 

visando garantir a paridade de representação entre as partes, a cada dois meses 

um dos vogais exerce as funções de presidente, sendo que, em caso de empate, 

seu voto será qualitativo. 

Como já mencionado, a participação de ambas as partes na escolha dos 

árbitros é, sem dúvida, uma das grandes diferenças entre a via arbitral e a 

jurisdição estatal, permitindo, além da representação dos jurisdicionados no corpo 

decisório, a escolha de árbitros ou juízes especializados na matéria objeto de 

deliberação, nesse caso, o desporto profissional.  

Quanto à competência, segundo o artigo 3.º do Anexo II da CCT, caberá à 

Comissão Arbitral Paritária: 

a) Interpretar as disposições da Convenção Coletiva de Trabalho entre 

os atletas e a liga profissional de futebol; 

b) Integrar os casos omissos; 

c) Dirimir litígios resultantes do contrato de trabalho desportivo que não 

estejam excluídos por lei do âmbito da arbitragem voluntária; 

d) Exercer demais atribuições previstas na CCT 

Em relação ao funcionamento, consta no instrumento coletivo ser objetivo da 

Comissão Arbitral Paritária observar, sempre que possível, normas de 

procedimento simplificadas - como exigem com as especificidades desportivas 

que ensejaram a sua criação - bem como o princípio do respeito à verdade real.  
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Ainda nos termos da CCT, deverão ser respeitados ao longo do processo a 

absoluta igualdade das partes; o princípio do contraditório; e a audição das partes, 

por forma oral ou escrita; sendo obrigatória a representação por advogado. 

A adoção de regras procedimentais mais céleres é outra das vantagens da 

via arbitral, principalmente no caso do futebol, em que a vida útil de um atleta é 

extremamente curta. 

Uma vez deliberadas, as decisões da CAP que venham a uniformizar a 

jurisprudência a respeito da interpretação ou da aplicação de cláusulas do CCT 

passarão a integrar o respectivo instrumento coletivo, uma vez publicadas no 

Boletim do Trabalho e Emprego.   

Como dissemos, para que os litígios laborais desportivos estejam sujeitos à 

deliberação da Comissão Arbitral Paritária, as partes devem aderir 

voluntariamente à arbitragem por meio de uma cláusula compromissória, que 

deverá constar no contrato de trabalho.  

Conforme previsto no artigo 10.º do Anexo II11 da Convenção Coletiva de 

Trabalho ora tratada, a sujeição das partes à via arbitral implica a renúncia aos 

recursos das suas decisões. Assim, a única hipótese de impugnação da sentença 

será a ação de anulação prevista pelo artigo 27.º da Lei da Arbitragem Voluntária, 

com base nos seguintes fundamentos: 

“a) Não ser o litígio susceptível de resolução por via arbitral; 

b) Ter sido proferida por tribunal incompetente ou 

irregularmente constituído; 

c) Ter havido violação do artigo 16.º, com influência decisiva 

na resolução do litígio; 

d) Ter havido violação do artigo 23.º, nºs 1, alínea f), 2 e 3; 

                                                           
11 Artigo 10º, do anexo II, da CCT dos jogadores profissionais de futebol – “A sujeição das partes à 
arbitragem da Comissão Arbitral Paritária implica a renúncia aos recursos das suas decisões”. 
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e) Ter o tribunal conhecido de questões de que não podia 

tomar conhecimento, ou ter deixado de pronunciar-se sobre 

questões que devia apreciar.” 

 

2.2. Principais atuações da CAP - o processo de “desvinculação 

desportiva” e a ação por inadimplemento salarial 

 

Dentre as questões submetidas à apreciação da Comissão Arbitral Paritária, 

a maior parte está relacionada ao processo de reconhecimento da justa causa de 

rescisão para efeitos desportivos, a chamada “desvinculação desportiva”. 

A rescisão do contrato de trabalho do atleta com o clube empregador é um 

ponto sensível porque, em oposição aos contratos de trabalho regulamentados 

pelo regime geral, o contrato desse profissional deverá ser formalizado por tempo 

determinado, sujeito a um termo resolutivo e estabilizador, em conformidade com 

o artigo 5.º, n.º 2-e) da Lei 28/9812. 

A opção pelo contrato a termo em detrimento da contratação normal por 

prazo indeterminado pode ser largamente discutida sob o ponto de vista da 

liberdade do trabalhador, a ensejar trabalho específico de reflexão. Entretanto, 

adequado ou não, tem-se que é esse o regime adotado, aos argumentos de que:  

 “Sem tais regras disciplinadoras do mercado de trabalho 

desportivo, alega-se, a saúde da competição desportiva 

correria sérios riscos. Com efeito, ao rejeitar o sistema de 

demissão ad nutum o ordenamento restringe a concorrência, 

de outro modo desenfreada, entre diversos clubes/empresas 

no tocante à contratação de praticantes desportivos, 

preservando a relativa estabilidade dos quadros competitivos 

                                                           
12 Art. 5.º, nº 2 - O contrato de trabalho desportivo só é válido se for celebrado por escrito e 
assinado por ambas as partes, dele devendo constar: 
e) O termo de vigência do contrato. 
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– estabilidade necessária, quer ao processo de construção 

de uma equipa, quer ao processo de identificação dos 

adeptos com esta – e atenuando a dinâmica de concentração 

dos praticantes mais qualificados nos clubes de maiores 

recursos financeiros – concentração que, em última análise, 

afecta o equilíbrio competitivo e pode fazer perigar a 

incerteza do resultado condimento indispensável ao sucesso 

da indústria do desporto profissional” 13. 

Além de limitar a duração do contrato de trabalho, a função do termo é 

também de estabilizar a relação, impedindo que qualquer das partes denuncie o 

vínculo ante tempus a menos que se verifique uma justa causa para tanto, que 

pode ser imputável a uma delas. 

A culpa pela rescisão antecipada do contrato de trabalho é objeto dos 

principais litígios na relação entre o atleta profissional e o clube empregador, e a 

Convenção Coletiva de Trabalho deu-lhe tratamento especial quando 

regulamentou a atuação da Comissão Arbitral Paritária na deliberação das suas 

consequências desportivas. 

Nos termos dos artigos 52.º, n.º 1 e 21.º do anexo II, da CCT: 

Art. 52.º, n.º 1 – “Sem prejuízo da extinção do vínculo 

contratual no âmbito das relações jurídico-laborais, a 

participação de um jogador em competições oficiais ao 

serviço de um clube terceiro na mesma época em que, por 

sua iniciativa, foi rescindido o contrato de trabalho desportivo 

depende do reconhecimento de justa causa da rescisão ou 

do acordo do clube” 

Art. 21.º - “Os processos remetidos à Comissão Arbitral 

Paritária para reconhecimento da existência de justa causa 

de rescisão para efeitos desportivos terão natureza urgente e 

                                                           
13 AMADO, João Leal. “Ainda sobre as cláusulas de opção e de rescisão no contrato de trabalho 
desportivo”, Temas Laborais 2, Coimbra Editora, Coimbra 2007, pp. 153-233 
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serão organizados, processados e decididos em 

conformidade com as normas do presente regulamento e as 

do regimento que por esta vier a ser aprovado”. 

 Segundo o regulamento, um atleta só pode ser inscrito em competições 

desportivas por um clube se demonstrar que a desvinculação do clube anterior 

não aconteceu por sua culpa. Caso o contrato de trabalho tenha cessado por 

motivo imputável ao jogador, esse só poderá disputar competições mediante 

autorização do antigo clube ou após a data em que o contrato rescindido atingiria 

o seu termo naturalmente. 

 Repare-se que a rescisão antecipada, ainda que por culpa do jogador, não 

impede a celebração de novo contrato de trabalho com outra entidade de prática 

desportiva mas, segundo o texto da CCT em comento, impossibilitaria o atleta de 

ser inscrito e de disputar competições oficiais pelo novo empregador, a menos que 

uma justa causa para o fim do contrato fosse reconhecida pela Comissão Arbitral 

Paritária. 

 De fato, a legislação laboral desportiva autoriza que uma série de 

consequências gravosas, em regra pecuniárias, recaiam sobre aquele que 

denunciar antecipadamente o contrato de trabalho, tendo como objetivo a 

estabilização do vínculo entre atleta e entidade empregadora. No entanto, não há 

qualquer previsão legal relacionada à impossibilidade de o atleta desvincular-se 

desportivamente do clube mesmo após extinta a relação de trabalho, da forma 

como está previsto na CCT dos jogadores profissionais. 

 Em acórdão proferido no dia 07 de março de 200714, o Supremo Tribunal de 

Justiça manifestou-se a respeito da “desvinculação desportiva” e declarou nula a 

previsão do n.º1 do art. 52º da CCT em comento. Na oportunidade, o STJ 

entendeu que uma vez extinto o contrato de trabalho (por qualquer que seja o 

motivo), o jogador não pode ser cerceado na sua liberdade de exercer a profissão. 

                                                           
14 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proferido a 7 de Março de 2007. – Souza Peixoto 
(relator); Sousa Grandão; Pinto Hespanhol; Vasques Dinis; Fernandes Cadilha; Mário Pereira; 
Maria Laura Leonardo. Disponível em: www.dgsi.pt/jstj.  

http://www.dgsi.pt/jstj
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 No teor da decisão, o Supremo Tribunal reconheceu que a saúde da 

competição requer certa estabilidade e mesmo previsibilidade quanto aos seus 

participantes, o que autorizaria o regulamento desportivo a aprovar regras que 

limitassem, por exemplo, as oportunidades de inscrição de atletas a certos 

períodos pré-estabelecidos. Não seria admissível, contudo, cercear a liberdade de 

trabalho do jogador sob esse pretexto.  

  Como se extrai do acórdão: 

“O que não se pode acontecer, acrescentamos nós, é que 

essa inibição de participar em competições desportivas seja 

um dos efeitos da cessação do contrato de trabalho, pois, 

nesse caso, estaríamos perante uma restrição à liberdade de 

contratar e de exercer a profissão que o art. 47.º, n.º 1, da 

CRP não admite”. 

Não podemos deixar de concordar com a decisão judicial e, no mesmo 

sentido, com João Leal Amado, quando diz que:  

“O presente acórdão do STJ tem o inegável mérito de 

esclarecer, julga-se que de forma categórica, a questão: 

extinguindo-se o vínculo contratual, extingue-se igualmente o 

vínculo desportivo, não podendo o jogador demissionário ser 

punido pela sua desvinculação irregular através de medidas 

que o impeçam de participar na competição desportiva ao 

serviço de outro clube, isto é, que o impeçam de exercer a 

profissão”15. 

                                                           
15 AMADO, João Leal. Comentário de Urgência ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 07 
de março de 2007 (CASO ZÉ-TÓ). Revista Jurídica Desporto & Direito. Ano IV – n.º 12 – 
Maio/Agosto de 2007. p. 514. 
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Isso porque, conforme se extrai do entendimento do Supremo Tribunal de 

Justiça, o vínculo desportivo é acessório ao vínculo laboral, extinguindo-se com o 

fim da relação empregatícia.16 

De todo modo, consta da CCT a previsão para dirimir acerca da 

desvinculação desportiva do atleta, nos termos dos artigos 21.º e seguintes do 

Anexo II. Para o presidente do Sindicato dos jogadores profissionais, Dr. Joaquim 

Evangelista17, a solução encontrada pela Liga e pelo Sindicato visou resolver em 

regime expedido e próprio a questão da “desvinculação desportiva”, enquanto as 

questões laborais resultantes da cessação do contrato de trabalho desportivo 

poderiam ser discutidas em seu tempo próprio, no foro de preferência das partes. 

No tocante aos demais litígios submetidos à apreciação da Comissão Arbitral 

Paritária, não há maiores polêmicas, sendo recorrentes18 as demandas ajuizadas 

por atletas em razão do inadimplemento salarial por parte do clube empregador. 

Nesse ponto, não persiste qualquer dúvida significante, sendo pacífica a 

jurisprudência da CAP no sentido de condenar o empregador ao pagamento das 

retribuições em atraso, acrescidas de juros moratórios, quando comprovadas as 

                                                           

16 O posicionamento do Supremo Tribunal de Justiça é consoante ao já disposto pela legislação 
brasileira a respeito da relação acessória existente entre o vínculo desportivo e o vínculo laboral. 
Nos termos do artigo 28, parágrafo 5º, da Lei Pelé (Lei 9.615/98): “O vínculo desportivo do atleta 
com a entidade de prática desportiva contratante constitui-se com o registro do contrato especial 
de trabalho desportivo na entidade de administração do desporto, tendo natureza acessória ao 
respectivo vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais:  I - com o término da 
vigência do contrato ou o seu distrato; II - com o pagamento da cláusula indenizatória desportiva 
ou da cláusula compensatória desportiva; III - com a rescisão decorrente do inadimplemento 
salarial, de responsabilidade da entidade de prática desportiva empregadora, nos termos desta 
Lei; IV - com a rescisão indireta, nas demais hipóteses previstas na legislação trabalhista; e V - 
com a dispensa imotivada do atleta. 

17 Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol em: “Posição 
do SJPF sobre o TAD. Comissão Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades, Garantias”. 
Documento enviado à Comissão 1ª – CACDLG XII. Pág. 4. Disponível em: 
http://sjpf.pt/?pt=comunicados. Consultado em 21.03.2014.  
18 Foram analisados os acórdãos da CAP entre 2011 e 2013. Disponíveis em: 
http://www.ligaportugal.pt/epocas/20112012/acordaos-da-comissao-arbitral-paritaria. Acesso em 
10.03.2015.  

http://sjpf.pt/?pt=comunicados
http://www.ligaportugal.pt/epocas/20112012/acordaos-da-comissao-arbitral-paritaria
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alegações de não pagamento salarial, com base nos artigos 12.º e 36.º, n.º 2 da 

CCT19.  

É pacífica também a jurisprudência da Comissão Arbitral no sentido de que a 

falta culposa do pagamento pontual da retribuição na forma devida ou o seu atraso 

por mais de 30 dias constituem justa causa de rescisão do contrato por iniciativa 

do jogador, caso esse comunique a sua intenção por carta registrada com aviso 

de receção e o empregador, ainda que regularmente notificado, não proceda o 

devido pagamento em até 03 dias úteis.20 

Por fim, muito embora venha atuando com certa tranquilidade e mesmo 

uniformidade jurisprudencial ao longo dos mais de 20 anos desde a sua criação, a 

CAP deverá funcionar apenas até julho de 2016, data prevista pela Lei 33/2014 de 

16 de junho21, em alteração à Lei 74/2013 de 07 de setembro22, para que os 

litígios susceptíveis à arbitragem voluntária passem a integrar a jurisdição do 

recém criado Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). 

 

 

                                                           
19 Artigo 12.º da CCT. - O clube ou sociedade desportiva deve: a) Tratar e respeitar o jogador como 
seu colaborador; b) Pagar-lhe atempadamente a retribuição convencionada; 
Artigo 36.º da CCT - 1. A remuneração mensal deverá ser satisfeita em numerário ou através de 
cheque nominativo, vale postal ou depósito bancário até ao dia 5 do mês subsequente àquele a 
que disser respeito, salvo se outra forma de pagamento for acordada entre as partes. 2. O não 
cumprimento da obrigação referida no número anterior constitui a entidade patronal em mora, 
independentemente de interpelação, e confere ao jogador o direito a receber os correspondentes 
juros calculados à taxa legal em vigor no momento do efetivo pagamento. 
20 Artigo 43.º da CCT - 1. Constituem justa causa de rescisão por iniciativa do jogador, com direito 
a indemnização, entre outros, os seguintes comportamentos imputáveis à entidade patronal: a) 
Falta culposa do pagamento pontual da retribuição na forma devida ou o seu atraso por mais de 30 
dias, quando se verifiquem as condições previstas no n.º 2 deste artigo; b) Violação das garantias 
do jogador nos casos e termos previstos no artigo 12.º; c) Aplicação de sanções abusivas; d) 
Ofensa à integridade física, honra ou dignidade do jogador praticada pela entidade patronal ou 
seus representantes legítimos; e) Conduta intencional da entidade patronal de forma a levar o 
trabalhador a pôr termo ao contrato. 2. A falta de pagamento pontual da retribuição que se 
prolongue por período superior a 30 dias confere ao jogador direito à rescisão prevista no número 
anterior, desde que o jogador comunique a sua intenção de rescindir o contrato, por carta registada 
com aviso de receção e o clube ou sociedade desportiva não proceda, dentro do prazo 3 dias 
úteis, ao respetivo pagamento. 
21 Disponível em: http://comiteolimpicoportugal.pt/wp-content/uploads/2014/11/LEI-33.2014-
Primeira-Altera%C3%A7%C3%A3o-Lei-TAD.pdf 
22 Disponível em: http://comiteolimpicoportugal.pt/wp-content/uploads/2014/11/LEI-74.2013-
Tribunal-Arbitral-Desporto.pdf 
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3. A ARBITRAGEM DESPORTIVA COM A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL 

ARBITRAL DO DESPORTO (TAD)  

 

Após uma série de debates e um intenso processo legislativo, a Lei nº. 

74/2013, publicada no dia 06 de setembro, criou o Tribunal Arbitral do Desporto 

(TAD), uma entidade jurisdicional independente dos órgãos da administração 

pública e dos organismos que integram o sistema desportivo, com competência 

específica para dirimir por meio da arbitragem (necessária ou voluntária) os litígios 

que relevem do ordenamento jurídico desportivo, ou que estejam relacionados 

com a prática do desporto23. 

A criação do Tribunal Arbitral resulta, por um lado, da reivindicação do 

Movimento Associativo Desportivo por uma maior autonomia normativa e decisória 

quanto às atividades dos seus filiados; por outro, do dever do Estado em tutelar 

direitos fundamentais relacionados ao desporto, dotados de interesse público. Por 

essa razão, muito embora se trate de uma entidade jurisdicional independente - 

com autonomia financeira e administrativa – sua instalação será de 

responsabilidade do Comitê Olímpico Português, buscando além da especialidade 

e da celeridade, garantir também a segurança da justiça desportiva. 

  

3.1. Jurisdição arbitral necessária e jurisdição arbitral voluntária do 

TAD 

 

No âmbito da sua jurisdição necessária, compete ao TAD24 conhecer dos 

litígios emergentes dos atos e omissões das federações e outras entidades 

desportivas e ligas profissionais no exercício dos correspondentes poderes de 

regulamentação, organização, direção e disciplina. Nos termos da Lei 74/2013, é 

                                                           
23 Artigo 1.º, n.º 1 da Lei nº 74/2013. 
24 Artigo 4º da Lei 76/2013 de 6 de setembro 
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excluída da jurisdição do TAD a resolução de conflitos e questões emergentes da 

aplicação de normas técnicas e disciplinares relacionadas à competição. 

Além disso, é de competência do Tribunal a jurisdição arbitral necessária em 

matéria de dopagem, podendo o TAD conhecer os recursos das deliberações 

tomadas por órgãos disciplinares das federações desportivas ou pela Autoridade 

Antidopagem de Portugal, por violação da Lei de antidopagem no desporto25. 

Quanto à jurisdição arbitral voluntária, a Lei 76/2013 dispõe em seu artigo 6.º 

que podem ser submetidos ao TAD todos os litígios relacionados direta ou 

indiretamente com a prática do desporto não abrangidos pela competência 

necessária mas que sejam susceptíveis de decisão arbitral com base na LAV26. E 

ainda, nos termos do artigo 7.º, podem ser submetidos à arbitragem voluntária do 

TAD quaisquer litígios emergentes de contratos de trabalho desportivo celebrados 

entre atletas ou técnicos e agentes ou organismos desportivos, podendo inclusive 

ser apreciada a licitude do despedimento27. 

Da forma como foi aprovada, a Lei do TAD transfere ao novo Tribunal Arbitral 

a antiga competência voluntária para deliberar sobre questões laborais 

desportivas, então atribuída pelo artigo 30.º da Lei 28/98 às comissões arbitrais 

paritárias criadas por instrumento coletivo. 

                                                           
25 Lei nº. 38/2012, de 28 de agosto 
26 Lei da arbitragem voluntária.  
27 Nos termos do artigo 387.º do Código do Trabalho Português, a regularidade e licitude do 
despedimento do trabalhador só pode ser apreciada por tribunal judicial. Ao dispor em seu artigo 
30.º sobre a solução arbitral dos conflitos laborais desportivos por meio das comissões arbitrais 
paritárias, a Lei 28/98 não previu expressamente a possibilidade de que também a regularidade e 
licitude do despedimento pudesse ser submetida à arbitragem, fazendo com que, até então, a 
deliberação da matéria fosse de competência exclusiva dos Tribunais do Estado. Além disso, se 
entendia que a aferição da regularidade da rescisão do contrato por vontade do empregador 
envolvia um direito do qual o trabalhador não poderia dispor, tornando insuscetível a sua 
apreciação pela via arbitral em razão da antiga redação do artigo 1.º, n.º 1.º da LAV, segundo a 
qual apenas poderiam ser objeto de uma convenção de arbitragem os litígios que não estivessem 
submetidos exclusivamente a um tribunal judicial ou à arbitragem necessária e que não 
respeitassem a direitos indisponíveis. A redação trazida pelo artigo 7.º da Lei do TAD, em 
consonância com a última alteração da Lei da Arbitragem Voluntária (a qual deixa de limitar a 
arbitrabilidade dos litígios a direitos disponíveis e passa a exigir apenas que se tratem de questões 
patrimoniais) permitem que a matéria da regularidade e licitude do despedimento seja apreciada 
pela jurisdição voluntária do Tribunal Arbitral do Desporto recém criado, conferindo às partes a 
faculdade de optar por essa via jurisdicional quando lhes convier.    



20 

 

Podemos afirmar, portanto, que o Tribunal recém criado tem caráter híbrido, 

e objetiva unificar a jurisdição desportiva atuando quer em matéria de arbitragem 

necessária, quer em matéria de arbitragem voluntária, a fim de que todos os 

conflitos resultantes do sistema do desporto possam ser dirimidos por uma única 

jurisdição arbitral - independente, do ponto de vista da autonomia federativa, mas 

que ofereça aos seus jurisdicionados segurança semelhante à dos Tribunais 

Estaduais, em respeito ao interesse público tutelado. 

 

3.2. Árbitros 

 

Como se extrai dos artigos 20.º e 21.º da Lei 74/2013, o TAD será integrado 

por no máximo 40 árbitros, constantes de “uma lista de juristas independentes e 

imparciais, de reconhecida idoneidade e competência, e personalidades de 

comprovada qualificação científica, profissional ou técnica na área do desporto”28, 

indicada por representantes do universo desportivo29 e aprovada por um Conselho 

de Arbitragem Desportiva30:  

                                                           
28 Artigo 20.º da Lei 74/2013 - 1 — O TAD é integrado, no máximo, por 40 árbitros, constantes de 
uma lista estabelecida nos termos do artigo seguinte. 
29 Artigo 21.º da Lei 74/2013 - 1 — Em ordem ao estabelecimento da lista referida no artigo anterior 
devem ser apresentadas ao Conselho de Arbitragem Desportiva propostas de árbitros das quais 
devem constar: a) Cinco árbitros designados pelas federações desportivas de modalidades 
olímpicas em cujo âmbito não se organizem competições desportivas profissionais; b) Cinco 
árbitros designados pelas federações desportivas de modalidades não olímpicas; c) Cinco árbitros 
designados pela Confederação do Desporto de Portugal; d) Dois árbitros designados pelas 
federações em cujo âmbito se organizem competições desportivas profissionais; e) Dois árbitros 
designados pelas ligas que organizem as competições desportivas profissionais referidas na alínea 
anterior; f) Um árbitro designado por cada uma das organizações socioprofissionais de praticantes, 
treinadores e árbitros e juízes das modalidades em que se disputam as competições referidas na 
alínea d), reconhecidas pelas federações respetivas; g) Dois árbitros designados pela Comissão de 
Atletas Olímpicos; h) Dois árbitros designados pela Confederação Portuguesa das Associações 
dos Treinadores; i) Dois árbitros designados pelas associações representativas de outros agentes 
desportivos, reconhecidas pelas federações respetivas; j) Um árbitro designado pela Associação 
Portuguesa de Direito Desportivo; k) Cinco árbitros escolhidos pela Comissão Executiva do Comité 
Olímpico de Portugal, de entre personalidades independentes das entidades referidas nas alíneas 
anteriores. 
30 Artigo 10.º, nº. 1, da Lei 74/2013 — O Conselho de Arbitragem Desportiva é constituído por 11 
membros, 10 dos quais assim designados: a) Dois, pelo Comité Olímpico de Portugal, devendo a 
designação recair em juristas de reconhecido mérito e idoneidade, com experiência na área do 
desporto; b) Dois, pela Confederação do Desporto de Portugal, devendo a designação recair em 
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 Os árbitros designados exercerão a função pelo período de 04 anos31, que 

pode ser renovado, e a integração na lista de arbitragem implica a 

incompatibilidade com o exercício da advocacia no mesmo Tribunal32. Ainda, 

havendo qualquer interesse, direto ou indireto, de determinado árbitro na questão 

a ser deliberada, aplica-se o regime de impedimentos e suspeições próprio dos 

magistrados judiciais, feitas as devidas adaptações nos termos do artigo 25.º da 

Lei 74/201333.  

 No âmbito da competência necessária, a jurisdição será exercida por um 

colégio de três árbitros. Cada parte designará um árbitro dentre os constantes da 

lista do Tribunal e os nomes escolhidos apontarão um terceiro julgador, que atuará 

como presidente do colégio. 

 A arbitragem voluntária poderá ser exercida por um árbitro único, escolhido 

pelas partes, ou por um colégio de três árbitros formado nos mesmos moldes da 

arbitragem necessária, onde cada parte indicará um julgador e esses nomearão 

um terceiro, presidente do colégio.  

 Na falta de acordo na escolha dos árbitros, esses serão nomeados pelo 

presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul ou pelo presidente do 

Tribunal da Relação de Lisboa. 

A decisão arbitral será tomada por maioria de votos. No caso de empate, 

caberá ao árbitro presidente proferir o voto qualitativo. 

 

                                                                                                                                                                                 
juristas de reconhecido mérito e idoneidade, com experiência na área do desporto; c) Um, pelo 
Conselho Nacional do Desporto, devendo a designação recair em jurista de reconhecido mérito e 
idoneidade, com experiência na área do desporto; d) Um, pelo Conselho Superior da Magistratura, 
de entre atuais ou antigos magistrados; e) Um, pelo Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais, de entre atuais ou antigos magistrados; f) Um, pelo Conselho Superior do 
Ministério Público, de entre atuais ou antigos magistrados; g) Um, pelo Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas, de entre professores das Faculdades de Direito, sob indicação destas; 
h) Um, pela Ordem dos Advogados, de entre advogados de reconhecido mérito e idoneidade, com 
experiência na área do direito do desporto. 
31 Artigo 22.º da Lei 74/2013 
32 Artigo 24.º da Lei 74//2013 
33 Artigo 25.º da Lei 74/2013. 2. - São designadamente motivos específicos de impedimento dos 
árbitros do TAD: a) Ter intervindo, em qualquer qualidade, na questão em litígio; b) Deter vínculo 
profissional ou de outra natureza com qualquer das partes no litígio. 
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3.3. Recursos 

 

Nos termos do artigo 8.º da Lei 76/2013, são recorríveis para as câmaras de 

recurso do TAD as decisões dos colégios arbitrais que:  

“a) Sancionem infrações disciplinares previstas pela lei ou 

pelos regulamentos disciplinares aplicáveis;  

b) Estejam em contradição com outra, já transitada em 

julgado, proferida por um colégio arbitral ou pela câmara de 

recurso, no domínio da mesma legislação ou 

regulamentação, sobre a mesma questão fundamental de 

direito, salvo se conformes com decisão subsequente 

entretanto já tomada sobre tal questão pela câmara de 

recurso”34. 

 Das decisões proferidas pela câmara de recurso em sede de arbitragem 

necessária, a recorribilidade para os tribunais estaduais está limitada aos casos 

em que esteja em causa a “apreciação de uma questão que, pela sua relevância 

jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do 

recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”.35 

 No tocante à arbitragem voluntária, a submissão das partes à deliberação 

do TAD implica a renúncia recursal36, salvaguardada a possibilidade de 

impugnação das decisões nos moldes da Lei da Arbitragem Voluntária.   

 

4. DESAFIOS DO TRIBUNAL ARBITRAL DO DESPORTO 

 

4.1. A extinção da Comissão Arbitral Paritária 

                                                           
34 Artigo 8.º da Lei 76/2013 
35 Artigo 8.º, nº 2, da Lei 76/2013 
36 Artigo 8.º, nº 3, da Lei 76/2013  



23 

 

 

Por força do artigo 7.º da Lei 74/2013, passa a ser atribuída ao TAD a 

“competência voluntária das comissões arbitrais paritárias para julgar quaisquer 

conflitos emergentes de contratos de trabalho desportivo celebrados entre atletas 

ou técnicos e agentes ou organismos desportivos”.  

Por essa razão, as comissões arbitrais às quais tenha sido atribuída 

competência exclusiva ou prévia, nos termos e para os efeitos do artigo 30.º da 

Lei n.º 28/98, mantêm-se em vigor apenas até o dia 31 de julho de 2016, data a 

partir da qual a respectiva competência arbitral recairá sobre o TAD. 

A Lei 74/2013 coloca fim, portanto, ao sistema de arbitragem criado pela 

Convenção Coletiva de Trabalho entre o Sindicato dos Atletas Profissionais de 

Futebol e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, delegando ao recém criado 

Tribunal Arbitral do Desporto, além da competência necessária para julgar o 

contencioso emergente do exercício dos poderes de regulamentação, 

organização, direção, e disciplina das federações desportivas e das entidades 

nelas integradas, a competência para dirimir sobre a matéria laboral susceptível à 

arbitragem voluntária nos termos da LAV. 

A extinção da Comissão Arbitral Paritária levanta uma série de 

questionamentos, principalmente por parte dos signatários da Convenção Coletiva 

de Trabalho dos jogadores profissionais de futebol, quais sejam, o SJPF e a 

LPFP37. 

 Em parecer redigido em nome do Sindicato dos Jogadores38, o presidente 

da entidade, Dr. Joaquim Evangelista, aponta que a iniciativa legislativa de acabar 

com a CAP possui sérios problemas jurídicos e constitui uma opção errada do 

ponto de vista político.  

Como problemas jurídicos, o presidente aponta que:  

                                                           
37 Sindicato dos jogadores profissionais de futebol e Liga portuguesa de futebol profissional 
38 “Posição do SJPF sobre o TAD. Comissão Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades, 
Garantias”. Documento enviado à Comissão 1ª – CACDLG XII. Pág. 7. Disponível em: 
http://sjpf.pt/?pt=comunicados. Consultado em 21.03.2014. 

http://sjpf.pt/?pt=comunicados
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“(i) a falta de audição das associações sindicais diretamente 

abrangidas levanta problemas de constitucionalidade por 

violação do disposto no art. 56.º/2/a) da CRP1; (ii) a 

“revogação”, por via legislativa, de cláusulas de convenções 

colectivas de trabalho (em matérias que não são  

catalogáveis como imperativas), em desrespeito pela 

autonomia da vontade das partes, em desrespeito pela 

liberdade de contratação coletiva, além do mais, afronta o 

princípio da segurança jurídica e o próprio conceito de 

Estado de Direito Democrático, afigurando-se violar o 

disposto nos arts. 2.º, 18.º/2 e 56.º/3 da CRP”. 

Continuando, sobre a opção política, o Presidente do Sindicato alega se 

tratar de: 

“uma ‘agressão’ às entidades que negociaram a constituição 

de Comissões Arbitrais Paritárias, que integraram estas 

estruturas de resolução de litígios nas suas estruturas e 

organizações, nos regulamentos das suas atividades que 

contam com a sua atuação nas suas estratégias 

associativas; sem que se vislumbre qualquer benefício da 

sua eliminação”. 

Nos termos do artigo 56.º, 2.º, a), da Constituição da República Portuguesa, 

constituem direitos das associações sindicais participar na elaboração da 

legislação do trabalho. E ainda, o n. 3.º do mesmo artigo delega às associações 

sindicais a competência para exercer o direito à contratação coletiva, garantido 

nos termos da Lei. 

Consoante ao exposto no parecer emitido pelo Presidente, Dr. Joaquim 

Evangelista, critica-se o fato de o legislador suprimir a competência que ele 

próprio delegou à contratação coletiva quando autorizou que essa, no uso da 

autonomia que lhe foi atribuída, instituísse comissões arbitrais paritárias para 
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apreciar os litígios decorrentes dos contratos de trabalho da sua classe de 

trabalhadores.  

Principalmente no caso do futebol, entendemos que a transferência abrupta 

da competência voluntária das Comissões Arbitrais Paritárias para o Tribunal 

Arbitral do Desporto, sem qualquer período de transição e sem que os 

subscritores da convenção coletiva vigente - responsáveis pela criação do sistema 

arbitral em funcionamento e principais afetados pelas consequências da sua 

extinção – pudessem optar pela implementação da mudança ou opinar a respeito 

da forma como essa seria feita, é um tanto temerária, não sendo desarrazoada a 

manifestação do Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais no sentido 

de que a autonomia das partes contratantes, bem como a liberdade sindical, foram 

de certa forma desconsideradas. 

Por fim, quanto à pretendida concentração de litígios sob a jurisdição do 

novo Tribunal Arbitral, o Presidente alega39 que a eliminação da Comissão Arbitral 

do CCT dos jogadores profissionais de futebol não favorecerá à uniformização da 

jurisprudência do tema laboral desportivo, uma vez que enquanto instância 

voluntária o TAD deverá conviver com as decisões emanadas pelos Tribunais 

Estaduais quando a jurisdição desses for de preferência das partes, assim como 

atualmente ocorre com a Comissão Arbitral Paritária; e completa que a extinção 

da CAP acarretará uma enorme confusão imediata, não só porque a mesma é 

referida e contemplada nos regulamentos das competições oficiais, como porque 

se levantarão imediatamente inúmeros problemas relativamente à participação de 

jogadores nas competições desportivas. 

Adequada ou não, o certo é que a substituição de uma instância arbitral com 

certa tradição e regularidade de funcionamento por uma outra recém criada traz 

consigo o risco real de que a desconfiança das partes resulte no retorno dos 

litígios laborais desportivos à jurisdição dos Tribunais do Estado, o que seria 

incompatível com a criação do TAD, cuja intenção é atrair os sujeitos do desporto 

                                                           
39 “Posição do SJPF sobre o TAD. Comissão Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades, 
Garantias”. Documento enviado à Comissão 1ª – CACDLG XII. Pág. 8. Disponível em: 
http://sjpf.pt/?pt=comunicados. Consultado em 21.03.2014. 

http://sjpf.pt/?pt=comunicados
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para uma justiça especializada, uniformizada e simultaneamente mais célere e 

mais segura. 

 

4.2. Imparcialidade e independência dos árbitros 

 

Outra questão delicada envolvendo a criação do TAD diz respeito à 

imparcialidade e à independência dos árbitros nomeados, considerando-se 

principalmente a estreita relação do Tribunal com o Comitê Olímpico Português, 

responsável pela sua instalação e, ao mesmo tempo, dotado do direito de nomear 

dois dos onze membros do Conselho de Arbitragem Desportiva, órgão 

responsável pela aprovação da lista dos 40 árbitros que atuarão na deliberação 

dos litígios desportivos. 

Além disso, critica-se a generalidade do artigo 20.º, n.º 2, da Lei 74/2013, 

segundo o qual podem integrar a lista de árbitros: “juristas de reconhecida 

idoneidade e competência e personalidades de comprovada qualificação científica, 

profissional ou técnica na área do desporto”.  

Da forma como foi aprovado, o diploma permite que “não-juristas” integrem o 

corpo decisório da instituição arbitral, levantando dúvidas sobre a segurança das 

decisões quando comparadas às proferidas por um juiz estadual.  

Para Artur Flamínio da Silva40: 

“É, a nosso ver, indispensável que qualquer árbitro, em 

matéria desportiva, apresente uma formação jurídico-

desportiva sólida, bem como “conhecimentos desportivos” 

razoáveis. Esta especialização fomenta precisamente a 

imparcialidade dos árbitros, na medida em que permitirá aos 

árbitros afastarem-se dos interesses em discussão no litígio, 

                                                           
40 DA SILVA, Artur Flamínio. “A arbitragem desportiva em Portugal: uma realidade sem futuro? – 
anotação ao acórdão n.º 230/2013 do Tribunal Constitucional”, Desporto & Direito, ano X, n.º 28, p. 
81 
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aplicando, assim, os conhecimentos especializados que 

detém sobre uma determinada temática jurídico-desportiva”. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Procuramos com o presente trabalho expor as razões que levaram o Estado 

a criar uma regulamentação específica para a prática desportiva profissional, 

assim como explicar a preocupação das associações desportivas em manter os 

litígios desportivos no âmbito da sua autonomia interna. Demonstramos que muito 

embora exista uma aversão dos sujeitos do desporto à intervenção do Estado na 

ordem desportiva, essa é inevitável, haja vista o evidente interesse público 

presente na tutela desse direito e, principalmente, da sua classe de trabalhadores. 

No universo laboral, a relação entre a ordem desportiva e a legislação 

estatal encontrou na arbitragem uma forma de resolução de conflitos que busca ao 

mesmo tempo preservar a autonomia das associações e salvaguardar que os 

litígios sejam decididos com segurança, respeitando o interesse público e a 

garantia dos direitos fundamentais dos empregados desse setor. 

Com base na Lei da Arbitragem Voluntária e por autorização do artigo 30.º, 

da Lei 28/98 de 26 de junho, que regulamenta a atividade do atleta profissional, foi 

criada por Convenção Coletiva de Trabalho (entre o Sindicato dos Jogadores 

Profissionais de Futebol e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional) a Comissão 

Arbitral Paritária (CAP), a qual passou a atrair a competência jurisdicional 

voluntária para dirimir os litígios decorrentes do labor na modalidade. 

Hoje, após mais de 20 anos de funcionamento, essa Comissão dará lugar a 

uma nova iniciativa em matéria de arbitragem com a criação do Tribunal Arbitral 

do Desporto pela Lei 74/2013, aprovada no dia 07 de setembro.  

O Tribunal Arbitral do Desporto surge com o objetivo principal de assumir a 

jurisdição arbitral necessária para conhecer dos litígios decorrentes dos poderes 
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de organização, regulamentação, direção e disciplina exercidos pelas entidades 

desportivas e ligas profissionais. Entretanto, acabou por atrair também a jurisdição 

arbitral voluntária em matéria laboral, até então de competência das Comissões 

Arbitrais Paritárias por força do artigo 30.º da Lei 28/98. 

No caso do futebol, a Lei do TAD torna extinta, a partir do dia 31 de julho de 

2016, a Comissão Arbitral criada pela CCT entre o Sindicato e a Liga dos 

jogadores profissionais. A respeito, abordamos a insatisfação demonstrada pelos 

signatários do instrumento coletivo e a possibilidade de que a insegurança das 

partes em relação ao TAD leve os conflitos laborais desportivos de volta à 

jurisdição dos Tribunais do Estado. Entendemos que talvez essa substituição 

fosse mais prudente se realizada de forma gradativa, em observância aos 

interesses dos jurisdicionados na implementação da mudança.  

Por fim, ressaltamos que ainda carecem de resposta algumas dúvidas sobre 

a independência e a imparcialidade dos membros do TAD; e sobre a qualificação 

dos árbitros, não necessariamente juristas, que assumirão a função decisória. De 

todo modo, resta-nos acompanhar a instalação e o início do funcionamento do 

recém criado Tribunal Arbitral do Desporto, para então exprimir novas conclusões 

a respeito dessa iniciativa que, a princípio, parece inovadora e, ao mesmo tempo, 

um tanto arriscada.  
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