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RESUMO 

A firmação de um contrato de trabalho traz para ambas as partes, empregado e 

empregador, direitos e deveres recíprocos. No caso específico da atividade 

desportiva, temos que além dos ditames gerais extraídos da legislação 

trabalhista ordinária existem obrigações instituídas pela norma específica que a 

regulamenta, a Lei 9.615/98 (Lei Pelé). Buscamos com essa dissertativa 

explicitar algumas delas.  
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ABSTRACT 

A labor contract brings both ways rights and obligations. Talking about sportive 

activities, beyond the general lines proposed by the labor laws, there are also 

duties brought by the specific legislation applied (L. 9615/98). We plan with this 

article to explain some of them.  
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INTRODUÇÃO 

No âmbito da prática desportiva profissional, o contrato de trabalho 

celebrado entre o atleta e a entidade de desporto é considerado especial, razão 

pela qual se submete aos preceitos da norma específica que o regulamenta, a 

Lei 9.615/98 (Lei Pelé), aplicando-se subsidiariamente as disposições da 

Consolidação das Leis do Trabalho.  
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Como qualquer outro, este contrato gera obrigações para ambas as 

partes. A principal obrigação do empregador é pagar salários ao seu 

empregado, enquanto este se compromete em prestar a função para a qual foi 

contratado.  

Além disso, o que a legislação específica buscou foi fixar determinados 

parâmetros que, de um lado, protejam os atletas e, de outro, promovam as 

atividades desportivas profissionais e assegurem os investimentos das 

agremiações. 

Ocorre que, a inegável peculiaridade da prestação de serviço por vezes 

constitui-se em fator a contribuir para que se mascarem condutas lesivas aos 

direitos desses trabalhadores e se cristalizem práticas que configuram 

hipóteses de descumprimento contratual. 

Buscamos aqui nos concentrar no que prevê o artigo 34 da Lei Pelé, e 

explorar alguns deveres da entidade de prática desportiva, fazendo crescer o 

debate sobre os seus aspectos e as suas limitações.  

 

FORMAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

A princípio, o Art. 34 da Lei 9.615/98 (Lei Pelé) era genérico ao prever 

que “O contrato de trabalho do atleta profissional obedecerá a modelo padrão, 

constante da regulamentação desta Lei”. Com a redação trazida pela Lei 

9.981/2000, contudo, foram elencados alguns deveres à entidade de prática 

desportiva os quais teremos oportunidade de enfrentar, um por um, mais 

adiante. A começar pelo inciso I. 

Este trata de uma das principais propriedades da relação empregatícia 

entre atleta e entidade de desporto ao dispor que:  

“Art. 34. São deveres da entidade de prática desportiva empregadora, em especial: I – 

Registrar o contrato especial de trabalho desportivo do atleta profissional na entidade de 

administração da respectiva modalidade desportiva”. 

Ressalte-se que a Lei 12.395/2011 trouxe uma pequena modificação à 

redação anterior do inciso, dada pela Lei 9.981/2000, passando a tratar o pacto 

não mais como “contrato de trabalho do atleta profissional”, e sim como 

“contrato especial de trabalho desportivo do atleta profissional”.  

Qualquer que seja a denominação dada, no entanto, entendemos que 

esta em pouco influi na natureza do instrumento firmado que, por si só, nada 

mais é do que um contrato de trabalho com características específicas.  



Nas palavras de Domingo Sávio Zainaghi2: “Desnecessária e elitista 

nomenclatura que em nada altera a natureza jurídica do contrato, que 

simplesmente é a de um contrato de trabalho”.  

Para melhor ventilar a questão, vale traçar algumas linhas gerais sobre a 

firmação do contrato de trabalho do profissional do desporto, e a sua evolução 

diante das circunstâncias atuais em que a atividade vem sendo praticada. 

O trabalho desportivo é uma profissão de caráter especial, cujo 

disciplinamento legal, consoante Álvaro Melo Filho3, “justifica-se quer em razão 

das especificidades e singularidades que a atividade desportiva comporta e 

que o regime geral do contrato de trabalho desconhece, quer por ser cada vez 

maior o número de praticantes desportivos que fazem do desporto profissão o 

meio de vida, sendo remunerados pela sua prática”.  

Essa relação, muito embora de natureza trabalhista, apresenta caráter 

singular, e exige um regime jurídico próprio capaz de reger “uma lapidar fusão 

entre a atividade laboralista e a prática desportiva do atleta”.4 

Assim, se aplica ao contrato laboral do jogador profissional a legislação 

extravagante do trabalho desportivo (Lei 9.615/98), restando que as leis 

trabalhista e de seguridade social em geral se aplicarão subsidiariamente 

naquilo que não forem incompatíveis.  

Com efeito, uma das especificidades reside no fato de que além do 

vínculo trabalhista contraído com o clube empregador por via da celebração de 

um contrato de trabalho, a legislação especial prevê também a formação de um 

elo acessório. Trata-se do enlace constituído pelo vínculo desportivo, contraído 

com a entidade empregadora por meio do registro do contrato de trabalho na 

federação da respectiva modalidade, e cuja exigência da obrigação se dá para 

que o jogador esteja apto a participar em favor de seu clube em partidas e 

competições oficiais. 

Consoante João Leal Amado5:  
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Ao contrário do que antes se pensava, pois, o desportista não deixa de jogar pelo facto 

de ser profissional. O jogo continua, só que agora ele também trabalha: este motivo justifica a 

laborização dessa relação; aquele justificará porventura, algumas particularidades e 

adaptações ao seu regime jurídico. Há aqui, com efeito, duas funções que se compenetram: a 

função típica do ordenamento juslaboral (função tuitiva do praticante/trabalhador) e a função 

própria do ordenamento jusdesportivo (função tuitiva da competição). O regime jurídico do 

contrato de trabalho desportivo deverá, por conseguinte, adequar-se aos fins de ambos os 

ordenamentos, buscando a melhor combinação possível entre a tutela do trabalho e a tutela do 

jogo, entre a proteção da pessoa do fator produtivo/praticante desportivo e a salvaguarda da 

qualidade do produto/espetáculo desportivo”. 

Outra ressalva importante é a dissociação do dito vínculo desportivo do 

o extinto “passe”. Este que já foi a própria representação do vínculo desportivo, 

permitia a contratação do atleta por outro empregador somente depois de 

comprovada a sua desvinculação da associação desportiva à qual prestava 

serviços anteriormente.  

Segundo Alice Monteiro de Barros6: 

No nosso entendimento, o passe, com a característica de mecanismo autodefensivo, 

impedia o livre exercício da profissão pelo jogador, o qual, após cumprir fielmente o seu 

contrato por prazo determinado, dificilmente conseguiria o atestado liberatório e, em 

consequência, ficava tolhido o seu livre exercício da profissão. 

Ora, o extinto instituto cuidava de “coisificar” o atleta, tratando-o como 

mercadoria no advento das transações comerciais do desporto, razão pela 

qual, nesse ponto, a lei é digna de elogios.  

Atualmente permanece apenas a figura do vínculo desportivo, cuja 

natureza é acessória à relação empregatícia, a extinguir-se com o fim do pacto 

laboral. Diferente do passe, que perdurava mesmo finda a relação de emprego, 

obrigando o clube contratante a indenizar o clube de origem, detentor do passe 

do atleta, para então estar apto a usufruir dos serviços do jogador.  

Em relação ao descumprimento da obrigação, a distinção entre os 

conceitos de vínculo empregatício e vínculo desportivo é imprescindível para 

que não se cometa injustiças que venham a cercear os direitos do trabalhador.  

Isso porque ainda que ausente o registro do instrumento escrito na 

entidade de administração da respectiva modalidade desportiva, não há 

impedimento algum para que esteja configurada a relação laboral entre atleta e 

entidade desportiva, bastando que estejam presentes os requisitos do artigo 3º 

da CLT para que o profissional seja considerado empregado.  
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O que não quer dizer, contudo, que o atleta esteja imune a qualquer 

prejuízo, uma vez que a ausência da formalidade o impede de atuar em 

competições profissionais por lhe faltar condições de jogo.  

 

O DEVER DA OCUPAÇÃO EFETIVA 

O artigo 34 da Lei Pelé prevê entre os deveres da entidade de prática 

desportiva: 

“II- proporcionar aos atletas profissionais as condições necessárias à participação nas 

competições desportivas, treinos e outras atividades preparatórias ou instrumentais”.  

Não se discute aqui a obrigatoriedade imposta ao empregador de 

fornecer uma estrutura adequada para os treinamentos. A questão que se 

coloca é: tem a entidade o dever de efetivamente ocupar o seu trabalhador?  

Trata-se do chamado direito ou, se preferir, dever de ocupação efetiva. 

Previsto em outras legislações, a ocupação efetiva implica em dizer que o 

empregador tem a obrigação de permitir que o trabalhador se mantenha na 

função para a qual foi contratado, garantindo ao atleta o direito de exercer a 

profissão. 

O exercício profissional do esporte exige níveis de competência física e 

técnica cada vez mais elevados, os quais só podem ser alcançados com uma 

rotina rígida de atividades. Assim, o artigo 34 da Lei 9.615/98 torna infratora a 

entidade desportiva que injustificadamente impede que o seu jogador participe 

dos atos preparatórios e treinamentos. 

Prevê o artigo 6º da Constituição da República que: 

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

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

desamparados, na forma desta Constituição.  

Assim, tendo-se o investimento no próprio corpo como instrumento de 

trabalho na busca pelo alto rendimento, o atleta impedido de treinar tem 

cerceado um direito constitucional, na medida em que haveria inevitável queda 

na sua capacidade de exercer o ofício para o qual foi contratado. 

Ressalte-se que o dever de ocupação efetiva está restrito aos atos que 

proporcionam ao empregado a oportunidade de se manter em forma e lutar por 

uma posição no quadro de escalação do treinador, o que não significa o direito 

de efetivamente participar em competições.  

Entendemos que o direito à ocupação efetiva é limitado. É bem verdade 

que quando ingressa no esporte de alto nível, o atleta se torna destinatário de 

uma preparação física, técnica e tática de extrema importância, e que também 



a participação nos jogos é primordial tanto para o desenvolvimento esportivo do 

trabalhador, quanto para a sua valorização.  

O praticante desportivo depende não só de uma boa condição física, 

mas precisa competir sob pena de ver-se esquecido ou desvalorizado no 

competitivo mercado de trabalho. No entanto, isso não quer dizer que além do 

direito de treinar e estar preparado para competições, o atleta tenha garantido 

o direito de jogar e disputa-las.  

Cabe ao clube definir quais atletas atuarão na medida da produtividade 

apresentada, tendo em vista não só a qualidade de cada jogador, mas também 

as competições em disputa. É o que se chama de mérito esportivo.  

Para Albino Mendes Baptista7:  

É óbvio que a ocupação efectiva não significa qualquer direito de ser ‘titular’. O que o 

praticante não pode é ser impedido de treinar, integrar as sessões técnicas, teóricas e práticas, 

ou participar noutras atividades preparatórias ou instrumentais da competição desportiva. 

No mesmo sentido, coloca-se Leal Amado8: 

Em termos muito simples, o praticante tem o direito de treinar mas não o de jogar, tem 

o direito de se preparar mas não o de competir, tem o direito de ser adestrado, mas não o de 

ser utilizado.  

A efetivação do dever de ocupação depende da regularidade e da 

intensidade dos treinamentos, e da estipulação de condições isonômicas para 

que o elenco busque um lugar no time principal. 

Assim, se por um lado ao clube é facultado por meio de seu treinador 

decidir de forma discricionária quem entra em campo, por outro lhe é vedado 

afastar o participante desportivo do grupo normal de trabalho sem justificativa, 

ou seja, quando não estiver fundado em razões físicas, técnicas, táticas ou 

médicas. 

Afirma Fernando Tasso de Souza Neto9 que: 

Esse tipo de separação do atleta do grupo principal, porém, pode configurar quebra no 

dever de ocupação efetiva, exatamente quando esta medida não se dá de forma a gerir um 

numeroso plantel ou planejar a disputa de diferentes competições, mas quando se configura 

em uma forma de punir o atleta. 
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Isso porque é da natureza da profissão que se mantenha constante a 

prática de exercícios físicos e o treinamento, a adquirir força, velocidade e 

aprimorar a qualidade técnica para a atuação em excelência, sob pena de 

haver manifesto prejuízo no desempenho desportivo.  

Faz sentido ainda, tendo em vista que a supervalorização de resultados 

tende a criar um ambiente instável, no qual a troca constante de treinadores, 

agentes ou equipe técnica é comum. Por essa razão, o objetivo da Lei é 

garantir que o exercício profissional do atleta não esteja susceptível às 

mudanças políticas que ocorrem, principalmente, no cenário do futebol, bem 

como impedir que o afastamento seja utilizado pelo clube como manobra para 

evitar a rescisão contratual sem justa causa e se esquivar da cláusula 

compensatória.  

Busca-se, portanto, proteger o praticante desportivo de ações 

desarrazoadas que o impeçam de treinar, seja por motivos disciplinares, ou 

qualquer outro, ainda que continue recebendo salários normalmente. 

Nestes termos, o afastamento, por si só, configura o descumprimento de 

obrigação contratual apto a ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho 

pelo jogador, por vislumbrar caracterizada a hipótese da alínea d, do art. 483, 

da CLT, justificável diante da violação da garantia prevista no art. 6º, da 

Constituição da República, bem como da norma expressa no artigo 34, II da Lei 

9.615/98 (Lei Pelé). 

 

O DEVER DO ACOMPANHAMENTO MÉDICO 

Dispõe o inciso III do artigo 34 da Lei 9.615/98 que são também deveres 

da entidade de prática desportiva empregadora, em especial: 

III – submeter os atletas profissionais aos exames médicos e clínicos necessários à 

prática desportiva. 

O dever previsto neste inciso diz respeito, primeiro, à obrigatoriedade 

imposta aos clubes de submeter seus atletas a exames periódicos a fim de lhes 

resguardar as condições físicas ideais, sem as quais seria impossibilitado o 

exercício da profissão; segundo, de prestar assistência na hipótese de dano 

que estes venham a sofrer no decorrer da sua atuação, o que inclui não só o 

dever de tratamento, mas a contratação de seguro compulsório para os 

profissionais. 

Veja-se que o acompanhamento médico se faz, nessa modalidade 

laboral, exigência de sua própria prática. Tanto o é que, em se tratando de 

grandes clubes, são mantidos departamentos dessa natureza à disposição de 

seus atletas diante do acentuado risco de lesões e outras complicações 



decorrentes do esforço físico sobre-humano e choques, a justificar a aplicação 

da regra legal ao longo de toda a contratação.  

Neste sentido, interessa além dos exames e tratamentos ordinários 

inerentes à profissão, explorar também os limites da responsabilidade do clube 

por enfermidades ou lesões que tenham, a princípio, origem dissociada da 

prática desportiva, o que torna o quadro um pouco mais complexo. 

A atividade profissional do atleta, por si só, não pode ser considerada de 

risco, a ensejar a aplicação da responsabilidade objetiva contida no parágrafo 

único do art. 927, do Código Civil. Em regra, a responsabilização da entidade 

desportiva, como a de qualquer empregador, é subjetiva, exigindo a verificação 

da culpa na ocorrência do evento danoso, caso em que restam presentes o 

dano, o ato antijurídico e o nexo causal.  

No entanto, pode emergir a responsabilidade objetiva quando 

constatado antes da admissão, ou no decorrer do contrato, que o quadro 

apresentado por determinado jogador não lhe permita iniciar ou permanecer na 

prática desportiva sem que esta passasse a caracterizar uma atividade 

temerosa e até mesmo fatal. 

Nessa hipótese, caso, ainda assim, a entidade desportiva insista em 

contratar o profissional ou dar continuidade ao seu contrato de trabalho, a 

responsabilidade objetiva decorrerá do aumento no risco da atividade exercida, 

em face da grande possibilidade de lesões e incapacitações temporárias e 

permanentes. 

Ou seja, responderá o empregador subjetivamente pelo evento danoso 

ao seu empregado diante da negligência, imperícia ou imprudência na 

prestação do atendimento médico regular instituído pelo inciso III do artigo 34; 

e também, ainda que ausente a culpa, objetivamente, em se tratando de atleta 

o qual, diagnosticada enfermidade incompatível com o exercício da profissão, 

não foi impedido de atuar nos quadros da entidade.  

Esta é a orientação10 da Diretriz elaborada pela Sociedade Brasileira de 

Medicina do Esporte em agosto de 2006, tratando sobre a “morte súbita no 

Exercício e no Esporte”, a qual apresenta medidas preventivas e identificadoras 

de diversas doenças que contraindicam a prática desportiva. 
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A VEDAÇÃO AO ASSÉDIO MORAL 

Nos capítulos acima, tratou-se de obrigações impostas ao empregador 

com o objetivo de desenvolver e resguardar as condições físicas de seus 

atletas. No entanto, isso não esgota o artigo 34 da Lei 9.615/98. 

Ao estipular como um dos deveres da entidade de prática desportiva o 

de “proporcionar aos atletas profissionais as condições necessárias à 

participação nas competições desportivas, treinos e outras atividades 

preparatórias ou instrumentais”, a referida norma assegura também o respeito 

à integridade psíquica de seu empregado, estando incluída neste contexto a 

vedação à prática do assédio moral.  

Marie-France Hirigoyen11 define o assédio moral como: 

 Toda e qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) que 

atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou a integridade psíquica ou 

física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. 

  A configuração do assédio se revela pelo exercício abusivo de um 

direito, por meio de ações ou omissões reiteradas, com o objetivo de expor a 

vítima a situações incômodas e humilhantes e retirá-la do convívio com os 

demais colegas de trabalho. 

A intensidade da violência à dignidade psíquica do indivíduo é aferível 

por parâmetros adotados a partir do homem médio, o que leva em 

consideração os padrões de comportamento normalmente aceitos em 

determinados ambientes de trabalho.  

Essa relativização, contudo, tende a atenuar a gravidade de certas 

condutas manifestamente abusivas, ao argumento de que seriam compatíveis 

com o ambiente laboral desportivo. 

Em seu artigo, Martinho Neves Miranda12 reúne as práticas abusivas em 

basicamente três grupos: 

a) Penas exageradas aos profissionais; 

b) Medidas indignas impostas para a obtenção de resultados; e 

c) Condutas abusivas com finalidade econômica.   

  

                                                           
11 Apud DARCANCHY, Mara Vidigal. Assédio Moral no Ambiente do Trabalho. Justiça do 

Trabalho. Porto Alegre, ano 22, nº262, p. 24, out. 2005. 

12 MIRANDA, Martinho Neves. O assédio moral na atividade desportiva. Direito do Trabalho 

Desportivo. Editora Quartier Latin do Brasil, 2012, p.414. 



E afirma terem relação direta com cinco características marcantes nesse 

segmento laborativo: 

a) O amadorismo reinante na condução das agremiações desportivas, 

aliado à baixíssima qualificação dos profissionais encarregados da 

supervisão hierárquica; 

b) A pressão constante pela busca de resultados; 

c) A cultura formada a partir da segunda metade do século XX, no sentido 

de que o atleta tem que ser mantido em rédea curta, com pouca 

liberdade de atuação, sob pena de não alcançar seus objetivos 

esportivos; 

d) A consideração do atleta enquanto ativo econômico da agremiação 

esportiva; e  

e) A estruturação do universo desportivo e o seu funcionamento em regime 

de monopólio.  

A falta de profissionalismo no esporte favorece pra que as normas 

trabalhistas sejam flexibilizadas ou até mesmo desconhecidas pelos dirigentes. 

Atrelado a esse fator, temos que impera a supervalorização de resultados 

como objetivo último da prática da atividade em alto rendimento.  

A instabilidade gerada por essa conjuntura torna precária, inclusive, a 

formação profissional dentro do clube, não só no que diz respeito aos trabalhos 

físico, técnico e tático, mas no que se refere à capacitação do atleta para lidar 

com o ambiente desportivo para além dos treinamentos e competições oficiais.  

A necessidade imperiosa de vitórias fez com que o atleta passasse a ser 

visto (e tratado) como se máquina fosse, firmando-se uma cultura de poucas 

liberdades e muitas ingerências no que toca à sua vida, laboral e privada.  

Ademais, este é visto como mercadoria, circulável e aferível 

economicamente, o que traz para a relação laboral outros personagens que 

muito embora alheios à firmação inicial do contrato de trabalho são 

responsáveis por inúmeras interferências na forma como este é executado.  

O que se quer ressaltar é que, quaisquer medidas tomadas pela 

agremiação que exponham o seu empregado a situação vexatória, ou que 

venham a afasta-lo da rotina de treinamentos sem razão física ou médica, ou 

ainda submete-lo à prática da atividade em condições que extrapolam os riscos 

normais e habituais da modalidade, são atentatórias aos direitos de seus 

profissionais, e configuram o descumprimento das obrigações impostas pela 

Lei 9.615/98 apto a ensejar a rescisão contratual por culpa do empregador.  



Neste sentido, Couce de Menezes13 resume a resposta do ordenamento 

trabalhista a esse tipo de conduta: 

No Brasil, o assédio, além da nulidade da despedida e da reintegração no emprego 

(art. 41, I, da Lei Federal nº 9.029 de 95), pode dar nascimento à pretensão de resolução do 

contrato do empregado por descumprimento de deveres legais e contratuais (art. 483, d, da 

CLT), rigor excessivo ou exigência de serviços além das forças do trabalhador (art. 483, a e b, 

da CLT). Também autoriza a aplicação de punições disciplinares, inclusive a dispensa por justa 

causa de colegas, chefes, gerentes, diretores e demais responsáveis pelo agir ilícito (art. 482, 

b, da CLT). 

 

CONCLUSÃO 

Consoante todo o exposto, é inegável que ao contrato de trabalho 

desportivo, além da regulamentação geral trabalhista, aplicam-se dispositivos 

específicos, os quais são responsáveis por criar direitos e obrigações inerentes 

à natureza da atividade praticada. Dentre os deveres obrigacionais impostos à 

entidade desportiva enquanto empregadora, merecem destaque aqueles 

constantes nos incisos do art. 34 da Lei 9.615/98 (Lei Pelé). 

Por meio da sua análise, restou demonstrado que muito embora o 

tratamento diferencial à modalidade se justifique, é imprescindível que as 

peculiaridades do desporto não sejam utilizadas para mascarar os direitos 

destes trabalhadores. A obrigação de registro do contrato de trabalho na 

entidade competente, o dever da ocupação efetiva, a obrigatoriedade do 

acompanhamento médico e a vedação à pratica do assédio moral são 

exemplos de institutos criados pela legislação que buscam, por um lado 

resguardar o praticante desportivo e, por outro, promover o esporte permitindo 

o seu constante desenvolvimento.  

A conciliação entre ambos os objetivos deve ser constante, e passa 

necessariamente pela profissionalização do esporte enquanto novo mercado 

de trabalho, devendo-se despir sim, “a camisola do direito laboral comum”14, 

sem, entretanto, deixar de buscar as soluções jurídicas adequadas à realidade 

desportiva em consonância com os preceitos da proteção ao trabalho já 

consagrados constitucionalmente. 

                                                           
13 MENEZES, Claudio Armando Couce de. Assédio moral e seus efeitos jurídicos. Genesis 

Revista de Direito do Trabalho, Curitiba, v. 22, nº 131, nov. 2003, p.651. 

14 BAPTISTA, Albino Mendes. Estudos sobre o Contrato de Trabalho Desportivo. Lisboa: 

Coimbra Editora, 2006, p. 39.  

 



Neste contexto, o importante é encontrar um difícil e complexo ponto de 

equilíbrio que permita tanto ao empregador, quanto ao empregado, terem mais 

cuidado com esta carreira, resultando na preservação da saúde e do bem-estar 

dos que por ela optarem. 
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