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INTRODUÇÃO 

 

A vida cotidiana é repleta de conflitos. No contexto normativo das 

relações humanas, não é diferente. Em se tratando do direito do trabalho, em 

especial, os conflitos são ainda mais comuns. Não necessariamente porque uma 

das partes tenha descumprido aquilo que foi acordado em relação à outra, mas 

porque a própria relação entre elas necessita de constante reajuste e adaptação. 

Porque nela os sujeitos vivem a tensão constante de encontrar o ponto de equilíbrio 

entre a valorização da mão-de-obra do empregado e o aumento da margem de lucro 

do empregador.  

Como bem retrata o Prof. Márcio Tulio Viana2:  

  

“O empregador se apropria da força, do saber e do tempo de vida do 

empregado, o que já é bastante para gerar movimentos (ou, quando nada, 

sentimentos) de resistência. Se somarmos a este fato a ação do tempo, a 

constrição do ambiente e as desigualdades culturais, sociais e 

econômicas, será fácil concluir que os conflitos trabalhistas não são uma 

anomalia - mas um dos aspectos do sistema. Por isso, podem sempre 

explodir, ainda que a lei se cumpra: estão sempre em busca de novas 

regras, de novo equilíbrio. Podem surgir de uma situação que seja injusta 

sem que seja, necessariamente, ilícita. Além disso, a disparidade de forças 
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os desloca do plano individual para o coletivo – e também nesse sentido 

se busca um reequilíbrio”. 

 
Quanto às formas de solucionar esses conflitos, são várias. E podem 

passar ou não, pela jurisdição estatal. 

Hoje muito se discute sobre as dificuldades encontradas para a solução 

de controvérsias no seio de um processo judicial. Em diversos sentidos, mas, 

principalmente, em razão da morosidade do procedimento; e da falta conhecimento 

técnico que aproxime o provimento das necessidades das partes, principalmente 

quando o litígio envolve uma matéria mais específica, dotada das próprias regras, 

como o trabalho no desporto. 

Por isso, como também ocorre em outros ramos do direito, a jurisdição 

estatal tem encontrado grandes dificuldades para solucionar as demandas que lhe 

são submetidas com a especialidade e a celeridade exigidas pela matéria 

desportiva. Isso não significa que essa não seja mais a via adequada para tratar de 

problemas que decorram do contrato de trabalho entre atleta e clube. Significa que 

outras alternativas podem ser ventiladas para dar suporte e, quem sabe, vazão, a 

esse mecanismo, atuando não em sobreposição à tutela estatal do litígio, mas em 

conjunto com a mesma. 

Nesse contexto, o incentivo à contratação coletiva e à utilização de 

mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos aparecem como duas alternativas 

aptas a, observados certos limites, contribuir para uma melhor produção e aplicação 

das normas que regem o contrato de trabalho no desporto - quer pelos seus 

destinatários, quer pelo poder jurisdicional na solução dos conflitos decorrentes da 

relação laboral entre clube e atleta. 

Assim, pretendemos no presente capítulo, primeiro, explorar de que 

forma a organização coletiva de trabalhadores e a elaboração de bases negociais 

pode aproximar as partes na edição e na aplicação de normas que atendam a 

ambas expectativas, interferindo em defesa do trabalhador individual e contribuindo 

para evoluirmos tanto na melhoria das condições de trabalho, quanto no 



desenvolvimento da atividade econômica desportiva; segundo, apontar alguns 

elementos que dificultam a organização coletiva do trabalhador desportivo no 

cenário nacional e; por fim, buscar no direito comparado experiências que valorizam 

a participação do empregado e do empregador tanto no ajuste das condições de 

trabalho quanto na solução dos conflitos que emanam desses instrumentos. 

 

OS INSTRUMENTOS COLETIVOS NEGOCIADOS NA MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Além de fixar normas que melhor atendem empregado e empregador na 

execução do vínculo trabalhista, a organização coletiva tem o papel fundamental de 

oferecer suporte ao empregado individual, mitigando a sua hipossuficiência diante 

do empregador na negociação de regras mais favoráveis aplicáveis ao contrato e, 

ainda, atuando na defesa desses mesmos direitos quando são ameaçados, ou 

violados. Uma das formas de exercer essas funções, se dá por meio da negociação 

coletiva. 

Como ensina Fábio Goulart Villela3: 

“A Constituição da República de 1988 enuncia a liberdade de associação 

profissional ou sindical, nos termos do caput de seu artigo 8º. E como 

corolário desta liberdade sindical proclamada pela Carta Política, desponta 

a negociação coletiva, como inequívoca expressão do exercício da 

autonomia da vontade coletiva, com vistas à estipulação de condições de 

trabalho que atendam aos interesses profissionais e patronais tutelados 

pelas respectivas entidades sindicais representativas. Nesse contexto, a 

negociação coletiva surge como um dos mais importantes métodos de 

resolução de conflitos coletivos de trabalho previsto no ordenamento 

jurídico pátrio”.  

Ao contrário do que acontece com os contratos comuns, a convenção 

coletiva substitui a fragilidade do indivíduo pela força maior do grupo4 e busca 
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atenuar a disparidade de poderes entre aquele que oferece a força de trabalho em 

troca da própria subsistência e aquele que lucra com a prestação de serviço 

contratada. 

Nessa esteira, a convenção coletiva expressa um ajuste entre capital e 

trabalho. É “o ponto de equilíbrio entre o interesse do empresário em manter ou 

aumentar a mais-valia e a luta dos trabalhadores para conservar ou resgatar 

porções de dignidade”5. 

A respeito, Márcio Túlio Viana6:  

“Como sabemos, a convenção coletiva cria condições de trabalho, 

substituindo a vontade individual pela coletiva. Aproxima-se, portanto, da 

lei; mas dela se distingue por afetar um universo menor de pessoas e, 

principalmente, por decorrer de uma forma de representação mais direta, 

menos diluída. Essa linha curta entre os representantes (sindicatos) e os 

representados (trabalhadores e empresas) produz alguns efeitos 

importantes. De um lado, aumenta a legitimidade e - por isso - a própria 

eficácia da norma. Ao mesmo tempo, porém, leva ao confronto quase 

direto, face a face”. 

De fato, a negociação coletiva pode cumprir um papel essencial na 

melhoria das condições laborais de determinada categoria, especialmente tratando-

se de trabalho exercido em condições tão particulares, como é o caso dos atletas 

profissionais.  

Dizem: “a lei é como uma roupa feita, pois veste a todos, sem vestir bem 

a ninguém. Já a negociação coletiva é uma roupa sob medida”. No entanto, muito 

embora essa opção tenda a (aparentemente), se colocar como uma solução perfeita 

aos descompassos do sistema em qualquer situação (afinal, ninguém melhor do 

que as partes para encontrar o melhor caminho a seguir), essa deve respeitar 
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algumas balizas para que não se torne mais um meio de precarizar direitos, em 

detrimento de garanti-los em sua plenitude. 

Por isso, entende-se7 que o convênio coletivo deve ser visto como um 

mecanismo de redução das disparidades entre os atores sociais, e não como uma 

estratégia para legitimar a perda de conquistas históricas dos trabalhadores. Para 

a associação nacional dos magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), o 

instrumento coletivo que não sirva a esse fim não é o que pretende ser, e por isso 

não terá validade legal8. 

Nas palavras de Márcio Túlio Viana9: 

“mesmo sendo, como é, coletiva, a negociação deve expressar uma 

transação, ou seja, concessões recíprocas, e não uma simples renúncia. 

Se a justificativa ideológica para a nova política legislativa é a de que a 

norma feita pelo grupo é mais justa e adequada que a do Estado, não se 

pode utilizá-la às avessas. Nesse sentido - de troca - a convenção coletiva 

pode vir a ser extremamente útil para garantir melhor qualidade de vida no 

trabalho, menor instabilidade no emprego e uma dose mínima de 

democracia na empresa, através de instrumentos de co-gestão.” 

No âmbito desportivo, a utilização da negociação coletiva é 

expressamente prevista no artigo 90-C, parágrafo único, da Lei 9.615/98, quando 

trata da solução arbitral de conflitos laborais desportivos.  

O caput do artigo 90-C prevê que as partes interessadas poderão valer-

se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, 

sendo vedada a apreciação de matéria referente à disciplina e à competição 

desportiva. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que a arbitragem 

deverá estar prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho e só poderá ser 

instituída após a concordância expressa de ambas as partes, mediante cláusula 

compromissória ou compromisso arbitral. 
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Muito embora o artigo trate da utilização do instrumento coletivo com o 

fim específico de instituir a arbitragem entre as partes, essa não é uma hipótese 

taxativa, e a negociação coletiva pode ser amplamente utilizada quer seja para 

disciplinar questões específicas não previstas pela regra geral, quer seja para 

regulamentar previsões já existentes com o intuito de criar melhores condições de 

trabalho aos atores do espetáculo, preservando o desenvolvimento das entidades 

de prática desportiva.  

Conforme esclarece Alexandre Agra Belmonte10:  

 

“As características especiais do contrato de trabalho desportivo geram 

campo propício para a negociação coletiva, principalmente nos esportes 

de equipe, em que alguns atletas se sobressaem mais do que os outros. 

O estabelecimento de regras gerais coletivas, condizentes com as 

peculiaridades da categoria é o objetivo da negociação no Desporto”. 

  

No cenário nacional, contudo, ainda encontramos alguns entraves que 

dificultam não só a produção da norma coletiva, mas a própria organização da 

categoria em grupo. 

 

DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO COLETIVA NO 

CENÁRIO DESPORTIVO NACIONAL 

Além da reorganização e da fragmentação do modelo capitalista de 

produção nas últimas décadas, são apontadas como circunstâncias que 

enfraquecem a ação coletiva11:  

 “a ação repressiva das autoridades, um forte discurso ideológico e o poder 

de convencimento da mídia. Até a possibilidade de deslocamento das 

empresas de um para outro território é muitas vezes exagerada, como 

mecanismo de pressão sobre os trabalhadores. Ao mesmo tempo, 
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promove-se o individualismo através das mais variadas estratégias - como, 

por exemplo, o salário-produção”.  

No caso da prática desportiva profissional, há ainda outros ingredientes 

que também atuam em desfavor da união de trabalhadores como, por exemplo, a 

peculiar lógica concorrencial inerente à competição que, absorvida pelo mercado de 

trabalho, coloca os atletas “uns contra os outros” na busca por uma posição no 

plantel dos principais clubes no cenário nacional. Além disso, ainda há grande 

dificuldade de reconhecer no atleta profissional a figura do trabalhador que é. 

Jorge Souto Maior12, tomando por exemplo o futebol, expõe muito bem 

que: 

“Desde a formação, os jogadores estão sujeitos a várias agressões. No 

caso brasileiro, são expostos desde cedo à condição de deixarem os 

estudos em segundo plano, para privilegiarem a dura luta por um lugar ao 

sol no futebol (lógica que, infelizmente, se estende a todos os demais 

esportes). E, para tanto, são expostos, bem cedo, à lógica da concorrência, 

com incentivo à uma postura individualista na busca do sucesso, da 

estabilidade econômica e da fama, almejando chegar à condição especial 

de ‘astros’ do time e de, assim, angariarem a ‘adoração’ da torcida. ”  

(...) 

“neste percurso, vão aceitando quase que naturalmente as condições de 

trabalho impostas e, em geral, dando-se por satisfeitos e agradecidos por 

terem a oportunidade de participar da equipe, reforçando-se a lógica do 

favor/gratidão pela difusão da ideia de que os clubes “investem” nos 

jogadores, de onde advém, aliás, a racionalidade de uma espécie de 

“escravidão por dívida”. 

(...) 

“E essa opressão é favorecida pelo caráter restrito deste mercado de 

trabalho, no qual muito facilmente se identificam os ‘rebeldes’ do futebol, 
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que passam a levar consigo essa ‘marca’ e a ser alvo de retaliações, ainda 

que veladas”.  

Além disso, um importantíssimo elemento capaz de fortalecer o poder 

coletivo do trabalhador não tem sido utilizado pela categoria. Trata-se do exercício 

do direito de greve. 

Como ensina Márcio Túlio Viana13: 

“Mais que um direito, a greve tem sido, ao longo dos tempos, o mais 

importante instrumento de conquista de direitos (Washington L. da 

Trindade)”. 

(...) 

“De todas as armas de pressão, a mais importante é a greve. Não apenas 

a greve declarada, já em curso, mas a possibilidade de sua deflagração, 

assim como o grau de prejuízo que poderá provocar. Por isso, o discurso 

da greve é quase sempre lançado na mesa de negociações”. 

 No âmbito desportivo, o exercício do direito de greve enfrenta desafios 

que envolvem os próprios atletas e, ainda, outros atores, externos ao vínculo laboral 

formado por empregado e empregador. 

Imagine-se o seguinte cenário em que, no domingo, às 16 horas, diversos 

jogadores de futebol se neguem a entrar em campo pela rodada do Brasileirão, 

exercendo o seu direito de greve, por exemplo, em resposta às condições 

exaustivas às quais estariam sendo submetidos pelo excessivo número de jogos 

designados para o calendário nacional. 

Imprensa, torcedores, patrocinadores, ninguém perdoaria. Talvez nem 

eu, ou você, caso se tratasse do nosso time do coração. Pensaríamos: “como 

ousam? ”; ou: “Vocês têm sorte de vestirem essa camisa”.  

Nos falharia perceber que o direito de greve, além de ser um dos 

mecanismos mais eficientes na luta por melhores condições de trabalho, nada mais 
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é do que uma forma de protestar contra aquela realidade adversa, conferindo à 

situação certa visibilidade que possa ser usada como um instrumento de pressão 

para alcançar a sua mudança.  

Além desses fatores, o exercício do direito de greve no desporto também 

é enfraquecido pela igualmente frágil representatividade dos sindicatos 

profissionais. Muito embora o ente coletivo não seja pressuposto essencial para a 

paralisação das atividades, a tímida consciência coletiva da própria categoria, aliada 

à ausência de uma organização sindical ativa, dificultam ainda mais a mobilização 

na luta por melhores condições de trabalho e pelo cumprimento daquilo que já está 

previsto em lei e no texto constitucional. 

Como alternativa, Jorge Luiz Souto Maior propõe14: 

“Conseguindo-se superar o medo da democracia e, consequentemente, 

abrindo-se para a percepção concreta da amplitude do direito de greve 

como, ademais, está previsto na Constituição, passa a ser uma tarefa 

bastante simples dizer que, por exemplo, o coletivo de trabalhadores, ou 

melhor, uma parte organizada de atletas profissionais, como se dá no 

futebol com o Bom Senso, pode realizar uma greve, por fora do sindicato, 

portanto, para protestar contra as condições impostas pelo organizador da 

competição, no que se refere a número de jogos, horários de jogos, 

segurança nos estádios, insegurança salarial etc. A entidade organizadora, 

mesmo não sendo a empregadora dos atletas, pode impor condições de 

competitividade aos clubes que acabam atingindo as condições de 

trabalho dos atletas”. 

Concordamos. Por isso, é muito importante que a luta pela ampliação 

dos direitos trabalhistas não se restrinja à atuação do sindicato, podendo os 

trabalhadores, de forma organizada, pressionar por conquistas em benefício de toda 

a categoria, inclusive, exercendo o direito de greve. Sem a atuação coletiva, restará 

a cada qual, individualmente, pleitear por cláusulas que lhes sejam benéficas no 
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momento da celebração do contrato (na hipótese de o seu “status” permitir tal 

barganha), ou suportar a dura realidade de enfrentar uma demanda no Poder 

Judiciário, caso o direito seja violado.  

 

A NEGOCIAÇÃO COLETIVA E OS MODOS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS EM OUTROS PAÍSES 

 

A negociação coletiva e a tendência de resolver conflitos laborais 

desportivos pela via extrajudicial já são uma realidade experimentada por diversos 

países15.  

Em Portugal16, por exemplo, por força de uma convenção coletiva de 

trabalho firmada entre o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol e a Liga 

respectiva, foram criadas Comissões Arbitrais Paritárias que atuaram por quase 20 

anos na solução de conflitos decorrentes dos contratos de trabalho entre os atletas 

e os clubes participantes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.  

Atualmente esses conflitos foram remetidos à competência do recém-

criado Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), cuja atuação encontra-se em estágio 

incipiente e ensejaria diversas considerações em trabalho redigido especificamente 

para esse fim.  

De todo modo, a busca dos “sujeitos desportivos” por opções de 

resolução extrajudicial de conflitos se deu, primeiro, por entenderem as partes que 

os Tribunais Públicos não estariam devidamente familiarizados com as 

especificidades tanto da lei quanto da dinâmica do desporto; segundo, porque a 
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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, segundo João Leal Amado, os fatores que retiraram 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”.17  

Por isso, em Portugal e em outros países da União Europeia, a relação 

laboral desportiva se tornou terreno fértil tanto para a contratação coletiva, na 

criação de regras pormenorizadas de regulamentação dos contratos, quanto para a 

submissão dos conflitos decorrentes do ajuste coletivo à solução extrajudicial, 

igualmente especializada. 

Para trazer outro exemplo, na Alemanha a jurisdição arbitral no direito do 

trabalho é igualmente admitida, de maneira limitada. Quando essa atua no interesse 

da proteção do trabalhador. Também nesse caso, a solução extrajudicial restringe-

se aos conflitos que decorram da aplicação de normas coletivas. Do contrário, não 

pode o trabalhador, a princípio, renunciar à proteção jurídica dos Tribunais do 

Trabalho. 

Ressalte-se que a adoção da via arbitral, pura e simplesmente, sem a 

observação de certos limites, não significa uma opção mais responsável ou mais 

eficiente em oposição à via jurisdicional no que tange à efetivação dos direitos 

sociais desses trabalhadores. No entanto, os exemplos acima têm o condão de 

demonstrar que a tendência internacional vem se aproximando dessa opção, o que 

nos obriga a estuda-la de modo que esse mecanismo possa ser implementado em 

defesa do trabalhador como forma de, em conjunto com a jurisdição estatal, dar 
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concretude aos direitos positivados na legislação ou construídos pelas partes por 

meio da contratação coletiva. 

Como ensina Jorge Luiz Souto Maior18: 

“A discussão em torno da evolução das técnicas de solução de conflitos 

não pode deixar de investigar, com apoio em dados concretos, qual o tipo 

de conflito a ser solucionado, pois muitas vezes a melhor solução não é 

propriamente a implementação de técnicas de solução, mas a 

reestruturação do próprio direito material. Como explica Hein Kotz, 

«segundo a natureza do problema social concreto, será muito mais eficaz 

prevenir o nascimento dos conflitos pela modificação do direito material, 

pela criação de autoridades detentoras de poderes de controles definidos, 

pela educação da população ou por outras medidas, que buscar regular 

pacificamente, pelas vias de procedimentos informais, os conflitos. 

(...) 

Além disso, somente a construção de vias alternativas não resolve o 

problema. Antes é preciso corrigir as deficiências do processo judiciário. 

Não se resolve a fraqueza do sistema judiciário simplesmente 

desenvolvendo formas alternativas de conciliação extrajudiciária. 

(...)  

Isto quer dizer que os modos alternativos devem ser constituídos com o 

propósito de fornecer ao cidadão mais um mecanismo para que possa 

atingir, concretamente, a ordem jurídica justa. Não se deve defender a 

utilização dos modos alternativos pelo fato de serem eles “modernos” (isto 

não quer dizer nada). Eles devem ser incentivados porque se integram ao 

contexto dos modos de solução de conflitos que buscam a produção de 

uma sociedade mais justa e humana. Contexto este no qual se integra, 

igualmente, a via processual”.  

                                                           
18 MAIOR. Jorge Luiz Souto. Os modos extrajudiciais de solução de conflitos individuais do trabalho. 
Parte da pesquisa realizada, com bolsa fornecida pela CAPES, em nível de pós-doutorado, junto à 
Faculdade de Direito da Universidade de Paris-II, sob orientação do Prof. Jean-Claude Javillier. 
Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18861/Os_Modos_Extrajudiciais_de_Solu%C3%A7%C3%
A3o.pdf 



Como dito no início desse capítulo, a duração excessiva das lides e a 

falta de conhecimento técnico motivam cada vez mais a busca por métodos 

alternativos que i) melhor estruturem o direito material a fim de diminuir o surgimento 

de demandas; ii) havendo litígios, conduzam as partes a uma solução eficiente e 

capaz de tutelar a proteção do trabalhador. Entretanto, esses não devem ser 

tratados como opostos, mas complementares à via judicial. 

 

CONCLUSÃO 

 

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

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

atividade econômica e, como não poderia deixar de ser, a uma nova classe de 

trabalhadores. 

Não há dúvidas que a relação entre atleta e clube é dotada de uma série 

de particularidades que justificam tratamento normativo diferenciado. Entretanto, o 

atleta profissional - o trabalhador - continua sendo a parte hipossuficiente na relação 

jurídico-laboral desportiva e, portanto, aplicam-se a ele os princípios protetivos que 

visam atenuar a desigualdade entre as partes. 

Uma das formas de mitigar a fragilidade do empregado na construção do 

direito aplicável ao seu contrato de trabalho está na atuação da organização 

coletiva, principalmente pela edição de normas acordadas com o poder patronal. A 

participação das partes na reestruturação do direito material dentro das balizas 

colocadas pelo ordenamento pode auxiliar na melhor regulamentação da atividade 

e, consequentemente, na diminuição dos conflitos a ela inerentes. 

Atualmente, a carência de representatividade sindical âmbito desportivo 

tem favorecido à violação dos direitos do trabalhador, por um lado, e ao 

abarrotamento do judiciário, por outro, em decorrência das inúmeras ações 

trabalhistas ajuizadas em desfavor das entidades empregadoras.  



Por essa razão, esse capítulo objetivou ressaltar a importância da 

contratação coletiva na melhoria das condições de trabalho do empregado, assim 

como enfrentar alguns fatores que dificultam e, por vezes, inviabilizam a criação 

dessas normas no âmbito do trabalho desportivo nacional.  

Por fim, concluímos abordando a questão no direito comparado, 

demonstrando que as mesmas razões que justificaram a criação de um diploma 

especial para regular a atividade desportiva profissional, também influenciaram a 

participação das partes tanto na construção do direito aplicável ao contrato, quanto 

no uso de métodos extrajudiciais para a solução de conflitos. 

Como bem pondera Fabio Goulart Villela19:  

“poderemos verificar se esta realidade da via negocial coletiva, prevista, 

ainda que de maneira incipiente, na legislação desportiva, vai realmente 

se efetivar no plano das relações individuais e coletivas in concreto, 

promovendo a melhoria das condições de trabalho e de vida dos atletas 

profissionais, com ampliação do patamar mínimo civilizatório de direitos 

fixados pela ordem jurídica, bem como assegurar o aprimoramento e o 

desenvolvimento das entidades de prática desportiva, de forma que 

possam melhor se organizar, estruturar e dirigir a sua atividade 

econômica”. 

Ventilar formas de melhor interpretar e aplicar a legislação bem como 

meios alternativos de solucionar as controvérsias a ela inerentes podem atuar em 

benefício dos sujeitos desportivos e da revitalização do desporto profissional no 

cenário nacional. Em uma realidade na qual a centralidade do trabalho vem sendo 

reafirmada20 e o direito de exercê-lo constitui condição indispensável à dignidade 

do homem e ao seu desenvolvimento em comunidade, o papel acadêmico está em 

vencer os estreitos limites fixados pelo direito para que a interpretação e a aplicação 

                                                           
19 VILLELA, Fábio Goulart. A Negociação Coletiva no Contrato Desportivo: Realidade ou Falácia? In 
Direito do Trabalho Desportivo: os aspectos jurídicos da Lei Pelé frente ás alterações da Lei n. 
12.395/2011. Organização e coordenação Alexandre Agra Belmonte, Luiz Philippe Vieira de Mello, 
Guilherme Augusto Caputo Bastos. – São Paulo: LTr, 2013.  
20 Antunes, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do 
trabalho / Ricardo Antunes. – [2. Ed., 10. reimpr, ver. e ampl.]. – São Paulo, SP: Boitempo, 
2009. –(Mundo do Trabalho)  



da norma atuem em benefício dos sujeitos contratantes, e na luta por melhores 

condições no desempenho laboral. 
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