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RESUMO

Inicialmente as atividades desportivas eram regidas única e exclusivamente pelas regras

do esporte praticado. Com o desenvolvimento das competições e a sua prática constante tomou

se necessária a criação de normas, que não exclusivamente as do jogo, para uma melhor relação

entre as equipes. Assim, resumidamente, iniciou-se o direito desportivo. Ainda hoje se questiona

a autonomia de tal Direito, mas claro está o seu crescimento, principalmente falando-se em

futebol. É constante na mídia brasileira falar-se em futebol, mostrar a questão da perda de pontos

nos campeonatos, a punição de jogadores que recebem cartões amarelos ou vermelhos durante os

jogos, a questão da penhora do passe de jogadores, etc. O tema que vem ganhando espaço nos

nossos tribunais e que é de importância, é o da Integração (ou não) dos valores percebidos a título

de Licença de Uso de Imagem do jogador de futebol a sua remuneração. Há duas correntes

divergentes acerca desse tema. Uma corrente que é contra a integração, por não ver nenhuma

ilegalidade na relação jurídica existente e outra corrente que prega a ilegalidade do contrato de

licença de uso de imagem, porque é usado para mascarar o salário percebido pelo jogador e

conseqüentemente fraudar a Receita Federal e a Previdência Social.
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1 INTRODUÇÃO

FUTEBOL, paixão nacional! É dificil encontrar alguém em nosso país que não

conheça essa famosa frase. Querendo ou não, o futebol é o esporte mais apreciado, do

Monte Caburaí ao Arroio Chuí. E é graças a essa paixão que, apesar da ciência jurídico

desportiva não estar adstrita apenas ao futebol e suas relações, é nesse esporte que se

encontra o maior crescimento do Direito Desportivo.

O Direito Desportivo do Futebol vem crescendo muito em nosso país,

principalmente em razão desse esporte ser visto não mais como uma diversão pura e

simples, mas como um grande negócio.

Facilmente comprova-se esse crescimento, ao observarmos cotidianamente na

imprensa a veiculação de temas ligados ao futebol, tais como a busca perante a Justiça

desportiva ou comum, de pontos de jogos, devido a alguma irregularidade do time

adversário, quando um jogador pleiteia, junto à Justiça do Trabalho, o seu atestado

liberatório, quando um jogador é julgado perante a Justiça Desportiva porque recebeu

cartão vermelho em um determinado jogo, etc.

Apresentou Eduardo Carlezzol um estudo realizado pela fundação Getúlio

Vargas, datado de 2001, no qual identificou-se a existência de 11 mil jogadores federados,

800 clubes de futebol, 2 mil jogadores amando em todo o mundo, l3 mil times amadores,

30 milhões de praticantes, 308 estádios, totalizando mais de 5 milhões de lugares. Esses

números, segundo o mesmo autor, quando comparados com outros países, são

espetaculares. Por isso, então, a necessidade de estudar a fundo as relações existentes entre

os jogadores de futebol, clubes, bem como o papel do Estado nessa relação.

1 CARLEZZO, Eduardo. Direito Esportivo empresarial. .São Paulo, Editora Juarez de Oliveira:
2004, p.O2 e 03
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O presente trabalho, inicialmente, aborda a questão do Direito Desportivo do

futebol em um panorama mais genérico, apresentando a discussão da autonomia ou não de

tal ramo do direito e uma pequena digressão normativa. Aponta, o trabalho, três correntes,

apresentadas por Luiz Roberto Martins Castro, as quais explicitam os motivos pelos quais

há uma autonomia do Direito Desportivo, não há essa autonomia ou está iniciando uma

autonomia.

Na seqüência, mostram-se algumas particularidades dos contratos de atletas

profissionais de futebol, bem como a sua remuneração e salário. Particularidades existentes

no Contrato de Trabalho do Jogador de Futebol, tais como a obrigatoriedade de contrato

formal (forma escrita), o que não é necessariamente observado pelo contrato de trabalho

celetista. Outra diferenciação é quanto à duração do contrato, pois, enquanto no Contrato de

Trabalho Celetista impera o Princípio da Continuação da Relação de Trabalho, portanto a

vigência do contrato por prazo indeterminado, a Lei Pelé, em seu artigo 30, prevê a

detenninação do prazo, e o parágrafo único do mesmo artigo rejeita expressamente a

aplicabilidade do artigo 445 da CLT.

O trabalho, também, faz uma diferenciação entre o Direito de Arena e o Contrato

de Licença de Uso de Imagem, conceitos esses constantemente confundidos. O Direito de

Arena como sendo aquele previsto pela Lei Pelé em seu artigo 42 e parágrafos, portanto

pago por terceiros. E a licença de uso de imagem, a qual se baseia no artigo 5°, incisos V, X

e XXVII, “a”, da Constituição Federal, o valor pago a título de licença de uso de imagem é

feito pelo contratante, geralmente os Clubes de Futebol.

E, finalmente, a discussão de uma possível solução para a questão da integração

ou não dos valores percebidos pelos atletas profissionais de futebol a título de Licença de

uso de imagem a seu salário. I-Iá uma grande polêmica quanto à integração, tendo em vista,

primeiramente, ser o Contrato de Natureza Civil. Contudo, pode-se levar à conclusão de

estar havendo uma espécie de artimanha dos Clubes, bem como dos próprios jogadores de

futebol, para fraudar tanto a Receita Federal, como a Previdência Social.
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2 DIREITO DESPORTIVO DO FUTEBOL

Inicialmente as atividades desportivas eram regidas única e exclusivamente pelas

regras ou leis do jogo praticado. Não existiam leis que envolvessem os esportes como um

todo, como é o caso hoje, por exemplo, da regulamentação do doping, das leis de

transferências de atletas, das normas de prevenção e punição de violência associadas ao

desporto, etc.

Contudo, com a evolução do Desporto e mesmo com o desenvolvimento histórico

dos povos, multiplicaram-se as competições. O que antes ocorria homem contra homem,

passou a ser agrupado em equipes. E essas equipes, nas palavras de Valed Pen'y “vieram

reunindo praticantes de determinado ramo desportivo que se enfrentavam nos estádios, nas

quadras, nas piscinas e que aos poucos, se foram organizando, criando cargos de direção,

distribuindo funções, até a formulação de seus estatutos e a partir dessa reunião surgiram os

Clubes”.2

Os clubes, por sua vez, tiveram a necessidade de agrupar-se em entidades

dirigentes, para haver ordem nas competições. Tornou-se insuficiente o regramento apenas

da própria disputa, necessitando-se da criação de princípios para ordenar toda a atividade

desportiva, por exemplo, especificando as condições pelas quais os participantes seriam

aceitos, estabelecendo sanções para aqueles que infringissem os mandamentos instituídos

para assegurar a ordem e a disciplina, etc.

Ensina Valed Perry, que em decorrência do agrupamento em entidades “Surgiram,

as entidades de direção nacional, com a sua estrutura, organização, competência, poderes

explícitos sobre os clubes agrupados e sobre os indivíduos exercentes da atividade

2 PERRY, Valed. Revista brasileira de Direito Desportivo. 1° volume. Editora da OAB/SP. São
Paulo:2002, p. 18
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desportiva”.3 Tais entidades possuíam autonomia relativa, pois estavam sujeitas ao

cumprimento das leis estatais, e deveriam desenvolver suas atividades de acordo com os

princípios do Poder Público.

Com o passar do tempo começaram a ser transpostas as fronteiras entre os países,

começando a existir competições intemacionais. Com isso, criou-se um Mundo Desportivo,

havendo a necessidade da criação de um aparato intemacional para instituir seus próprios

princípios e regras independentemente de governos, nascendo, assim, as Entidades

Intemacionais de direção dos desportos.

A primeira entidade desportiva internacional foi a Union Cycliste Internationale,

fundada em Paris, em 1885. Isso ocorreu porque quase não existiam provas nacionais de

ciclismo, o que obrigava os atletas a competir em outros países, além do país de origem.

Tendo em vista a diversidade de nacionalidade de atletas e mesmo a questão de muitas

vezes as provas atravessarem trechos de territórios de países diversos, questionou-se quanto

a legislação a ser utilizada. Qual seria a legislação que prevaleceria? Dessa questão surgiu o

Direito Desportivo. A partir de então, “todas as provas, sobre todos os atletas, eram

prevalentes as disposições dos Estatutos da Entidade Internacional, suas nomras

disciplinares e relativas às competições”.4

Então, Direito Desportivo “é o complexo de normas e regras que rege o desporto

no mundo inteiro e cuja inobservância pode acarretar a marginalização total de uma

associação nacional do concerto mundial desportivo”.5

Segundo Gilberto Cipullo e Fabio Diniz Appeninoó, o desporto no Brasil é

dividido em três categorias:

“I. Desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em fonnas assistemáticas
de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes,
com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação
para o exercício da cidadania e a prática do lazer; II. Desporto de participação, de modo
voluntário, que compreende as modalidades desportivas praticadas com a fmalidade de
contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da

3 Idem.

4 PERRY, Valed. Revista brasileira de Direito Desportivo. 1° volume. Editora da OAB/SP. São
Paulo:2002,p. 19

5 Idem.

ÕCIPULLO, Gilberto e APPENINO, Fabio Diniz. Revista brasileira de Direito Desportivo. 2°
volume. Editora da OAB/SP. São Paulo:2002, p. 29
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saúde e educação e na preservação do meio ambiente; e, III.Desporto de Rendimento,
praticado segundo as nonnas gerais da “Lei Pelé” e as regras de prática desportiva,
nacionais e intemacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e
comunidades do País e estas com as de outras nações”. (grifo dos autores)

O desporto, segundo CIPULLO e APPENTNO7, é ainda dividido de acordo com

os valores percebidos pelo atleta em Profissional e Não-profissional.

O modo Profissional é caracterizado pela remuneração pactuada em contrato

fonnal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva, desta forma há um

vínculo empregatício entre atleta e Clube.

O modo Não-profissional é identificado pela liberdade de prática e pela

inexistência de qualquer forma de remuneração, sendo permitido o recebimento de

incentivos materiais e de patrocínio.

2.1 AUTONOMIA (OU NÃo) DO DIREITO DESPORTIVO

Quando se fala em Direito Desportivo, logo se questiona sobre sua natureza. Será

um ramo diferenciado do Direito? Será autônomo, tal como o Processo Civil, Processo

Penal, Direito do Trabalho, etc.?

Há uma grande polêmica acerca da autonomia do Direito Desportivo, pois a

classificação de tal Ramo do Direito ainda é incerta. A única idéia não divergente é a de

que o Direito Desportivo “é um direito superveniente aos demais e que possui seus

fundamentos primordiais em outros ramos do Direito. A grande dificuldade é saber se o

Direito Desportivo é entre outros, o Direito Civil, Comercial, Penal e Trabalhista

adequados a uma nova realidade ou se é a união de todos esses assuntos, criando um novo e

específico ramo do Direito”.8

Atualmente existem três correntes diferentes sobre a autonomia do Direito

Desportivo. Dessas três correntes há a que defende a autonomia plena do Direito

Desportivo, uma que acredita não existir o ramo denominado Direito Desportivo e uma

7 CIPULLO, Gilberto e APPENINO, Fabio Diniz Revista brasileira de Direito Desportivo. 2°
volume. São Paulo, Editora da OAB/SP, 2002, p. 29

8 CASTRO, Luiz Roberto Martins. Revista brasileira de Direito Desportivo. 1° volume. Editora da
OAB/SP. São Paulo:2002,p. ll
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terceira que prega não ser ainda um ramo independente do Direito, mas que em breve com

o seu desenvolvimento e solidificação, irá tomar-se.

Luiz Roberto Martins Castro, explicita que antes de serem examinadas as teorias a

respeito da autonomia do Direito Desportivo, deve-se ter em mente a diferença entre dois

sub-ramos desse Direito, que são: O Direito Desportivo Puro e o Direito Desportivo

I-Iibrido.9

O Direito Desportivo Puro nasceu com o advento da Constituição de 1988, pois a

Justiça Desportiva deixou de examinar questões de âmbito trabalhista, tendo em vista a

Constituição Federal de 1988 dar apenas à Justiça do Trabalho o poder de minimizar e por

fim aos conflitos gerados pela relação de emprego. Passou, então, a Justiça Desportiva a

examinar as questões vinculadas à disciplina esportiva, criando-se assim um Direito Puro. É

pura, também, a Justiça Desportiva, por possuir legislação e julgadores próprios, e o mais

importante, suas decisões, quanto ao mérito, são imutáveis, não sofrendo assim nenhuma

ingerência do poder jurisdicional extemo. “A denominada Justiça Comum, não pode,

baseada principalmente no parágrafo 1° do art. 21710 da Constituição Federal, alterar as

decisões da Justiça Desportiva quanto ao mérito, pode e deve, apenas apurar se houve ou

não falhas no procedimento do julgamento; à Justiça Comum cabe verificar se não houve

infiingência aos princípios gerais do Direito, mas em momento algum alterar a sua decisão.

Na realidade é uma justiça administrativa”.“

Assim sendo, a Justiça Desportiva existe para regular as condutas esportivas,

estando a elas limitada, não podendo sofrer nem exercer influência extema em qualquer

outra atividade que não a esportiva.

Conclui-se, então, que o “Direito Desportivo Puro já pode, hoje, ser considerado

um ramo autônomo do Direito, pois abarca todos os requisitos essenciais e filosóficos para

a criação de um ramo autônomo do Direito. Todavia, o Direito Desportivo Puro é restrito,

e, por ser entendido como Direito extremamente específico, não é visto com grande

interesse acadêmico, fato que na realidade é muito prejudicial ao seu desenvolvimento”. 12

9 Ibidem, p. 12
Art. 217. § 1° O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições

desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei”.
11 SIQUEIRA, Luciano de Souza. Revista brasileira de Direito Desportivo. 4° volume. Editora da

OAB/SP. São Paulo:2003,p. 134
ulbdem, p. 140

10 cc
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O segundo sub-ramo do Direito Desportivo é o Direito Desportivo Híbrido e que

tal Direito

“é contestado quanto a sua existência fonnal, bem como quanto a ser um ramo autônomo
do Direito. (...) A característica primordial do Direito Desportivo Híbrido é ser ele a
confluência de outros ramos do Direito aplicados à atividade social humana denominada
esporte. Por ser uma comunhão dos outros ramos do Direito influenciando um único ato
social, entendo que deve ser encarado como um ramo híbrido”.

13

A Lei n.° 9615/1998, denominada Lei Pelé, e suas modificações são o

“retrato fiel da “interdisciplinariedade° da matéria e indica claramente o porquê de elas
possuírem caráter híbrido. Com uma rápida leitura dos artigos da Lei, podemos constatar
que essa versa sobre diversos temas distintos do Direito, tais como Direito Constitucional,
Direito Societário, Direito Trabalhista, Direito Securitário, Direito Autoral, Direito
Administrativo, Direito Concorrencial, Direito Penal, Direito Tributário e Direito do
Consumidor”. 14

Além da interdisciplinaridade existente em matéria de Direito, o Direito

Desportivo Híbrido também possui dependência em relação a outras ciências não-jurídicas,

tais como o Marketing” e a Administração Desportiva.

Assim sendo, tendo em vista esse caráter de interdisciplinaridade, as correntes

acerca da autonomia do Direito Desportivo, referidas anteriormente e a seguir expostas,

dizem respeito ao Direito Desportivo Híbrido, e não ao Direito Desportivo Puro, pois este,

pelos motivos já explanados, é um ramo autônomo do Direito.

Passaremos a expor, a partir de então, as correntes acerca da autonomia do Direito

Desportivo Híbrido, elencadas por Luiz Roberto Martins Castro.

Segundo Luiz Roberto Martins Castrolõ, existem três correntes acerca da

autonomia do Direito Desportivo Híbrido:

13 CASTRO, Luiz Roberto Martins. Revista brasileira de Direito Desportivo. 1° volume. Editora da
OAB/SP. São Paulo:2002,p. 12

14 Ibidem, p. 13
O marketing é uma técnica de gestão (direção, planejamento, gerencia ) empresarial que pemiite qualquer

empresário conduzir seus negócios dentro de um padrão de causa x efeito, objetivo x resultado. Não se trata de uma
palavra mágica, dizendo que faz marketing e que tudo se resolve. É muito mais do que isso, pois seu gestor precisa ter o
domínio, ou uma visão geral, do que a empresa é, do que ela é capaz, o que deseja do mercado, o que deseja dos seus
produtos, onde pretende chegar, como encantar seus clientes, como enfrentar seus concorrentes, etc. Se o gestor não
souber fazer tudo isso, deverá contratar quem saiba fazer, ou aprender as técnicas. (POMBO, Aloísio. O que é marketing.
Publicado em 13.02 2003. Disponível no site http://wwwmarble.com.br/article/articleview/297/1/148/, visto em
29/08/2004.

15
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A primeira corrente defende a não existência de um ramo de Direito Desportivo

específico e autônomo. Isso porque seus seguidores não admitem a existência de uma real

necessidade sociológica que exija a criação do referido ramo, também entendendo não

haver a necessidade de criação de um corpo legislativo específico e independente de

ingerência de outros ramos do Direito e que seja de aplicação exclusiva a assuntos

desportivos. Entendem, os defensores dessa corrente, que não existe sequer a matéria

Direito Desportivo, pois, para eles, não há embasamento jurídico para tal postulação, haja

vista o chamado Direito Desportivo nada mais ser do que a aplicação de todos os ramos do

Direito a uma nova realidade social. Para eles não houve a criação de um novo Direito, mas

apenas a adequação do antigo Direito a um fato social novo.

A segunda corrente defende a tese de que o Direito Desportivo já existe e é

efetivamente um novo ramo do Direito e, principalmente, autônomo em relação aos demais.

Segundo Castro: “Para os defensores dessa corrente, o Direito Desportivo é

oriundo da necessidade de regulamentação do desporto além das suas regras básicas de

competição. O Direito Desportivo nasceu como qualquer outro ramo do Direito, da

necessidade de regulamentação das atividades dos seres humanos, ou seja, são os hábitos e

os costumes criando legislação, e conseqüentemente um novo ramo do Direito”.17

Os defensores dessa corrente, para ilustrar a diferenciação entre os ramos do

Direito e o Direito Desportivo, citam como exemplo as lutas de boxes, nas quais não podem

ser aplicadas as nonnas gerais do Direito Penal. Caso fosse possível tal aplicação, todos os

boxers seriam conduzidos a uma delegacia de polícia, assim que findas as lutas, para prestar

depoimento sobre lesões corporais. Então, o Direito Desportivo sofreria uma ingerência dos

outros ramos do Direito, mas ao mesmo tempo não estaria vinculada a nenhum. Entendem

que o Direito Desportivo é um ramo interdisciplinar do Direito, mas sem estar vinculado ou

subordinado a nenhum. O Direito Desportivo é parte de todos os outros ramos do Direito e

de nenhum deles ao mesmo tempo, por isso defendem ser o Direito Desportivo um ramo

autônomo e não independente.

Para demonstrar o acima exposto basta exemplificar o caso da duração do contrato

de trabalho de um atleta profissional. Isso porque, enquanto o Princípio do Direito do

16 CASTRO, Luiz Roberto Martins. Revista brasileira de Direito Desportivo. 1° volume. Editora da
D.-XB/SP. São Paulo:2002, p.13-17

17 lbidem, p. 14
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Trabalho é o do contrato por tempo indeterminado, o do Atleta Profissional

:brigatoriamente deve ter duração limitada, por um período nunca inferior a três meses e

:iunca superior a cinco anos. Outro exemplo é o do Direito de Arena, que é uma criação

_-uridica destinada especificamente para atividades esportivas.

Dessa forma, segundo seus seguidores, seria autônomo o Direito Desportivo

porque possui uma legislação própria e específica, somente a ele aplicável, por advir de

uma necessidade da evolução da sociedade humana, tal qual fora qualquer outro ramo do

Direito, e pela existência de princípios jurídicos singulares, que servem para dar um

entendimento conjunto, integrado e sistemático das normas que fomram um novo Ramo.

E, finalmente, a terceira corrente apresentada por CASTRO, e da qual é seguidor,

seria uma corrente intermediária das outras duas já expostas. Esta corrente admite a

existência de novos fenômenos sociais, jurídicos e econômicos que indicam a premente

necessidade de ramificação autônoma do Direito Desportivo. O Direito Desportivo, para

essa corrente, já existe, mas a sua determinação como ramo autônomo do Direito encontra

se, ainda, em uma fase pré-existencial, pois enseja a necessidade de formação,

desenvolvimento e posterior solidificação de sua efetiva existência.

Segundo essa corrente, para que o Direito Desportivo seja visto como autônomo, é

necessário que duas coisa primordiais ocorram: “autonomia científica da matéria; e o seu

respectivo reconhecimento científico.”18

Assim, há atualmente uma realidade desportiva que permite delimitar um objeto

de conhecimento jurídico, todavia ainda não é possível identificar certas categorias e

técnicas e muito menos princípios jurídicos que determinem, neste momento, a existência

do Direito Desportivo como ramo autônomo de Direito. Por isso, fica claro que o Direito

Desportivo Híbrido tem tudo para se tomar um ramo autônomo do Direito, inclusive

fazendo parte do currículo das Faculdades de Direito.

Tendo em vista o exposto, fica claro que há uma grande discussão acerca da

natureza do Direito Desportivo, e que tal discussão está longe de acabar, impulsionando,

assim, os estudos e o desenvolvimento desse Direito.

18 CASTRO, Luiz Roberto Martins. Revista brasileira de Direito Desportivo. 1° volume. Editora da
OAB/SP. São Paulo:2002, p.l7



10

2.2 EVOLUÇÃO DAS NORMAS DO DESPORTO E DO FUTEBOL

Nas palavras de Álvaro de MELLO FILHO19, O desporto, nomeadamente O

futebol, constitui-se numa paixão ou “quase-religião” nacional que arrasta multidões e

gerações, ricos e pobres, como elemento de integração social e cultural, como agente do

processo educacional, como mecanismo auxiliar à política da saúde e como veículo de

promoção do lazer, exigindo permanente e especial atenção do Govemo brasileiro, até

porque, enquanto no futebol o Brasil integra O Primeiro Mundo, em outros setores e

atividades, infelizmente, ainda pertence ao Terceiro Mundo.

A partir de agora será mostrado, em um breve relato, a evolução das normas do

desporto nacional, principalmente as voltadas ao futebol.

A história do Direito Desportivo, propriamente dito, iniciou-se em 1941, com o

Decreto-lei n.° 3199/1941. Mas para que isso ocorresse, em 1938, segundo conta o jurista

Marcílio Kriegerzo, editou-se o Decreto-lei n.° 526/1938 que, dentre outros fatores, foi o

responsável pela criação do Conselho Nacional de Cultura, que tinha como incumbência a

supervisão das atividades relacionadas com o desenvolvimento cultural do país, incluindo

se a educação-fisica. Depois, editou-se o Decreto-lei n.° 1056/1939, o qual criou a

Comissão Nacional de Desportos, que tinha como atribuição realizar um minucioso estudo

do problema desportivo nacional e apresentar o plano geral para sua regulamentação.

Depois disso, em 1941, surgiu o Decreto-lei n.° 3199. Tal decreto foi inspirado na

legislação italiana da época, de cunho fascistazl, que criou, segundo Carlezzo22 “o Conselho

Nacional de Desportos, os Conselhos Regionais de Desporto, estabeleceu as bases da

organização desportiva brasileira e determinou a observância, pelas confederações, das

regras desportivas, advindas das entidades internacionais”23.

19 MELO FILHO, Álvaro. Revista brasileira de Direito Desportivo. 1° volume. Editora da OAB/SP. São Paulo:2002, p.27
2° CARLEZZO, Eduardo. Direito Desportivo Empresarial Editora Juarez de Oliveira. São Paulo: 2004, pág.1 e 2, citando

KRIEGER, Marcilio. Lei Pelé e legislação desportiva brasileira anotada. Forense. Rio de J aneiro:1999.5 .5.
21 AIDAR., Carlos Miguel. Revista brasileira de Direito Desportivo. 1° volume. Editora da OAB/SP. São Paulo:2002, p.07
22 CARLEZZO, Eduardo. Direito Desportivo Empresarial. Editora Juarez de Oliveira. São Paulo: 2004, p.2
23 CARLEZZO, Eduardo. Direito Desportivo Empresarial. Editora Juarez de Oliveira. São Paulo: 2004, p.2, cita: Conforme

;onta Álvaro Melo Filho, “como a primeira lei orgânica do futebol brasileiro, o Decreto-lei n.° 3199/1941, nos seus 61 dispositivos,
;uidou dos mais variados aspectos, traçando o plano de sua estruturação, regulamentando as competições desportivas, adotando medidas
ie proteção, consagrando o princípio de que as associações desportivas exerciam atividades de caráter cívico, dispondo sobre a adoção de
regras internacionais, proibindo o emprego de capitais no obj etivo de auferimentos de lucros, impondo a obrigatoriedade da atenção dos
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Em 1943 editou-se o Decreto-lei n.° 5342, o qual reconheceu oficialmente a

prática desportiva profissional do futebol, detemrinando o registro na Confederação

Brasileira de Desportos (CBD), dos contratos de jogadores e técnicos. Em 1973 foi

promulgada a Lei 5939, a qual dispôs sobre os beneficios da seguridade social aos atletas

de futebol.

Em 1975 foi editada a Lei n.° 6251, que segundo Eduardo Carlezzo24, foi um dos

pontos mais importantes da evolução da legislação desportiva brasileira. Tal lei teve como

principal característica, na visão de Carlezzozs, “a vastidão de poderes delegados ao

Conselho Nacional de Desportos (CND), de fomia que o mesmo pôde enfeixar em sua

competência atividades legislativas, executivas e judiciárias concementes ao desporto, o

que, para a época, coadunava-se com o período vivenciado, qual seja, a ditadura militar”.

A lei 6354/1976, derivada do período militar, e que tem aplicabilidade nos dias

atuais, sedimentou a profissão e as relações de trabalho entre o atleta profissional de futebol

e os respectivos clubes. Essa lei dispôs acerca do instituto, hoje revogado, denominado

passe. Em nível administrativo salienta-se, segundo Eduardo Carlezzozó,

“A Resolução n.° 10, de 10 de abril de 1986, expedida pelo CND, tratando de várias
questões pertinentes ao contrato do atleta profissional de futebol, tais como sua cessão a
outro clube, participação do mesmo em tal cessão, direito de preferência para a renovação
contratual, dentre outros aspectos. Pouco depois, expediu-se também a resolução n.° 19,
datada de 6 de abril de 1988, que veio a modificar alguns artigos da Resolução n.° IO”.

No ano de 1993 editou-se a Lei 8672, denominada Lei Zico, que instituiu normas

gerais sobre o desporto. Em 24 de março de 1998 publicou-se a Lei 9615, a qual ficou

conhecida como Lei Pelé e que absorveu 60% da Lei Zico, mas trouxe modificações

revolucionárias. Uma delas foi a extinção do passe, que configurava no vínculo que prendia

o trabalhador profissional a determinado empregador, depois de extinto o contrato de

trabalho. Introduziu, a Lei, também, a cláusula penal e determinou a transformação
societária dos clubes de futebol.

desportos amadores às associações que mantivessem o profissionalismo, de modo a evitar o efeito desportivo predatório” (O desporto na
ordem jurídico-constitucional brasileira Malheiros. São Paulo: 1995, p.26)

MCARLEZZO, Eduardo. Direito Desportivo Empresarial. Editora Juarez de Oliveira. São Paulo:
2004, p.2

25 Idem
26

2004, pa
CARLEZZO, Eduardo. Direito Desportivo Empresarial. Editora Juarez de Oliveira. São Paulo:
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Em face das modificações trazidas pela Lei Pelé, principalmente no que conceme

ao passe e à transfonnação societária dos clubes de futebol, foi editada a Medida Provisória

WIP) n.° 1926/1999, a qual foi convertida em Lei em 17 de julho de 2000 sob n.° 9981. Em

2002 editou-se a MP n.° 39, que fora rejeitada pelo Congresso Nacional, e a de n.° 79, a

qual originou a Lei 10672 de 15 de maio de 2003, que acrescentou e modificou dispositivos

a Lei Pelé. Na mesma data entrou em vigor a Lei 10671/2003, denominada Estatuto do

Torcedor.

Essa é, resumidamente, a história legislativa do Direito Desportivo do Futebol

brasileiro.

2.3 CONTRATO DE TRABALHO DO ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL

Os contratos dos atletas profissionais têm características particulares quando

comparados com os contratos regidos pela CLT. Dessa forma, pode-se caracterizar os

contratos de atletas profissionais, segundo Thomas Américo de Almeida Rossi”, como sui

generis.

Os requisitos que tomam diferenciados os contratos dos atletas profissionais são

encontrados na Lei 6354/1976, que dispõe sobre as relações de trabalho do atleta

profissional de futebol, no Decreto n.° 2574/1998, na Lei n.° 9615/1998 (Lei Pelé), com as

alterações introduzidas pela Lei n.° 9981/2000 e pela Lei 10672/2003.

Apesar de o contrato entre atleta profissional de futebol e entidade desportiva ser

regido por uma lei específica, alguns preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho são

observados. Basta observar que para configurar a relação empregatícia entre atleta

profissional e Clube, conforme ensina Luiz Antonio Grisardzg, deve-se levar em conta os

requisitos dos artigos 2° 29.e 3°3° da Consolidação das Leis do Trabalho. Conseqüentemente,

27. ROSSI, Thomas Américo de Ahneida. Revista brasileira de Direito Desportivo. 1° volume.
Editora da OAB/SP. São Paulo:2002, p. 90

28 GRISARD, Luiz Antonio. Revista brasileira de Direito Desportivo. 4° volume. Editora da
DAB/SP. São Paulo:2003, p. 88

29  2° Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços”.
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continua o mesmo autor, “esses contratos estão submetidos, também, a todas as regras da

legislação geral celetista, desde que compatíveis com a legislação especial. Faz-se essa

ressalva porque os contratos de trabalho de atletas profissionais de futebol possuem alguns

traços característicos que devem ser observados”.31

Uma das diferenças observadas entre o contrato de trabalho celetista e o contrato

do atleta profissional de futebol esta na fomra da celebração. O artigo 443 da CLT assim

prescreve: “O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente,

verbalmente ou por escrito e por prazo detemrinado ou indeterminado”. Tal artigo vai de

encontro com o artigo 2832 da Lei 9615/1998, que faz a indicação de contrato formal, leia

se por escrito, com a previsão dos valores da remuneração, e penalidades em caso de
rescisão.

Ensina Grisard que:

“Essa obrigatoriedade da fonna escrita deve-se ao fato de que o atleta não terá regular
condição de jogo até que seu contrato seja devidamente registrado na entidade de
administração da modalidade (art. 34, I, Lei n.° 9615/ 1998). Todavia, vale lembrar que a
ausência do instrumento contratual na fomra escrita não impede, de forma alguma a
fonnação e o reconhecimento do vínculo empregatício. A ausência da fomralidade gera,
contudo, prejuízos tanto ao atleta quanto ao clube, pois enquanto aquele não poderá
disputar competições profissionais por lhe faltar condição de jogo, atestada somente com
o registro do contrato na entidade de administração competente, este, por seu turno, não
poderá exigir cláusula penal pela rescisão antecipada do contrato”. 33

Outra diferença observada entre os contratos celetistas e os contratos de atletas

profissionais de futebol, é quanto à duração da relação de trabalho. Irnpera no Direito do

Trabalho, tendo em vista o Princípio da continuidade da Relação de emprego, os contratos

por prazo indeterminado. Segundo Mauricio Godinho Delgado34:

3° “Art.3° Considera-se empregado toda a pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”.

31 Revista brasileira de Direito Desportivo. 4° volume. Editora da OAB/SP. São Paulo: 2003, p. 88
Art. 28. A atividade do atleta profissional, de todas as modalidades desportivas, é caracterizada

por remuneração pactuada em contrato formal de trabalho firmado com entidade de prática desportiva,
pessoa jurídica de direito privado, que deverá conter, obrigatoriarnente, cláusula penal para as hipóteses de
descumprirnento, rompimento ou rescisão unilateral”. (grifamos)

33 GRISARD, Luiz Antonio. Revista brasileira de Direito Desportivo. 4° volume. Editora da
OAB/SP. São Paulo: 2003, p. 89.

34 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 2° ed., LTR. SãoPaulo:2003, p 208

32 cc
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“Infonna tal principio que é de interesse do Direito do Trabalho a pennanência do
vínculo empregatício, com a integração do trabalhador na estrutura e dinâmica
empresariais. Apenas mediante tal pennanência e integração é que a ordem justrabalhista
poderia cumprir satisfatoriamente o objetivo teleológico do Direito do Trabalho, de
assegurar melhores condições, sob a ótica obreira, de pactuação e gerenciamento da força
do trabalho em determinada sociedade”

No caso do contrato do atleta profissional de futebol a regra é a da detenninação

de um prazo de validade. O artigo 30 da Lei Pelé assim prescreve: “contrato de trabalho do

atleta profissional terá prazo determinado, com vigência nunca inferior a três meses nem

superior a cinco anos”. O parágrafo único” deste mesmo artigo rejeita expressamente a

aplicabilidade do artigo 445 da CLT39.

Tal limitação temporal é de extrema importância no âmbito do futebol porque,

findo o prazo do contrato, nenhuma indenização será devida. Agora, no caso de terminação

do contrato antecipadamente, a parte que deu ensejo ao ténnino deverá arcar com as

penalidades previstas pela legislação. Duas são as penalidades: a cláusula penal prescrita no

artigo 28,§§ 3° e 4° da Lei Pelé”, que é devida pelo atleta ao clube, e a multa rescisória,

paga pelo Clube ao atleta (art.3 1, § 3°, Lei Pelé).38

Essas são, resumidamente, as diferenças entre os contratos regidos pela CLT e os

contratos de atletas profissionais de futebol.

35 “Parágrafo único. Não se aplica ao contrato de trabalho do atleta profissional o disposto no art. 445 da
Consolidação das Leis do Trabalho”.

39 “art.445 O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos,
observada a regra do art.45l ”.

37“§ 39 O valor da cláusula penal a que se refere o caput deste artigo será livremente estabelecido pelos
contratantes até o limite máximo de cem vezes o montante da remuneração anual pactuada. § 49 Far-se-á redução
automática do valor da cláusula penal prevista no caput deste artigo, aplicando-se, para cada ano integralizado do vigente
contrato de trabalho desportivo, os seguintes percentuais progressivos e não-cumulativos: I - dez por cento após o
primeiro ano; II - vinte por cento após o segundo ano; III - quarenta por cento após o terceiro ano; IV - oitenta por cento
após o quarto ano.”

38 “Art. 31. A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagamento de salário de atleta
profissional em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou superior a três meses, terá o contrato de trabalho daquele
atleta rescindido, ficando o atleta livre para se transferir para qualquer outra agremiação de mesma modalidade, nacional
ou intemacional, e exigir a multa rescisória e os haveres devidos§ 39 Sempre que a rescisão se operar pela aplicação do
disposto no caput deste artigo, a multa rescisória a favor do atleta será conhecida pela aplicação do disposto no art. 479 da
CLT”.
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2.4 REMUNERAÇÃO E SALÁRIO DO JOGADOR PROFISSIONAL DE FUTEBOL

O artigo 28 da Lei n.° 9615/1998 afirma que: “A atividade do atleta profissional,

de todas as modalidades desportivas, é caracterizada por remuneração pactuada em

contrato formal de trabalho finnado com entidade de prática desportiva, pessoa jurídica

de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de

descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral”.(grifamos)

Já o artigo 457 e parágrafos da CLT assim preceituam:

“Art 457 Compreendem-se na remtmeração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber.
§ 1° Integram o salário, não só a importância fixa estipulada, como também as comissões,
percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos pagos pelo
empregador.
§ 2° Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem
que não excedam de 50% do salário percebido pelo empregado.
§ 3° Considera-se goijeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao
empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como
adicional nas contas, a qualquer título, e destinada à distribuição aos empregados.”

Através do dispositivo acima referido, nota-se que há uma diferenciação entre

remuneração e salário.

Segundo Mauricio Godinho Delgado, salário “é o conjunto de parcelas

contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em função do contrato de
trabalho”.39

A remuneração, deixando de lado as variações interpretativas, seria a soma do

salário com as gorjetas, sendo estas pagas por terceiros diretamente ao empregado ou ao

empregador.

39 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 2° ed., LTR. SãoPaulo:2003, p
676 (grifamos)
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Assim sendo, todo e qualquer valor pago pelo Clube ao atleta será considerado

salário. Desta forma, para o jogador de futebol, as “luvas”4°, os “bichos”4l, as gratificações

constituem-se em salário. E o direito de Arena equipara-se as golj etas.

A partir dessa noção básica acerca do contrato de trabalho e da diferenciação

existente entre a remuneração e o salário a nível desportivo, passar-se-á a falar sobre o

Direito de Arena e o “Direito de imagem”.

40 cc
Luvas: irnportância paga ao atleta pelo seu empregador, na forma que for convencionada, pela

assinatura do contrato, compõem a sua remuneração para todos os efeitos legais (art. 12 da Lei n.° 6354 de
1976 e art. 31, § 1° da Lei n.° 9615/1998). Elas podem ser em dinheiro, títulos ou bens, como automóveis. Seu
valor é fixado tendo em vista a eficiência do atleta antes de ser contratado pela entidade desportiva.”
(BARROS, Alice Monteiro de. O atleta profissional do fiâtebol em face da “Lei Pelé. Revista LTr, volume
64, n.° 03, março de 2000, p.317)

41 “Bicho: irnportância paga ao atleta, em geral, por ocasião das vitórias ou empates, possuindo
natureza de prêmio individual, resultante de trabalho coletivo, pois visa não só compensar os atletas, mas
também estimula-los; essa verba funda-se em uma valorização objetiva, conseqüentemente, dado o seu
pagamento habitual e periódico tem feição retributiva. (Inteligência do artigo 31, § 1°, da Lei n.° 9615/1998).
Os bichos são fixos e variáveis, podendo, excepcionalmente, ser pagos até mesmo em caso de derrotas,
quando verificado o bom desempenho da equipe.” (BARROS, Alice Monteiro de. O atleta profissional do
finebol em face da “Lei Pelé. Revista LTr, volume 64, n.° 03, março de 2000, p.3 17)
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3 DIREITO DE ARENA E A LICENÇA PARA USO DE HVIAGEM

Muitos autores ainda fazem uma grande confusão quanto ao Direito de Arena e a

Licença para Uso de Imagem. Portanto, faz-se mister, antes de falar propriamente acerca da

integração ou não do “Direto de imagem” a remuneração do atleta profissional de futebol,

distinguir e eliminar possíveis dúvidas quanto a esses institutos desportivos.

Exemplo de equívoco quanto aos dois institutos mostra-se presente na decisão

proferida pelo Juiz Relator Dr. Ricardo Luiz Tavares Gehling, no Recurso Ordinário n.°

00977-2002-403-O4-OO-7, do Tribunal Regional da 4a Região ao relatar no subtítulo Direito

de Arena:

“A matéria acerca da imagem do atleta está regulada no art. 42 da Lei n° 9.615/98, que
assim dispõe:
'flfils entidades de prática desportiva pertence 0 direito de negociar, autorizar e proibir a

fixação, a transmissão ou retransmissão de irnagem de espetáculo ou even tos desportivos
de que particmem.
§ 19 Salvo convenção em contrário, vinte por cento do preço total da autorização como
mínimo será distribuído, em partes iguais, aos atletas profissionais participantes do
espetáculo ou evento.
§ 29 0 disposto neste artigo não se aplica a flagrantes de espetáculo ou evento
desportivo para fins exclusivamente jornalísticos ou educativos, cuja duração, no
conjunto, não exceda de três por cento do total do tempo previsto para o espetáculo
(gfiffii)
Segundo entendimento dominante na Turma, ao qual me filio, o pagamento feito ao
atleta, pelo uso de sua imagem, constitui verba de natureza civil relacionada ao contrato
de trabalho - e por este motivo compete a esta Justiça apreciar a matéria. Não se trata de
contraprestação pelos serviços prestados e por isto não tem caráter remuneratório. E, sim,
uma indenização que a entidade esportiva paga ao atleta pela exposição de sua imagem.

Com a exposição acerca da diferença entre direito de arena e licença de uso de

imagem, claro ficará que houve um equívoco na decisão proferida ao equiparar a licença de

uso de irnagem, assegurada pela Constituição Federal no seu artigo 5°, incisos V, X, e

XXVÍIII, “a”, e o Direito de Arena, regulado pelo artigo 42 da Lei Pelé.
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3.1 DIREITO DE ARENA

Arena é palavra latina que significa areia. O termo é usado no meio esportivo

tendo em vista que, na Antiguidade, no local onde os gladiadores lutavam entre si ou contra

animais ferozes, o piso era coberto de areia”.

Inicialmente o Direito de Arena foi previsto na Lei de Direitos autorais (Lei n.°

5988/1973), entre os direitos conexos, os relativos a artistas, intérpretes e executantes. Com

a edição da Lei Zico (Lei 8672/1993), a qual, segundo já exposto, disciplinou o regime

desportivo nacional, o Direito de Arena passou a ser tutelado pelo direito desportivo.

Contudo, houve a confirmação plena dessa tutela pelo direito desportivo quando da edição

da Lei Pelé.

O direito de Arena, hoje totalmente confirmado como instituto específico do

Direito Desportivo, é o Direito que as entidades de prática desportiva têm de negociar,

autorizar ou não a fixação, transmissão ou retransmissão de imagem de eventos desportivos

ou espetáculos de que participem. Esse direito é garantido pelo artigo 42, §§ 1° e 2°, da Lei

Pelé, que assim prescreve:

“Art 42. Às entidades de prática desportiva pertence o direito de negociar, autorizar e
proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão de imagem de espetáculo ou eventos
desportivos de que participem.
§ 19 Salvo convenção em contrário, vinte por cento do preço total da autorização, como
mínimo, será distribuido, em partes iguais, aos atletas profissionais participantes do
espetáculo ou evento.
§ 29 O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes de espetáculo ou evento desportivo
para fms, exclusivamente, jomalísticos ou educativos, cuja duração, no conjunto, não
exceda de três por cento do total do tempo previsto para o espetáculo.”

Essa lei, segundo Joseph Robert Terrell43, “obedece ao comando do art. 5°,

XXVH, a, da CF, o qual prevê: “a proteção às participações individuais em obras coletivas e

à reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas”.

42 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os Atletas profissionais de fittebol no Direito do T rabalho.LTR.
São Paulo: 1998, p. 145
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O parágrafo primeiro do artigo quarenta e dois da Lei Pelé é praticamente cópia

do parágrafo primeiro do artigo vinte e quatro da Lei Zico, com dois acréscimos de extrema

importância. Na lei Zico, ao invés de se falar em um mínimo de 20% (vinte porcento) a ser

distribuído entre os atletas, estabelecia a salvaguarda de convenção em contrário quanto ao

percentual. Então, tendo em vista a Lei Pelé, até se pode ter convenção em contrário, mas o

minimo deve ser de vinte porcento, menos que isso a Lei proíbe. O outro acréscimo é

quanto a distribuição desse percentual, pois a lei anterior não restringia a distribuição do

percentual somente entre os jogadores profissionais como faz a Lei Pelé. Assim, caso

participem de um mesmo evento desportivo atletas profissionais, amadores e semi

profissionais, o rateio a que se refere o parágrafo primeiro do artigo quarenta dois será feito

apenas entre os profissionais.44

Segundo Alice Monteiro de Barros45:

“A doutrina tem atribuído a natureza de remuneração ao Direito de Arena de fonna
semelhante às gorjetas que são pagas por terceiro. A onerosidade deste fornecimento
decorre de lei e da oportturidade concedida ao empregado para auferir esta vantagem. O
valor alusivo ao Direito de Arena irá compor apenas o cálculo do FGTS, 13° salário,
férias e contribuições previdenciárias, pois o entmciado n.° 35446 do TST retira-lhe a
incidência do cálculo do aviso prévio, repouso, horas extras e adicional noturno.”

3 _2 CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE IMAGEM

3.2.1 Conceito

Atualmente, a grande polêmica no que se refere às relações trabalhistas do atleta

futebolístico profissional se dá em relação ao chamado contrato de imagem. Saliente-se que

43 Revista Síntese Trabalhista. Ano XV, n.°l77, março 2004, p. 145
44 TERRELL, Joseph Robert Revista Síntese Trabalhista. Ano XV, n.°l77, março 2004, p. 146
45 BARROS, Alice Monteiro. Revista LTr, voltune 64, n.° 03, março de 2000.
46 Enunciado n° 354 “Gorjetas Natureza jurídica. Repercussões - Revisão do Enunciado n° 290 

Res. 23/1988, DJ 24.03.l988. As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas
espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para
as parcelas de aviso-prévio, adicional notumo, horas extras e repouso semanal remunerado. (Res. 71/1997, DJ
30.05.1997)”.
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os termos “contrato de imagem” ou “contrato de cessão de imagem” usados no dia-a-dia

são incorretos. Isso porque, o titular somente concede o exercício do direito de exploração

da sua imagem e não o próprio direito, sendo então melhor denominá-lo como contrato de

licença de uso de imagem. Além do mais, o sujeito ativo não está cedendo a imagem a

ninguém, apenas está autorizando a sua veiculação e exploração.47

O direito à imagem está protegido pela Constituição Federal, em seu artigo 5°,

incisos V, X, e XXVIII,”a”, in verbis:

“Art. 5° . Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos tennos seguintes:
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem;
X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;
XXVIII- São assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e
voz hmnanas, inclusive nas atividades esportivas.”

Esse dispositivo visa assegurar a imagem como um bem inerente à personalidade.

Segundo Regina Ferretto D'Azevedo48:

“São direitos da personalidade aqueles que buscam a defesa dos valores matos no
homem, reconhecidos ao homem em sua interioridade e em suas projeções na sociedade.
E um campo muito vasto, englobando direitos fisicos, referentes à integridade corporal,
como os direitos à vida, à integridade fisica, ao corpo, à imagem e à voz; direitos
psíquicos, relativos a componentes interiores e próprios da personalidade humana, como
os direitos à liberdade, à intimidade, à integridade psíquica e ao segredo; além dos
direitos morais, referentes a atributos valorativos da pessoa na sociedade, como os
direitos à identidade, à honra, ao respeito e às criações intelectuais. O direito à imagem
alcançou posição relevante no âmbito dos direitos da personalidade, graças ao
extraordinário progresso das comunicações e à importância que a imagem adquiriu no
contexto publicitário. A captação e a difusão da imagem na sociedade contemporânea,
tendo em vista o desenvolvimento tecnológico, causou uma grande exposição da imagem,
principahnente de pessoas que obtiveram destaque em suas atividades,
conseqüentemente, à imagem foi agregado mn valor econômico expressivo. Dotado de
certas particularidades, o direito à própria imagem é um direito essencial ao homem. Não
pode o titular privar-se da sua própria imagem, mas dela pode dispor para tirar proveito
econômico. Esta característica ftmdamental do direito à imagem implica em uma série de

47 TERRELL, Joseph Robert Revista Síntese Trabalhista. Ano XV, n.°177, março 2004, p.149
48D°AzeVedo, Regina Ferretto. Direito à imagem.

http://Wwwl .jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2306>. Acesso em: 22 jul. 2004.
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conseqüências no mtmdo jurídico, pois quando é utilizada a imagem alheia sem o
consentimento do interessado, ou quando se ultrapassa os limites do que foi autonzado,
ocorre tuna violação ao direito à imagem.”

Sobre o Direito à imagem, assim se pronuncia Luiz Alberto David de Araújo:49

“O direito à imagem possui duas variações. De run lado, deve ser entendido como direito
relativo à reprodução gráfica (retrato, desenho, fotografia, fihnagem, etc.) da figura
hmnana. De outro, porém, a imagem assume a característica do conjunto de atributos
cultivados pelo individuo e reconhecidos pelo conjunto social. Chamemos a primeira de
imagem-retrato e a Segunda de imagem-atributo. A imagem, assim, tem duas colorações:
a de retrato ñsico da pessoa e a de “retrato social” do individuo, ou seja, a fomia na qual o
individuo esculpiu sua imagem perante a sociedade. Exemplo dessa situação é o cantor de
rock que deseja ser visto como rebelde. Essa imagem de rebeldia pode ter sido
propositadamente desenhada ao longo dos anos e também é objeto da proteção
constitucional”.

A Constituição Federal, em seu artigo 5° inciso X, protege a imagem dita retrato,

enquanto no mesmo artigo, no inciso V, protege-se a imagem-atributo.

Na imagem-retrato, confonne nos ensina Araújoso, deve-se sempre levar em conta

o contexto da imagem, não se podendo servir da imagem de determinada pessoa em um

contexto diferenciado, em um outro cenário. A imagem estaria protegida, mas o cenário

sendo outro, pode desfigurar a situação enquadrada. Dessa forma, a proteção da imagem

estende-se ao contexto em que ela é incluída.

Decorre do Direito de Imagem o direito à identidade. Nos ensina Araújosl, que

“o indivíduo tem direito a sua imagem como forma de sua identidade. A correlação entre

imageme identidade é direito do cidadão, que pode, portanto, utilizar-se de sua imagem ao

lado de seu nome.”

Outra fonna de exteriorização do Direito de imagem está na questão do dano

estético, pois para que se possa indenizar tal dano deve-se levar em conta o direito à

integridade da imagem. E esse direito deriva do Direito à proteção da Irnagem.

“Curso de Direito Constitucional. Saraiva. São Paulo:l998, p.84, in ZANAIGHI, Domingos
Sávio. Nova Legislação Desportiva -Aspectos Trabalhistas. LTr. São Paulo: 2001.

50 Idem
51 ARAÚJO, Luiz Alberto David de. Curso de Direito Constitucional. Saraiva. São Paulo:l998,

p.84, in ZANAIGHI, Domingos Sávio. Nova Legislação Desportiva - Aspectos Trabalhistas. LTr. São
Paulo: 2001
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Quando se fala em imagem-atributo é perfeitamente possível a proteção da pessoa

jurídica, quer através da marca, quer do produto. Uma empresa que desenvolveu um bem,

com determinadas características, reconhecidas no mundo do marketing como integrantes

de seu patrimônio, não pode pennitir uma lesão sem o ressarcimento dos danos causados.

Muitas vezes, a empresa gasta verba publicitária altíssima para “formatar” o produto, e este

tem um arranhão em sua imagem-atributo por uma notícia equivocada ou uma informação

falsa da concorrência. Nesse caso, o agente violador deverá responder por danos materiais e

danos à imagem do produto.

No futebol licencia-se o uso da imagem do jogador, em razão do merchandising”

que é realizado em tomo deste, ou de outras formas de conferir valor agregado a bens de

COI'lSI.llTlO.

Grinard” nos ensina:

“O objeto do contrato de licença de uso de imagem é a autorização para a exploração de
imagem do atleta e o bem jurídico protegido é o limite ao uso desta imagem, ao passo que
no contrato trabalhista o objeto é a prestação da atividade fisica ou intelectual, sendo a
dignidade humana o bem tutelado. (...) Financeiramente, a comercialização da imagem de
um atleta agrega vantagens e desvantagens. As vantagens podem ser observadas em
vários meios. Para o clube, significa a identificação do ídolo com a entidade o que, em
longo prazo, pode arrebanhar torcedores. Para o atleta, a comercialização representa nova
fonte de grandes receitas. Para os patrocinadores, a imagem do ídolo pode significar mn
estímulo ao constuno de determinado produto e, fmahnente, para terceiros, porque
atunenta a oferta de produtos no mercado, pois, com o atunento do interesse na
veiculação da imagem, mais produtos serão comercializados. Como desvantagem, pode
se dizer que a simples utilização não autorizada da imagem pode gerar pedidos de
reparação de danos morais e patrimoniais.”

Um grande exemplo acerca dos ganhos sobre a vinculação da imagem do jogador

de futebol é quanto ao fenômeno David Beckham. O astro do Real Madrid é o caso mais

52 "Em, inglês, merchand é mercador. Merchandising, portanto, significa destacar a mercadoria.
Enquanto o Marketing explora imagem da empresa como um todo, incluindo logomarca, promoção,
distribuição, mídia, tudo enfnn, o merchandising é a exposição do produto. Mostrar o produto é fazer
merchandising. Merchandising na TV, por exemplo, é colocar o produto no meio de uma cena de novela. Mas
existe também o merchandising no ponto-de-venda, que tem como responsabilidade destacar o produto
perante os demais. Assim, outdoors, placas em padarias, ônibus, degustação em supermercados também são
ações de merchandising. Tudo o que coloca o produto em evidência é merchandising", destaca Ronald Peach
Jr., sócio da Oficina do Merchandising. Disponível em http2//xwvw.Webmarketing,ppg.br/publicidade.htm,
acesso em 24/08/2004.

53 GRISARD, Luiz Antonio. Considerações sobre a relação entre contrato de trabalho de atleta
profissional de fiztebol e contrato de licença de uso de imagem _ Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 60, nov.
2002. Disponível em: http://wwwl .jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3490, Acesso em: 22 jul. 2004.
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bem acabado de como se fatura com o marketing esportivo. No dia em que o inglês se

apresentou ao Real Madrid a loja do clube colocou à venda 3,2 mil camisas com o número

23. Cada uma custava 90 dólares. Em três horas, o estoque se esgotou. Em três horas, 288

mil dólares entraram nos cofres do Real Madrid.”

Atualmente os clubes brasileiros, tendo em vista a extinção do passe, que era a

grande fonte de renda dos clubes, passaram a investir mais na vinculação da imagem do

atleta ao clube, visando uma maior venda de seus produtos licenciados.

No meio desportivo, portanto, a exploração da imagem dos atletas é fato,

principalmente quando se fala de futebol, tendo em vista ser o esporte mais popular no

Brasil e um dos mais populares do mundo, o que, com certeza, movimenta valores

incalculáveis. Por isso, é mais do que natural a exploração mercantil da imagem dos atletas

profissionais, sobretudo dos jogadores de futebol.

3.2.2 Natureza Contratual

Joseph Robert TERREL55, em artigo publicado pela revista Síntese Trabalhista,

esclarece que a natureza do Contrato de Licença de Uso de Imagem é de natureza civil,

sendo apontado por alguns como de natureza mercantil, e nunca de natureza trabalhista.

Sobre essa questão, assim ensina Grisardsóz

“Os atletas, ao fnmarem seus contratos, podem, se assim lhes convier, licenciar o direito
de exploração de sua imagem à agremiação para a qual irão atuar. Entretanto, ao contrário
do que muitos possam pensar, a imagem do atleta não está, obrigatoriamente, vinculada à
do clube. O amnento do interesse econômico sobre este direito personalíssimo perrnite ao
seu titular a maximização de receitas, desde que tomadas as medidas adequadas e
escolhido o instnunento contratual apropriado. Em existindo a intenção de pennitir a
exploração de sua imagem, as partes celebram mn contrato, que pode ser a título gratuito
ou oneroso, devendo, sempre, respeitar a fonna escrita. Ainda, deve, explicitamente,

54 Reportagem de Caco Barcellos (Paris), Marcos Uchoa (Londres) e Mauro Tagliaferri (São
Paulo). apresentada no Jomal da Globo de 16/07/2004.

55 TERRELL, Joseph Robert Revista Síntese Trabalhista. Ano XV, n.°177, março 2004, p150
56 GRISARD, Luiz Antonio. Considerações sobre a relação entre contrato de trabalho de atleta

profissional de firtebol e contrato de licença de uso de imagem . Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 60, nov.
2002. Disponível em: http://wwwl .jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3490, Acesso em: 22 jul. 2004
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ajustar quais os limites do acordo, estipulando o prazo de validade, a fmalidade, a
remuneração e a exclusividade. Por ser direito personalíssimo de seu titular - o atleta - o
contrato de licença pode ser rescindido a qualquer tempo, sendo as perdas e danos
apuradas na esfera cível. O limite de multa a ser aplicada em virtude da rescisão
antecipada apenas do contrato de licença de uso de imagem regular-se-á pelo artigo 412
do Código Civil, isto é, limita-se ao próprio valor do contrato ("O valor da cominação
imposta na cláusula penal não pode exceder da obrigação principal") Vale lembrar que a
entidade de prática desportiva pode pagar o atleta e não utilizar sua imagem para nada,
isto é, ao remunerar o profissional, o clube não está automaticamente vinculado à
utilização da imagem do jogador em campanhas de publicidade e/ou produtos. Pode
simplesmente pagá-lo com o intuito de que outro clube não utilize a imagem do mesmo
atleta.”

Assim sendo, nota-se que o Contrato de Licença de Uso de Imagem é um contrato

diferenciado do contrato de trabalho, não existindo, a princípio, nenhuma ligação entre eles.

3 .2.3 Diferença entre Direito de Arena e Contrato de Licença de Uso de Imagem

Importante destacar que a autorização para a exploração da imagem do atleta

constitui-se como contrato autônomo, isto é, a legalidade do mesmo depende de

instrumento próprio e de expressa autorização deste. Isso porque, comumente há uma

grande confusão quanto a este instituto e o chamado Direito de Arena.

Cabe lembrar, inicialmente, que o Direito de Arena está previsto no artigo 42 e

parágrafos da Lei 9615/98 (Lei Pelé), e que o direito à imagem é um bem jurídico

personalíssimo, assegurado constitucionalmente pelo artigo 5° incisos V, X, e XXVIII, “a”.

A confusão, segundo Grisard, “talvez tenha surgido em virtude da abrangência de

cada um dos institutos, isto é, quem compete são as equipes e não o atleta individualmente

e. também, pelo fato de os atletas possuírem uma espécie de “imagem coletiva”, ou seja,

quando o foco é o grupo de jogadores, o time”.57

No Direito de Arena, a titularidade é da entidade de prática desportiva, enquanto

que nos contratos de licença de uso de imagem a titularidade pertence ao atleta. De acordo

57 GRISARD, Luiz Antonio. Considerações sobre a relação entre contrato de trabalho de atleta
_:rofissional de firtebol e contrato de licença de uso de imagem _ Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 60, nov.
1002. Disponível em: http://Wwwl .jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3490, Acesso em: 22 jul. 2004
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com o artigo 42 e parágrafos da Lei 9.615/98, o clube possui a prerrogativa de negociar,

autorizar e proibir a fixação, transmissão ou retransmissão de eventos dos quais participem.

Ocorre que, quanto à abrangência, deve-se ter claro que o Direito de Arena alcança o

conjunto do espetáculo, ou seja, estende-se a todos os participantes somente durante os 90

minutos da partida de futebol. O direito à exploração da imagem é individualizado e se

estende enquanto durar o contrato celebrado para tal.”

Um caso clássico de má-interpretação sobre a abrangência dos direitos de arena

ocorreu no caso do álbum de figurinhas "Heróis do Tri", que retrava os vitoriosos jogadores

da Copa de 1970. Os atletas lesados ajuizaram pedido de reparação de danos em virtude de

não terem autorizado a veiculação de sua imagem nas figurinhas. Sobre essa questão, assim

decidiu o STJ59:

“INDENIZAÇÃO DIREITO À IMAGEM. JOGADOR DE FUTEBOL. ÁLBUM DE
F IGURINHAS. ATO ILÍCITO. DIREITO DE ARENA. É inadmissível o recurso especial
quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada (súmula n° 282
STF). A exploração indevida da imagem de jogadores de futebol em álbum de figurinhas,
com intuito de lucro, sem o consentimento dos atletas, constitui prática ilícita a ensejar a
cabal reparação do dano. O direito de arena, que a lei atribui às entidades desportivas,
limita-se à fixação, transmissão e retransmissão de espetáculo esportivo, não alcançando
o uso da imagem havido por meio da edição de “álbum de figurinhas° (STJ - 4a. Turma 
Resp. 67.292-RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 03/ 12/ 1 998).”

Por isso, a importância da distinção entre Direito de Arena e o Contrato de

Licença de Uso de Imagem.

Outra importante conseqüência jurídica na diferenciação desses dois institutos está

na questão da integração desses valores à remuneração do jogador. Enquanto o Direito de

Arena é equiparado às gorjetas recebidas pelos garçons, ou seja, integra-se à remuneração,

os valores percebidos através do Contrato de Licença de Uso de Imagem são ainda um tema

controverso quanto a integração.

58 TERRELL, Joseph Robert Revista Síntese Trabalhista. Ano XV, n.°l77, março 2004, p148
59 FERREIRA, Luiz Otávio Rodrigues. Revista brasileira de Direito Desportivo. 1° volume. Editora

da OAB/SP. São Paulo:2002, nota de rodapé, p.48
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3.3 A INTEGRAÇÃO (OU NÃO) DA LICENÇA DE Uso DE IMAGEM À
REMUNERAÇÃO DO ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL

A grande polêmica existente em decorrência do Contrato de Licença de Uso de

Imagem está presente ao se discutir a integração dos valores recebidos a título de imagem à

remuneração do jogador profissional de futebol.

O contrato de trabalho e O contrato de licença de uso de imagem, para alguns

autores, são completamente autônomos. O Contrato de Licença de Uso de Imagem teria

natureza mercantil e como objeto a exploração da imagem do atleta profissional. Já O

contrato de trabalho teria como objeto a relação empregado/empregador, que disciplina as

condições de trabalho, remuneração, carga horária, obrigações, com vistas na Consolidação

das Leis do Trabalho.

Contudo, na prática é bastante comum a vinculação dos pagamentos relativos à

exploração da imagem do atleta aos valores que decorrem do contrato de trabalho, isto é, da

prestação de serviços.”

Confonne exposto, o Contrato de Trabalho e O Contrato de Licença de Uso de

Imagem, a princípio, têm natureza diversa, e em decorrência dessa diversidade é que se

polemiza a questão da integração dos valores recebidos pelo atleta a título de licença de uso

de imagem a sua remuneração.

Para alguns autores, tendo em vista a natureza Mercantil do Contrato de Licença

de Uso de Imagem, não há que se falar em integração de valores referentes a esses

contratos à remuneração do jogador. Também existem autores que não vêem de forma

ilícita a assinatura de tais contratos com O intuito de reduzir os encargos.

Sobre essa questão, assim discorre Jayme Eduardo Machadoõl:

6° AMBIEL, Carlos Eduardo. e SANTOS JR., Walter Godoy dos. Revista brasileira de Direito
Desportivo. 1° volume. Editora da OAB/SP. São Paulo:2002, p. 52

61 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Nova Legislação Desportiva -Aspectos Trabalhistas. São Paulo:
LTr, 2001 ,p.3l
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“De observar-se que, pela natureza e fmalidade, a retribuição pela cessão do direito de
uso de imagem do jogador não pode ser considerada para efeitos trabalhistas e, pois, não
integra a remuneração para os efeitos de cálculos do valor da cláusula penal por
descmnprimento, rompimento ou rescisão unilateral “do contrato fomral de trabalho”,
prevista no art. 28 e seus parágrafos da Lei Pelé.
De resto, pelo seu caráter civil, tais ajustes não se sujeitam aos ônus fiscais e parafiscais
incidentes sobre os contratos de trabalho, da mesma forma que não comportam previsão
de cláusula penal cujo valor exceda o limite previsto no art. 412 do Código Civil.”

Álvaro Mello Filhoõz também ensina que o contrato de imagem seria um meio

lícito de se reduzir encargos, da seguinte forma:

“Mas, voltando ao contrato de cessão do direito de uso da imagem, destaque-se que este é
gerahnente finnado entre o clube e Luna empresa constituída pelo jogador com o °animus°
de, licitamente, reduzir encargos sociais e tributários, ou seja, usando, interposta pessoa
jurídica, enquanto o contrato de trabalho desportivo, em face da exigível pessoalidade e
instransferibilidade da prestação serviço pelo atleta, não pemrite esse artificio jurídico ser
firmado por pessoa jurídica da qual o atleta, em regra geral, é sócio majoritário e o clube
empregador seu único cliente. Em razão desses aspectos repontados, toma-se o contrato
de cessão de direito de uso de imagem insusceptível de produzir efeitos fmanceiros sobre
a cláusula penal ajustada no contrato de trabalho desportivo.
Com vista a dissipar qualquer dúvida, lembre-se que o contrato de cessão de direito de
uso de imagem, por ser autônomo, paralelo e inconfundível com o contrato desportivo,
comporta a previsão de sua própria cláusula penal, porém jungida aos limites do artigo
412 do Código Civil, e nrmca aos novos parâmetros do artigo 28 da Lei n.° 9615/1998,
tanto que não incidem sobre os contratos de imagem de desportistas profissionais os
redutores automáticos previstos no § 4° do referido ditame legal.
E importante que esses aspectos sublinhados não sejam olvidados nem ocultados, dado
que os interesses do praticante desportivo profissional e os do clube convergem quanto
aos fins e meios, tanto no momento da celebração dos contratos, quanto durante sua
execução, só divergindo na hipótese de litígio, quando, então, publicitam-se os problemas
desportivos de ordem jurídica e prática. Vale dizer, da convivência das duas espécies
contratuais não raro resultam interesses conflitantes, como já ocorreu nos casos Rincón
com o Corinthians/ SP e Dunga com o Intemacional/RS.”

Há várias decisões que confirmam a ausência de fraude nesses contratos e

conseqüentemente a não integração dos valores à remuneração do atleta profissional. Um

caso interessante é o do processo movido perante o MM. Juízo da 293 Vara do Trabalho de

Porto Alegre, pelo jogador José Adão Fonseca contra o Grêmio Football Porto Alegrense,

em que ambos recorreram ao TRT da 43 Região.

62 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Nova Legislação Desportiva - Aspectos Trabalhistas. São Paulo:
LTr, 200l,p.3l e 32
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O autor da ação, através de uma empresa formada por ele (J adão Marketing

Esportivo Ltda), firmou com o requerido (GRÊMIO) Contrato de Licença de Uso de Imagem, tendo

como objeto a autorização para a exploração da imagem do profissional, ficando acordado que seria

pago o valor de R$l5.000,00 (quinze mil reais) mensahnente ao jogador. Foi finnado, também,

contrato de trabalho entre o Grêmio e o Jogador. Neste contrato acordou-se que o valor do salário

do jogador de futebol seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nota-se que o jogador recebia no total

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Contudo para efeitos previdenciários e tributários é utilizado apenas

o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Então, tendo em vista o juízo a quo ter decidido no sentido de que os pagamentos

decorrentes de uso de imagem não teriam natureza salarial, impetra o reclamante recurso adesivo.

E, tendo em vista o juízo a quo ter alegado fraude no contrato entre empresas jurídicas, impetra o

reclamado recurso ordinário. Neste sentido decidiram os juízes da 23 Turma do Tribunal

Regional do Trabalho da 43 Região, em acórdão de lavra da Juíza Denise Pacheco, Relatora

do processo n.° 00679.2002.029.04.00.7 (RO), publicado no dia 13/01/2004, (decisão em

anexo)

“ACORDAM os Juizes da 2° Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4° Região em
dar por unanimidade, provimento parcial ao recurso ordinário do reclamado para declarar
que não se vislumbra ilegalidade no negócio jtuidico realizado com a empresa Jadão
Marketing Esportivo Ltda. para a exploração da imagem do reclamante; para excluir da
condenação o pagamento dos direitos de imagem, no valor mensal de R$15.000,00, nos
períodos de 01.01.2001 a 19.03.2001 e 21.06.2001 a 02.08.2001, para excluir da
condenação o pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2000,
janeiro, fevereiro, março (19 dias), junho (10 dias) e agosto (2 dias) de 2001 e 13° salário
de 2000 (5/ 12), bem como para excluir da condenação o pagamento de indenização, no
valor de mn salário mensal, referente ao periodo de 01.01.2002 a 31.01.2002. Por
maioria, vencido parciahnente o Exmo. Juiz José Felipe Ledur, negar provimento ao
recurso adesivo do reclamante. Valor da condenação que se reduz para R$l00.000,00.”

Fundamenta a J uíza Relatora da seguinte maneira:

“Diversamente do alegado pelo autor e do fundamentado pelo magistrado prolator da
sentença, não há, nos autos, sequer indícios de fiaude na constituição da referida empresa
ou na contratação do direito de imagem por meio dela. Seus atos constitutivos, como
antes afirmado, foram inscritos na Junta Comercial do Estado. Além disso, o instrumento
particular de constituição da sociedade foi regularmente elaborado, mediante cláusulas
expressas e explícitas a respeito do objeto social, responsabilidade dos sócios, prazo de
duração da sociedade, capital social e sua integralização, hipóteses de extinção da
sociedade, apuração e distribuição de lucros etc., não evidenciando qualquer
irregularidade quanto ao seu objetivo - exploração da imagem do atleta - ou à sua forma
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de atuação, tanto que fnmado por duas testemtmhas e vistado por profissional do direito,
todos devidamente identificados. Não é demasiado referir que o reclamante, assim como
tantos outros jogadores, atuou sempre assessorado por seu procurador.De outra parte, se é
que o reclamado obteve alguma espécie de vantagem nessa modalidade contratual, não
menos certo é o fato de que o reclamante igualmente se beneficiou com a percepção dos
dividendos da exploração de sua imagem por intermédio de uma empresa criada para tal
fmalidade. Sendo menor o valor consignado em sua carteira de trabalho, a título de
salário, também o valor recolhido ao Fisco, pelo reclamante, a título de imposto de renda,
será menor, ainda que seus ganhos mensais sejam voltunosamente aumentados com o
pagamento pela exploração de sua imagem. O mesmo ocorre com o desconto da cota
previdenciária. Nesse contexto, não há como considerar fraudulenta a situação noticiada
nestes autos, a qual, aliás, vem se tomando prática reiterada e habitual no meio
futebolístico. A participação voluntária do atleta na constituição de tuna empresa para a
exploração de sua imagem e os notórios beneficios auferidos dessa forma afastam, por
completo, a noção de fiaude, a qual pressupõe malícia de alguém em detrimento ou em
prejuízo de outrem, o que não é o caso, em que, no mínimo, ambas as partes foram
notoriamente beneficiadas nessa modalidade contratual.

(...)

Aliás, nessa modalidade contratual ambos os contratantes auferem inúmeras vantagens,
especiahnente em relação à diminuição da carga tributária a ser suportada pelas partes
envolvidas. O atleta que aufere rendimentos por meio de tuna empresa comodamente
criada para essa fmalidade deixa de recolher ao Fisco os 27,5% de imposto de renda
incidentes sobre o valor ajustado a esse título. Em relação ao clube, este, iguahnente, se
beneficia com a redução da carga tributária para apenas 12% em razão da negociação
direta entre pessoas jtuidicas, daí porque as vantagens para ambos os contratantes são
inegáveis. Por outro lado, é certo que, no presente caso, o valor auferido pelo atleta com a
exploração de sua imagem não constitui salário, direto ou indireto, uma vez que não se
destina à contraprestação pela atividade profissional e não guarda relação com a execução
do contrato de trabalho. As notas fiscais de serviços das fls.107/ l 10 e as planilhas das
fls.113/1 15 comprovam pagamentos feitos pelo reclamado à empresa Jadão Marketing
Esportivo Ltda., em decorrência da utilização da imagem do reclamante no período de
21.09.2000 a 03.01.2001, sempre em valores variáveis de R$ 11.000,00 a RS 18.000,00.
Por todos estes fundamentos, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso.”

A decisão exposta demonstra que, com base na legitimidade dos contratos e tendo

em vista a autonomia do Contrato de Licença de Uso de Imagem, alguns tribunais, bem

como alguns doutrinadores, vêm ensinando que não há integração dos valores recebidos a

titulo de licença de uso de imagem à remuneração do jogador de futebol. Contudo, tais

decisões, frente aos Princípios do Trabalho e frente ao artigo 9° da Consolidação das Leis

do Trabalho, podem ser criticadas, pois a legalidade da tentativa de diminuir os valores a

serem pagos a título de Imposto de Renda e Previdência Social contribui para o aumento

dessa prática irregular, prejudicando, e muito, os trabalhadores.

Alguns clubes e alguns atletas de futebol, com o intuito de reduzir a base de

incidência para a aplicação de tributos e a diminuição nas contribuições sociais na relação
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de trabalho, adotam a postura de justificar parte da remuneração, muitas vezes grande parte

dela, como sendo relativa à licença de uso de imagem.

Isso ocorre porque o Contrato de Trabalho e o Contrato de Licença de Uso de

Imagem, em princípio, seriam totalmente desvinculados. Sendo assim, o valor pago a título

de licença de uso de imagem não constituiria salário, ficando, portanto, excluído da base de

cálculo para a incidência de INSS, FGTS, Férias e 13° Salário. Da mesma forma, tais

valores não poderiam ser utilizados para o cálculo do total da remuneração anual quando da

aplicação da cláusula penal pela dissolução antecipada do contrato de trabalho.

Fica evidente, com esta artimanha, que os valores dos salários constantes na

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos atletas raramente refletem seus

ganhos reais. Para um maior beneficio, o jogador de futebol constitui uma empresa jurídica,

a qual negocia a exploração da imagem do atleta e que, via de regra, conta com um único

cliente, o clube empregador.

Segundo Grisard63, essa prática dos clubes, em conluio com os jogadores, traz a

seguinte conseqüência:

“Desta forma o atleta, pessoa ñsica, terá rendimento nominahnente menor, ou seja, o
Imposto de Renda, cuja alíquota é de 27,5% sobre salários acima de R$ 2.1 l5,00, incidirá
sobre menor base de cálculo. Traduzindo: na carteira, recebe apenas um salário
“simbólico” que, muitas vezes, não chega nem a metade dos seus rendimentos reais. O
clube, por sua vez, força o atleta a formar Luna empresa para que a negociação seja feita
entre pessoas jurídicas, o que reduz a carga tributária para cerca de 12%. Claro, portanto,
que os atuais contratos de licença de uso de imagem nada mais são do que meios de
mascarar os salários dos atletas.”

Há também reflexos dessa atitude dos Clubes e dos Jogadores frente ao INSS,

pois a existência de relação de trabalho é fato gerador para a incidência da contribuição à

Seguridade Social e os percentuais incidem sobre o valor do salário do empregado. Assim,

sendo o salário menor, conseqüentemente será menor a contribuição.O problema, portanto,

não se restringe apenas à relação atleta-clube (empregado-empregador)64

63 GRISARD, Luiz Antonio. Considerações sobre a relação entre contrato de 11'abalho de atleta
profissional de futebol e contrato de licença de uso de irnagem . Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 60, nov.
2002. Disponível em: http://Wwwl .jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3490, Acesso em: 22 jul. 2004.

64 OLIVEIRA, Gustavo Cecílio Vieira de. Revista brasileira de Direito Desportivo. 1° volume.
Editora da OAB/SP. São Paulo:2002, p. 55
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Ensina Grisard66, que esse artificio utilizado pelos clubes se constitui em evasão

fiscal, tendo em vista os envolvidos utilizarem uma manobra jurídica com o objetivo de

infringir a legislação fiscal após a verificação da hipótese de incidência.

Além de tudo, não se pode esquecer que, tendo em vista a relação de emprego

existente, fica dificil afastar os princípios e normas inerentes ao Direito do Trabalho. Entre

os princípios existentes está o da Irrenunciabilidade do Direito Trabalhista (denominado

por Godinho Delgado como Princípio da indisponibilidade de Direitos)66, ou seja, da

impossibilidade da renúncia antecipada, voluntária ou não, dos direitos contidos na

legislação trabalhista. Tendo em vista esse princípio, assim ensina Gustavo Cecílio Viera de

Oliveira67:

“Por esse afasta-se qualquer argumento no sentido de caracterizar a responsabilidade e o
interesse concorrentes na utilização do contrato de imagem com diininuidor dos custos de
manutenção do trabalhador. O fato de o atleta também ter interesse na realização dessa
operação não descaracteriza a evasão dolosa desses valores. Ao princípio da
irrenunciabilidade é atribuído o caráter de ordem pública, ou seja, aquelas nonnas as
quais o Estado atribui tal importância de fonna que o ordenamento jurídico não admite a
alteração pela vontade dos indivíduos ou pela aplicação de nonna estrangeira. Sendo
assim, a livre disposição entre as partes fica limitada quando da incidência de nonnas
dessa natureza. Além de Princípio do Direito do Trabalho, essa disposição encontra-se
nonnatizada no artigo oitavo, in fine, da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT),
quando detennina que nenhmna maneira (...) nenhum interesse de classe ou particular
prevaleça sobre o interesse público.”

Há que se discutir, segundo Grisard66, com urgência,

“não somente a ilegalidade da prática, mas, também, as conseqüências diante do ponto de
vista do Direito tributário e trabalhista, Luna vez que os clubes destinam quase que a
totalidade dos rendimentos ao acordo de natureza civil (licença de uso de imagem),
deixando percentual irrisório à parte relativa aos salários. A discrepância entre os valores
de natureza salarial e os de natureza civil infringem, além do bom senso, o interesse de

65 GRISARD, Luiz Antonio. Considerações sobre a relação entre contrato de trabalho de atleta
profissional de futebol e contrato de licença de uso de imagem . Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 60, nov.
2002. Disponível em: http://wwwl .jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3490, Acesso em: 22 jul. 2004.

66 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 2° ed., LTR. SãoPaulo:2003, p
201

67 OLIVEIRA, Gustavo Cecílio Vieira de. Revista brasileira de Direito Desportivo. 1° volume.
Editora da OAB/SP. São Paulo:2002, p. 55

68 GRISARD, Luiz Antonio. Considerações sobre a relação entre contrato de trabalho de atleta
profissional de futebol e contrato de licença de uso de irnagem . Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 60, nov.
2002. Disponível em: http://wwwl .jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3490, Acesso em: 22 jul. 2004.
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terceiros e, desta forma, fiscalização mais efetiva da sociedade se faz necessária, inclusive
por ser o desporto nacional considerado de elevado interesse social (Artigo 4°, § 2° da Lei
9.615/98, com acréscimo da MP 39/2002).”

Pode-se dizer, nos moldes atuais e pela escrita da lei, que o Contrato de Licença

:le Uso de Imagem é de caráter mercantil e por isso não integraria a remuneração, não

podendo ser utilizado para o cálculo das verbas rescisórias do contrato de trabalho.

Contudo, tendo em vista o caráter muitas vezes fraudulento de tais contratos, há que se

discutir a ilegalidade de tal ato e há a necessidade de se criar uma legislação mais

específica, na qual se estipule uma forma de valorar os Contratos de Licença de Uso de

Lrnagem, ou que os valores percebidos com esse intuito, indiferentemente do valor, sejam

integrados.

Enquanto isso não ocorre, “espera-se que ou doutos juízes quando forem julgar

tais ações ajam de bom senso, tal como fez o juiz da 123 Vara do Trabalho de São Paulo,

Dr.Glener Pimenta Stroppa, ao julgar a reclamação trabalhista proposta pelo atleta Luiz

Carlos Goulart, o Luizão, em face do Sport Clube Corinthians Paulista (RT n.°

321/2002)”.69

Em resumo, o atleta Luiz Carlos Goulart ajuizou pedido perante a Justiça do

Trabalho de São Paulo pleiteando o reconhecimento dos valores pagos sob a rubrica

"contrato de imagem" como sendo de natureza salarial e, em virtude do atraso do

pagamento de tal parcela por período superior a três meses (Artigo 31 da Lei 9.615/98),

requeria a rescisão antecipada de seu compromisso com o clube, além do pagamento das

parcelas relativas ao FGTS.

O atleta e o Sport Club Corinthians Paulista haviam celebrado contrato de

trabalho que se estendia de julho de 2001 até junho de 2004, pactuando salário registrado

em CTPS de R$ 40 mil. Por outro lado, foram firmados três contratos de licença de uso de

imagem, marcadamente de caráter civil. Coincidentemente, todos foram assinados no

mesmo dia e o prazo destes contratos era o mesmo do contrato de trabalho.

O primeiro deles foi celebrado entre o clube e uma empresa formada pelo atleta

(Goulart Consultoria de Negócios S/C Ltda.). Neste, Luizão receberia a quantia de R$

69 TERRELL, Joseph Robert Revista Síntese Trabalhista. Ano XV, n.°l77, março 2004, p. 153
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2.888.000,00 (Dois milhões oitocentos e oitenta e oito mil reais), divididos em 36 parcelas,

iguais e consecutivas, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O segundo contrato de licença foi celebrado entre a Corinthians Licenciamentos e

a empresa do atleta. O clube não se preocupou nem mesmo em modificar os terrnos do

instrumento. A única diferença encontra-se nos valores: por esta segunda "licença" o atleta

iria receber R$ 3.281.652,00 (Três milhões duzentos e oitenta e um mil seiscentos e

cinqüenta e dois reais), divididos em 36 parcelas de R$ 9l.157,00.

O terceiro e último contrato de licença de uso de imagem, novamente acordado

entre a Goulart Consultoria de Negócios S/C Ltda. e a Corinthians Licenciamentos, previa

o pagamento de uma parcela de USS 900.000,00 (Novecentos mil dólares) e 23 parcelas

subseqüentes de USS 71.770,00 (setenta e um mil setecentos e setenta dólares) que, à

época, importavam em R$ 172.170,00 (cento e setenta e dois mil cento e setenta reais).

Pelos valores apresentados, a diferença mensal entre o salário constante em sua CTPS e sua

real remuneração chegava à casa dos R$ 350.507,00 (trezentos e cinqüenta mil quinhentos

e sete reais).

O Juiz da 12°. Vara do Trabalho de São Paulo, Dr. Glener Pimenta Stroppa, por

sua vez, decidiu o caso com irretocável precisão jurídica. Entendeu o magistrado que não

seria razoável o pagamento de cerca de R$ 350 mil mensais, somando-se os três contratos,

simplesmente para a exploração da imagem do atleta. Indaga, com inteligência ímpar, se

efetivamente existiria o contrato de licença de uso de imagem se não existisse o contrato de

trabalho e se a mesma licença existiria se o atleta não fosse um dos melhores atacantes do

país. Pontuou a discrepância dos valores pactuados e as coincidências dos prazos de

validade, além da continuidade do pagamento das parcelas. Concluiu, o Dr. Stroppa, por

reconhecer a natureza salarial das parcelas recolhidas sob o título de licença de uso de

imagem, determinando a incidência do artigo 9° da CLT em virtude de a feitura dos

contratos de licença extemaram o claro objetivo de desvirtuar a aplicação das normas

consolidadas, sobretudo no que diz respeito à incidência em férias, 13° Salário, FGTS e

tributos aplicáveis
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No mesmo sentido, segundo Terrel7°, entendeu o Juiz da 54” Vara do Trabalho do

Rio de Janeiro, Dr. Otávio Amaral Calvet, ao julgar a Reclamação Trabalhista n.°

576/2001, proposta pelo atleta Edmundo Alves de Souza Neto, o Edmundo, em face do

Club de Regatas Vasco da Gama:

“Dessa fonna, por todos os ftmdamentos supra, reconhece-se a natureza salarial das
parcelas pactuadas a título de “contrato de licenciamento do uso de imagem”, declarando
se incidentahnente a nulidade do referido contrato com base no artigo 9° da CLT, sendo
certo que desnecessária a existência de pedido específico no particular como pretendido
pela ré, eis que não há óbice legal para que o juízo aborde a matéria como fundamento
dos demais pleitos fonnulados (...).
Ante a evidência de possibilidade de crime de sonegação fiscal quanto a ambas as partes,
pois a fiaude perpetrada pela ré pode ter sido aproveitada neste aspecto pela parte autora,
expeçam-se oficios à Secretaria da Receita Federal e Ministério Público Federal com
cópias da presente sentença e dos contratos de trabalho e de “imagem” onde constam os
valores pactuados entre as partes.”

Assim sendo, tendo em vista as irregularidades presentes e a ilicitude do ato, deve

Q julgador aplicar o artigo 9° da CLT, in verbís: “Serão nulos de pleno direito os atos

praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fiaudar a aplicação dos preceitos

contidos na presente Consolidação”.

Uma fonna de se evitar essa fraude, conforrne preceitua Joseph Robert Terrell,

seria impondo uma valoração aos Contratos de Licença de Uso de Imagem.

Existem alguns critérios para valorar o Contrato de Licença de Uso de Imagem,

:nas nenhum critério de valoração é aceito de forma unânime. E é graças a essa diversidade

de critérios que se dá uma grande polêmica acerca do tema.

Pode-se destacar, segundo Terrel71, três teorias sobre o assunto que possuem um

:naior conteúdo jurídico.

A primeira teoria toma por base o grau de atividade do atleta, ou seja, se ele é

famoso ou não, o tempo de exposição, a exclusividade do atleta para com o clube, entre

outros. A aplicação prática dessa teoria seria diñcil em virtude da ausência de meios de

aferição de tais critérios.

7° TERRELL, Joseph Robert Revista Síntese Trabalhista. Ano XV, n.°l77, março 2004, p.153
71 TERRELL, Joseph Robert Revista Síntese Trabalhista. Ano XV, n.°l77, março 2004, pl 54
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A segunda teoria leva em consideração o critério econômico, ou seja, através de

uma análise de mercado seria determinado o valor que o uso da imagem de algum atleta

agrega a um certo produto. Segundo Grisardn, citado por Terrel, “pode-se medir, por

exemplo, quanto vendia um produto antes da associação do atleta e quanto passou a vender

posterionnente. A diferença seria o valor agregado, que é passível de mensuração

econômica”. Terrel73 ainda afirma ser de dificil aplicabilidade tal teoria, em razão da

maioria das vezes não ser a imagem de um único atleta que de fomra isolada confere valor

agregado a um bem de consumo.

Finalmente a terceira delas sugere a fixação, em lei, de limites e valores referentes

aos Contratos de Licença de Uso de Imagem. Ensina Terrel74 que:

“Muito embora existam críticas a esta conjectura, onde se destaca a impossibilidade de se
estabelecer um modelo ímico em face da abundância de casos concretos, dado que nem
todos os atletas estão no mesmo patamar e pelo fato de que os valores ao uso da imagem
dependem diretamente da perfonnance dos profissionais, entendemos ser esta a teoria de
maior sensatez. Não defendemos a estipulação de mn valor único a todos os atletas,
referente ao valor de tal contrato. Desse modo, ficaria estipulado que nenhum atleta
poderia receber, a título de licença de uso de imagem, valor superior a 100% (cem por
cento) de seu salário, ou seja, se um atleta profissional recebe R$10.000,00 (dez mil reais)
como salário, poderia receber, no máximo, a mesma quantia como licença de uso de
imagem. Ficando a critério dos atletas e clubes fixarem valores abaixo do teto estipulado,
não sendo obrigados a celebrarem o referido contrato no máximo legalrnente pennitido.
Além disso, tendo por base esta teoria, este contrato de licença de uso de irnagem tem
natureza mercantil, pois, com tal limitação econômica, não há fiaudes ao Fisco.”

É de extrema importância para aqueles que defendem a teoria da estipulação de

valores para os contratos de licença de uso de imagem, que se encontre um meio eficaz para

estabelecer os valores desses contratos, tendo em vista um maior controle e uma maior

dificuldade de fraude, principalmente tributária e previdenciária.

Contudo, não parece esse ser um meio eficaz, pois na maioria das vezes não há a

exploração da imagem do atleta pelo clube, mas sim o simples intuito de fraudar a Receita e

72 GRISARD, Luiz Antonio. Considerações sobre a relação entre contrato de trabalho de atleta
_:r-ofissional de fiztebol e contrato de licença de uso de imagem . Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 60, nov.
1002. Disponível em: http://wwwl .jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3490, Acesso em: 13 jul. 2003. in
TERRELL, Joseph Robert Revista Síntese Trabalhista. Ano XV, n.°l77, março 2004, p. 154.

73 TERRELL, Joseph Robert Revista Síntese Trabalhista. Ano XV, n.°l77, março 2004, pl 54
74 TERRELL, Joseph Robert Revista Síntese Trabalhista. Ano XV, n.°l77, março 2004, pl 54 e 155
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a Previdência. Tanto é verdade que muitas vezes essas empresas de exploração de imagem

são abertas pelo próprio clube.

O Cruzeiro Futebol Clube, por exemplo, criou uma empresa para exploração da

imagem e obrigava seus jogadores a associarem-se a ela. Tal assunto foi alvo de discussão

no voto proferido pela juíza relatora Maria Laura Franco Lima de Faria, no processo n.°

01497-2002-017-O3 -OO-9 (RO), perante o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda

Região:

“I. RECURSO DO RECLAMADO (F. 360/369) Direito de Imagem Integração Insurge
se o reclamado contra o deferimento da integração à remuneração da parcela paga
extrafolha a título de direito de irnagem. Sem razão, todavia.
A teor do art. 843, parágrafo imico, da CLT, “facultado ao empregador fazer-se substituir
pelo gerente, ou qualquer preposto que tenha conhecimento do fato, e cujas declarações
obrigarão o preponente.”Isso significa que o preposto deve ter condições de responder a
tudo o que lhe for perguntado a respeito da lide, sendo que, caso demonstre
desconhecimento dos fatos, a conseqüência a aplicação da confissão ficta ao empregador,
o que tem por decorrência prática admitir-se como verdadeiros os fatos narrados na
petição inicial.
O reclamante alegou, na peça de ingresso, que dos R$95.000,00 auferidos mensahnente,
apenas R$25.000,00 eram pagos em folha, sendo que o restante era pago “por fora” e
através de empresa interposta (à qual o reclamante foi obrigado a "se associar"), sob a
capa de direito de imagem ou lucro presimrido, embora não se tratasse, com efeito, de
parcela relacionada ao uso da imagem do jogador.
Interrogado, o preposto respondeu: “que não sabe dizer se o Cruzeiro explorou ou explora
a imagem do autor; que não sabe dizer sobre a remuneração do autor, nem a composição
e nem os valores; que já levou recibos de salários para o autor assinar, encaminhados pela
divisão de pessoal; que não sabe dizer se o recibo de fl. 73 um daqueles encaminhados
pela divisão de pessoal e assinados pelo autor, o mesmo ocorrendo com os recibos de fls.
78 e 79, ou seja, nada sabe sobre referidos recibos;  que não sabe dizer as condições da
contratação do autor, nem mesmo valores e obrigações principais assumidas;  que a
frrma GOL, ao que parece, criada por atletas de futebol, mantendo vínculo com Cruzeiro
Futebol Clube, mas o depoente não sabe detalhes, por essa razão prefere não opinar; que
não sabe dizer o que o atleta tinha que fazer para receber o direito de irnagem;  que não
sabe dizer se o autor tinha contrato de direito de imagem; que não sabe dizer quanto o
autor ganhava, nem mesmo aproximadamente;  que não sabe dizer se a GOL
Consultoria esportiva Ltda. prestou algum tipo de serviço para o Cruzeiro" (f. 321/322).
Como se vê, tal depoimento mais que suficiente para autorizar a aplicação da confissão
ficta ao reclamado (oportimamente requerida, diversamente do que sustenta o recorrido f.
323), pois o preposto indicado, embora fosse o responsável por efetuar o pagamento aos
empregados do Cruzeiro (como ele próprio infonnou), optou por demonstrar em Juízo
total desconhecimento dos fatos atinentes à remuneração paga ao reclarnante. Não
infonnou qual a composição do salário pago ao jogador e também não infonnou se havia
parcela efetivamente correspondente a direito de irnagem sendo de se presumir, diante de
todas as respostas acima transcritas, que na verdade havia pagamento de verdadeiro
salário extrafolha, sob a falsa rubrica de lucro presumido ou direito de irnagem, incidindo,
in casu, a norma contida no art. 9° da CLT.
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Além da confissão ficta, que já seria suficiente para autorizar a procedência do pedido de
integração ao salário, repita-se, o restante da prova produzida também favorável ao
empregado. A única testemunha interrogada, João Bosco de Freitas, respondeu: "que para
ser contratado pelo réu, o atleta tinha que se associar à empresa, provavehnente;  que
para receber direito de imagem o depoente tinha que jogar futebol;  que não havia
diferença nas atividades dos atletas que recebiam direito de imagem e daqueles que não
recebiam; que o depoente recebia o direito de imagem na Toca da Raposa, onde assinava
os recibos, levados pelo preposto do réu presente nesta assentada; que nunca compareceu
na sede da GOL..." (f. 323).
O que se vê, portanto, que os jogadores não eram verdadeiros sócios da Gol Consultoria
Esportiva Ltda., tendo sido esta empresa interposta criada por exigência do reclamado
com o único intuito de fraudar a legislação trabalhista, como se os valores pagos a tal
empresa, e não ao empregado, fossem direito de imagem, e não salário. Com efeito, o que
fica evidente que a exigência feita ao jogador de se associar à referia Gol Consultoria
Esportiva Ltda. tinha por objetivo pennitir o repasse da maior parte da remuneração
contratada, de fonna que o reclamado pudesse se ver livre não só dos reflexos em
parcelas trabalhistas, como também dos demais encargos tributários incidentes sobre a
parcela paga extrafolha, a qual, repita-se, que era mero salário, e não direito de imagem
Desse modo, fica mantida a r. sentença, que determinou o pagamento de reflexos do
salário pago "por fora" (sob a capa de lucro presiunido ou direito de imagem) para fms de
cálculo das seguintes parcelas: FGTS, 13o salário, férias com acréscimo de 1/3, RSR e
indenização do art. 479.”

Com o acima exposto, claro fica o intuito de fraude. Assim sendo, deve um juiz,

ao julgar ações dessa natureza, ponderar sobre a questão da fraude. Deve agir de forma a

coibir tais ações por parte de jogadores e entidades desportivas de futebol.
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4 CONCLUSÃO

O contrato de Licença de Uso de Imagem, contrato existente com o intuito de

regular o direito de exploração da imagem do jogador de futebol, é um contrato,

teoricamente, de natureza civil. Teoricamente, porque as finalidades a que caberiam estão

sendo desviadas.

Muito justo o clube de futebol firmar com o seu atleta um contrato no qual tenha

exclusividade em explorar a imagem do jogador, principalmente quando esse jogador é

popular. Contudo, tais contratos estão sendo utilizados para burlar a Receita Federal e a

Previdência Social.

A prática é a seguinte: O jogador de futebol abre uma empresa, na qual,

geralmente, é o majoritário, com o intuito de explorar a própria imagem. Então é feito um

contrato de Licença de Uso de Imagem entre o Clube de Futebol, pessoa jurídica, e a

empresa aberta pelo jogador para esse fim, portanto, também pessoa jurídica. Sabe-se que

quando se tem uma negociação entre pessoas jurídicas ocorre uma redução no valor a ser

recolhido pelo Fisco, sendo assim o Clube teria uma redução na carga tributária. A empresa

aberta com o fim exclusivo de ceder a imagem do jogador, tendo em vista o recolhimento

frente ao lucro presumido, recolherá 11% do seu rendimento. Caso a questão parasse por

aqui seria mais dificil provar a ilicitude.

Contudo, a questão é mais complicada. O que acontece é que os valores referentes

ao pagamento do Clube para a Empresa - aberta com o fim de explorar a imagem do

jogador - vêm sendo alvo de questionamento, tendo em vista a exorbitância dos seus

valores, principalmente frente à remuneração do jogador. Comumente registra-se como

salário um valor baixo, havendo uma compensação desse valor no valor percebido a título

de Licença de Uso de Imagem.

Existem clubes, inclusive, que criam uma empresa responsável pela exploração da

imagem dos jogadores de futebol. Quando o jogador ingressa nos quadros do clube, não

levando em consideração sua popularidade, é obrigado a associar-se à empresa criada. Essa

empresa, aberta pelo clube e na qual o jogador ficará associado, é quem irá receber os

valores referentes à licença do uso da imagem do jogador e para ele os repassará, ocorrendo
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uma transação entre pessoas jurídicas e de cunho não salarial. Essa prática foi constatada no

Cruzeiro Esporte Clube, clube mineiro ed Belo Horizonte, o qual obrigava seus jogadores a

associarem-se a empresa GOL Consultoria Esportiva Ltda. e através da empresa pagava

grande parte do salário dos jogadores sob o título de Licença de Uso de Imagem. Outro

Clube de grande importância nacional e que utiliza os mesmos recursos do clube mineiro é

o Sport Club Corinthias Paulista, através da empresa Corinthians Licenciamentos Ltda.

Claro está que há uma fraude nesta questão, pois haverá uma diminuição

considerada no valor pago à Receita Federal, bem como nos valores descontados pela

previdência social. E o maior perdedor nessa fraude com certeza será o empregado,

principalmente, o que não é raro no nosso futebol, com a terminação do contrato de

trabalho decorrente de falta de pagamento por mais de três meses ou mesmo quando da

dispensa do jogador. Isso porque o valor a ser indenizado será calculado de acordo com o

valor recebido mensalmente a título de remuneração pelos serviços prestados.

Assim sendo, deve-se julgar de forma a que não se deixem, casos como os aqui

explicitados, de fraude, sem uma resposta a altura.

O juiz relator da oitava turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira

Região, DR. José Marlon de Freitas, no recurso ordinário n.° 01135-2003 -015-03-00-6, no

qual são recorrentes e recorridos o América Futebol Clube e o Jogador Sinval Ferreira da

Silva, em seu voto fez o seguinte juízo de Mérito de extrema inteligência quando o América

Futebol Clube questionou a integração à remuneração do jogador dos valores pagos a título

de licença de uso de imagem, na sentença proferida pelo juízo a quo:

“O reclamado entende que os valores pagos a título de direito de imagem jamais
poderiam integrar a remuneração do reclamante Sem razão.Os autos não apresentam
prova de que teria oconido qualquer vinculação entre a utilização da imagem do
reclamante e o pagamento de R$ 15.000,00 efetuado mensahnente em prol da empresa
por ele constituída (fls. 39/40) ou da empresa intermediadora Universe Sports (fls.
41/42).Assim, entende-se sem objeto o contrato de cessão que veio às fls. 15/17, cujo
prazo de vigência coincide com o contrato de trabalho de atleta profissional de futebol
registrado na CBF - Confederação Brasileira de Futebol (fl. 37).Não se vê sentido no
pagamento mensal do valor fxo de R$ 15.000,00 pela utilização do direito de imagem de
um atleta profissional que recebe salário três vezes menor (R$ 5.000,00). Como poderia a
imagem ser tão melhor remunerada do que os próprios serviços? Diante do exposto, a
conclusão a que se chega de que aqueles R$l5.000,00 pagos mensalmente de forma fixa
constituíam mesmo a maior parte do salário, de forma a fazer incidir o artigo 9° da CLT.
Nega-se provimento.”
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Outra decisão de suma importância para a pacificação de casos deste gênero foi a

proferida pelo Juiz da 12a Vara do Trabalho de São Paulo, Dr.Glener Pimenta Stroppa, ao

julgar a reclamação trabalhista proposta pelo atleta Luiz Carlos Goulart, o Luizão, em face

do Sport Clube Corinthians Paulista (RT n.° 321/2002), decisão essa que passou pelo crivo

dos juízes da 4a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, mediante o

recurso ordinário n.° OO32l20020l202003, tendo como relator o Juiz SERGIO WINNTK, o

qual foi assim julgado:

“ATLETA PROFISSIONAL. JOGADOR DE FUTEBOL DIREITO DE IMAGEM.
NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA. É manifestamente salarial a natureza jurídica
da parcela denominada “direito de imagem” paga ao Atleta pelo Clube que detém o seu
atestado liberatório, uma vez que, assim como o salário "strictu sensu" tem como ímico
fato gerador a contraprestação pela atividade laborativa do trabalhador.
ACORDAM os Juízes da 4° TURMA do Tribtmal Regional do Trabalho da Segunda
Região em por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares argüidas; no mérito, por
igual votação, negar provimento aos recursos do clube reclamado e do INSS, terceiro
interessado, mantendo-se, no mais, o valor arbitrado na origem para a condenação. São
Paulo, 29 de Junho de ZOO4.”

Outro julgado de importância, que denubou uma sentença de negatória de

integração a remuneração do jogador de futebol a sua remuneração, foi o proferido pelo

Juiz Relator Dr. José Felipe Ledur, no Recurso Ordinário n.° 00713-2002-028-O4-OO-7,

perante o Tribunal Regional da Quarta Região, em que são partes Sandro Araújo da Silva e

Grêmio Football Porto Alegrense, tendo alegado o juiz relator o seguinte:

“Na hipótese, não há prova da participação e/ou exposição da imagem do autor em
campanhas, promoções publicitárias, reuniões ou eventos a fun de justificar a cessão de
imagem como fato de natureza civil, como sustentado pela defesa. O próprio preposto da
agremiação demonstra desconhecimento a esse respeito quando admite que não se
recorda do reclamado ter realizado campanhas publicitárias utilizando a imagem do
autor (..); que não sabe informar se a imagem do reclamante fora utilizada em alguns
desses eventos (sic, fl. 74).
Infere-se pela prova produzida que o valor pago pelo demandado a título de CES SÃO DE
IMAGEM tem natureza salarial. Primeirarnente, porque não há pagamento da reclamada
em favor da empresa SANDUVA ESPORTES E MARKETING LTDA., a quem cabia a
percepção do valor ajustado da negociação, mediante depósito em conta corrente,
conforme detennina as cláusulas 2 e 3 do instrumento de cessão (fl. 09). Segundo, porque
os pagamentos realizados pelo reclamado a título de CESSÃO DE IMAGEM (rubrica
275) foram efetuados diretamente ao atleta e em seus respectivos contracheques (fls. 41
3). Isto evidencia que a prestação de trabalho em favor do clube esportivo obteve
correspondente contraprestação salarial. Em decorrência, os valores contraprestado a
título de CESSAO DE IMAGEM o foram para atender o disposto no parágrafo 1° do
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artigo 457 da CLT. Em conseqüência, as quantias pagas devem integrar a remuneração do
recorrente. Dá-se provimento parcial ao apelo para que valor pago a título de "cessão de
imagem" reflita em férias com l/3, 13° salário e FGTS, limitado ao período
compreendido entre janeiro e julho de 2000. Indefere-se os reflexos na indenização
compensatória de 40% por não se tratar a hipótese de despedida sem justa causa.
Descabem os reflexos em saldo de salários, em razão da improcedência do pedido (item3, fl. 278). (grifos do autor) `
ACORDAM os Juízes da 1° Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4° Região: A
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao apelo do reclamante para que o valor
pago a título de "cessão de imagem" reflita em férias com 1/3, 13° salário e FGTS,
limitado ao periodo compreendido entre janeiro e julho de 2000. Valor da condenação
que se atunenta para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os fins legais. Intimem-se. Porto
Alegre, 22 de abril de 2004 (quinta-feira).

Assim sendo, tendo em vista o acima exposto, fica clara a importância dos nossos

julgadores em repreender tais atitudes por parte dos clubes e jogadores de Futebol. Tendo

em vista, principalmente, a nova tendência do futebol negócio, no qual o clube passa a ter

obrigações para com a sociedade, passa a ter mais responsabilidade frente ao interesse

público.

Várias mudanças já vêm ocorrendo para uma moralização do futebol, devendo o

judiciário, portanto, fazer a sua parte integrando à remuneração do jogador de futebol os

valores por ele percebidos a título de licença de uso de imagem, quando observada fraude,

aplicando o artigo 9° da Consolidação das Leis do Trabalho.
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Íntegra do acórdão referido na página n.° 34
Número do processo: 00679-2002-029-04-00-7 (RO)
Juiz: DENISE PACHECO Data de Publicação: 13/01/2004
EMENTA:
RECURSO oRn1NÁRro no REcLA1\rA_Do.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O CLUBE E A ,El\'IPRESA
CONSTITUÍ])A PELO ATLETA PARA A EXPLORAÇÃO DE SUA IMAGEM. AUSENCIA DE
FRAUDE. Não há como considerar fraudulenta a situação noticiada nos autos, a qual, aliás, vem se tomando
prática reiterada e habitual no meio futebolístico. A participação voluntária do atleta na constituição de urna
empresa regularmente criada para a exploração de sua imagem, e os notórios beneficios por ele auferidos
dessa forma, afastam por completo a noção de fraude, a qual pressupõe malícia de alguém em detrimento ou
em prejuízo de outrem, o que não se vislumbra no presente caso, em que, no mínimo, ambas as partes foram
notoriamente beneficiadas nessa modalidade contratual. Validade do negócio juridico realizado entre o Clube
reclamado e a empresa J adão Marketing Esportivo Ltda. para a exploração da imagem do reclamante.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR PARA PLEITEAR O PAGAIVIENT O DE VALORES
DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DE SUA IMAGEM. Não havendo prova da existência de fraude, e
presente a idéia de que o jogador cedeu e transferiu o pleno direito de uso de seu nome e imagem, como atleta
profissional, à empresa por ele especialmente criada com essa finalidade, é certo que eventuais pagamentos
decorrentes da exploração de sua imagem são devidos à aludida empresa, e não diretamente a ele.
Evidenciada a ilegitimidade ativa do autor para pleitear em Juízo eventuais decorrências da exploração de seu
direito de irnagem, provê-se o recurso do reclamado, no aspecto, para excluir da condenação o pagamento
dessa vantagem.
SALÁRIOS NÃO PAGOS. GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2000. Pagamento de salários dos meses de
novembro e dezembro de 2000, janeiro, fevereiro, março (19 dias), junho (10 dias) e agosto (2 dias) de 2001,
bem como do 13° salário do ano 2000 (5/ 12), que se exclui da condenação, por absoluta ausência de causa de
pedir na petição inicial.
INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2002 A 3l.0l.2002. Embora extinto o contrato
de trabalho em 31.12.2001, e liberado o atleta somente em 31.01.2002, não há como entender que ele, nesse
período, ficou à disposição do clube pelo só fato de que, nos tennos do art. 28, § 2°, da Lei n° 9.615/98, a
extinção do contrato de trabalho opera a automática extinção do vínculo desportivo que lhe é acessório.
Ademais, não há prova ou sequer notícia de que no período que medeou entre o térrnino do contrato de
trabalho e a sua completa liberação, o demandante tenha participado de algrun evento esportivo ligado ao
reclamado. Recurso provido para excluir da condenação o pagamento de indenização, no valor de um salário
mensal, referente ao período em epígrafe.
REAJUSTES NORMATIV OS. Comprovada a não- concessão do reajuste nomiativo determinado pela
norma coletiva vigente no período postulado, mantém-se a condenação irnposta na origem.
PASSE. De acordo com as cláusulas fxadas em instrumento particular, o Grêmio Foot Ball Porto Alegrense
adquiriu junto à Sociedade Esportiva Recreativa Caxias o vínculo desportivo do atleta, comprometendo-se a
lhe satisfazer a indenização de 15% decorrente de sua transferência no valor de R$105.000,00 Não tendo o
reclamado se desincumbido do ônus de provar a quitação dessa importância e restando incontroverso o
pagamento de apenas parte dela, cumpre manter a condenação ao pagamento da diferença deferida na origem.
MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. Não havendo prova do
pagarnento das verbas rescisórias mencionadas no item VI.VI (fl.15), e postuladas no item VIII (fl.19) da
petição inicial, mantém-se a condenação, negando-se provimento ao recurso.
RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE.
DIREITO DE IMAGEM. NATUREZA SALARIAL. A participação voluntária do atleta na constituição de
uma empresa para a exploração de sua imagem e os notórios beneficios auferidos nessa modalidade contratual
afastam por completo a noção de fraude. Por outro lado, é certo que, no presente caso, o valor auferido pelo
atleta com a exploração de sua imagem não constitui salário, direto ou indireto, uma vez que não se destina à
contraprestação da atividade profissional, tampouco guarda relação com a execução do contrato de trabalho.
DIREITO DE IIVIAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2001. Eventuais pagamentos pela exploração da
irnagem do autor devem ser efetuados em favor da empresa especialrnente constituída por ele com essa
finalidade, e não diretamente à pessoa fisica.
SOLIDARIEDADE NA CESSÃO. A pretensão recursal, relativamente ao reconhecirnento da obrigação
solidária do reclamado pelas dfirenças não observadas no contrato de empréstimo, é inovatória, não
merecendo apreciação nesta instância recursal.
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VISTOS e relatados estes autos de RECURSO ORDINÁRIO, interposto de sentença proferida pelo
MM. Juízo da 29° Vara do Trabalho de Porto Alegre, sendo recorrente GREMIO FOOT BALL PORTO
ALEGRENSE E JosÉ ADÃO FONSECA e reconidos OS MESMOS.

hiconfonnados com a sentença das fls.189/202, que julgou parcialrnente procedente a ação, recorrem
arnbos os litigantes.

O reclamado, no recurso ordinário das fls.206/216, iniciahrrente renova a argüição de incompetência
absoluta da Justiça do Trabalho, em razão da matéria, argumentando que o passe do atleta, defmido pelo art.
11 da Lei n° 6.354/76, é instituto de natureza civil, que visa regular as relações entre Clubes, estipulando o
direito de um clube ser ressarcido quando perde para outro Luna peça de seu plantel. Investe, também, contra a
rejeição da prefacial de ilegitimidade ativa relativamente aos pedidos embasados no Direito de Imagem. De
resto, questiona aspectos relativos à cessão da irnagem, salários não pagos, 13° salário de 2000, indenização
referente ao periodo de 01.01.2002 a 31.01.2002, reajustes nomiativos, 15% do passe, multa do art. 477, §8°,
da CLT e compensação.

O reclamante, no recurso adesivo das fls.235/240, requer a modificação da sentença quanto ao
entendirnento de que os valores decorrentes da cessão de seu direito de imagem ao reclamado não
caracterizam salário, porque decorrem de exploração de imagem e não de prestação de serviço objeto do
contrato de trabalho. Ressalta que pelo fato de não ter sido explorada a irnagem do atleta, o pagamento do
valor de R$l5.000,00 à empresa criada para esta fmalidade aponta para a aplicação do art. 457 da CLT. Pugna
pelo reconhecimento da natureza salarial da verba em questão, buscando o pagamento dos meses impagos e
reflexos, reajuste salarial, indenização, multa do art. 477 da CLT e demais pedidos fonrrulados na inicial.
Requer, fmalmente, o reconhecimento da responsabilidade solidária do clube demandado pelas diferenças não
observadas no contrato de empréstimo do atleta.

Com as contra-razões nas fls.226/234, do reclamante, e nas fls.244/249, do reclamado, sobem os autos
ao Tribunal.

É o relatório.
ISTO POSTO:

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO.
1. co1vrP1:T1:Nc1A DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR A MATÉRIA RELATIVA À
NATUREZA JURÍDICA DO PASSE DO ATLETA DE FUTEBOL.

O juízo de origem esposou, em sentença, o entendimento de que, independentemente da natureza
jurídica do percentual de 15% relativos à transferência do reclamante para o reclamado, a partir do "SER
CAXlAS", é inegável que a postulação decorre da relação de emprego havida com o réu, o que se insere no
art. 114 da CF/88, sendo da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a demanda (fl. 191).

Inconfonrrado, o reclamado, em seu recurso ordinário, renova a argüição de incompetência absoluta da
Justiça do Trabalho, em razão da matéria, argumentando, em síntese, que o passe do atleta, defmido pelo art.
11 da Lei n° 6.354/7 6, é instituto de natureza civil, que visa regular as relações entre Clubes, estipulando Q
direito de um Clube ser ressarcido quando perde para outro uma peça de seu plantel.

Vejamos.
A situação do atleta profissional de futebol é completamente distinta daquela vivenciada pelo

trabalhador comum, requerendo árduos e longos anos de preparação, nos quais o Clube, seja profissional ou
arnador, investe muito, inclusive em termos fmanceiros. Esse grande investirnento feito ao longo do tempo
era, exatamente, o que justificava a compensação que o Clube recebia quando da cessão do atleta a outra
instituição. Essa compensação é o que se denominava figç".

Antes de 1998 o conceito de "passe" estava perfeitarnente delineado no art. 11 da Lei n° 6.374f76, o
qual foi expressamente revogado pela Lei n° 9.615/98. Até a edição dessa Lei a singularidade da condição do
atleta profissional de futebol suscitava intemiináveis dúvidas e acirrada controvérsia a respeito da
competência da Justiça do Trabalho para apreciar demandas em que se discutiarn aspectos relativos ao passe.

Não há dúvida de que a cessão do passe do atleta de um clube para outro envolve relação entre dois
empregadores, a qual, por isso mesmo, estaria fora do alcance da nonna contida no art. 114 da Constituição
Federal.

Todavia, o § 1° do art. 28 da Lei n° 9.615/98 dispõe que "aplicam-se ao atleta profissional as normas
gerais da legislação trabalhista e da seguridade social, ressalvadas as peculiaridades expressas nesta Lei ou
integrantes do respectivo contrato de trabalho "; e o § 2° do mesmo dispositivo legal estabelece: "O vínculo
desportivo do atleta com a entidade contratante tem natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício,
dissolvendo-se, para todos os eflitos legais, com o término da vigência do contrato de trabalho (H) ".



48

Nesse contexto, induvidoso que todos os aspectos relativos ao contrato de trabalho existente entre o
atleta e o clube sujeitam-se à legislação trabalhista. Essa circunstância toma inequívoca a competência da
Justiça do Trabalho para apreciar a demanda.

Nega-se provimento, pois.
2. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O CLUBE E A ,EMPRESA
CONSTITUÍ])A PELO ATLETA PARA A EXPLORAÇÃO DE SUA IMAGEM. AUSENCIA DE
FRAUDE.

Com base na prova documental produzida, o Juízo de origem firmou entendimento no sentido de que
quando a empresa Jadão Marketing Esportivo Ltda., cujos atos constitutivos foram elaborados em 05.09.2000,
adquiriu personalidade jurídica (2l.09.2000), os direitos de imagem do atleta reclamante já haviam sido
cedidos ao reclamado, não operando nenhum efeito e caracterizando fraude, porquanto destinada a mascarar
negócio jurídico verdadeiro e preexistente, qual seja, a cessão do próprio direito de imagem. Por esse
fundamento, entendeu o julgador originário perfeitamente comprovada a estreita vinculação entre o contrato
celebrado para a cessão do direito de imagem do reclamante e o respectivo contrato de traballio entre as
partes.

Inconfonnado com essa decisão, o reclamado recorre, requerendo que o contrato celebrado entre o
Grêmio Foot Ball Porto Alegrense e a empresa Jadão Marketing Esportivo Ltda. seja considerado válido.
Alega, ainda, que a sentença, no aspecto, é extra petita, na medida em que a fraude não se prestune e sequer
há pedido na inicial neste sentido (fls.2l2/213).

Afasta-se de plano a alegação de que a sentença, relativamente à declaração de fiaude contempla
julgamento extra petita, na medida em que a inicial é clara e expressa ao consignar, em seu item 15 que "Este
tipo de pagamento a título de direito de imagem, é uma fraude utilizada pelo clube afim de evitar o
pagamento de encargos sociais e trabalhistas " (fl.05).

Por outro lado, ao decidir a questão, o Juízo de origem, consoante se observa da fundamentação
expendida nas fls. l92/ 196, embasou suas conclusões no art. 42, caput e §l°, da Lei n° 9.615/98, cujo teor é o
seguinte: "As entidades de prática desportiva pertence o direito de negociar; autorizar e proibir a fxação, a
transmissão ou retransmissão de imagem de espetáculo ou eventos desportivos de que participem. §l° Salvo
convenção em contrário, vinte por cento do preço total da autorização, como mínimo, será distribuído, em
partes iguais, aos atletas profissionais participantes do espetáculo ou evento 'Í

Esse dispositivo legal trata do direito de arena com o qual não se confunde o direito de imagem, cuja
proteção encontra-se garantida pela Constituição Federal, art. 5°, incisos V, X, XXVIII, alínea "a", e do qual
não cuida a espécie em foco.

Em relação ao direito de arena, do qual decorre a participação dos atletas nos lucros obtidos com a
ríxação, trarrsmissão ou retransmissão de espetáculo esportivo público, os beneficiários da vantagem são
os jogadores, inclusive os reservas, que pennanecem no banco, prontos e no aguardo para participar do
espetáculo a qualquer momento. É previsto em legislação específica, no caso o art. 100 da Lei n° 5.988/7 3,
posterionnente revogado pelos arts. 24 da Lei n° 8.672/93 ("Lei Zico") e 42 da Lei n° 9.615/98 ("Lei Pelé"),
que estabelece o mínimo de 20% do preço total da autorização a ser distribuído, em partes iguais, entre os
atletas participantes do espetáculo esportivo. Caracteriza-se como parcela salarial, na medida em que se
reveste da natureza de retribuição pela participação do atleta no evento esportivo, ou seja, é típica
contraprestação pelo desempenho da atividade profissional.

Já o direito de imagem, previsto e assegurado pela Constituição Federal, e sobre o qual paira a presente
controvérsia judicial, é direito personalíssirno. absoluto. indisponível. indissociável e irnprescritível.
Personalíssirno, indisponível e indissociável, porque pertence à pessoa, não podendo ser transferido ou cedido
a outrem. Por esta razão, entendem-se impróprias as denominações contrato de imagem e contrato de cessão
de imagem, freqüentemente utilizadas pela doutrina e pela jurisprudência para nominar os contratos acerca da
matéria. Mais apropriada se afigura a denominação contrato de licença para uso de imagem. porque o titular
do direito apenas concede o exercício do direito de exploração do direito de irnagem. e não o próprio direito.

No caso do atleta de futebol, o objeto do contrato é a autorização para a exploração da irnagem do
profissional, o qual além de ser pessoa pública de grande destaque na mídia, desperta enonne interesse em
associar a irnagem do clube ou do evento desportivo à irnagem do atleta vencedor.

Por essa razão, a exploração da imagem dos atletas de futebol é uma realidade e tem sido significativo o
crescimento do comércio da imagem do profissional do esporte.

Para essa fmalidade, finnam os interessados - o atleta e a entidade desportiva - um contrato autônomo,
cuja legalidade depende de instrurnento próprio e de expressa autorização do atleta, cabendo a este, além do
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lucro pela negociação individual em relação à autorização pela exploração de sua imagem, uma porcentagem
sobre os rendimentos auferidos com a exibição pública do espetáculo do qual participou.

No caso em apreço, a documentação acostada aos autos evidencia que o reclamante José Adão Fonseca
celebrou com o reclamado contrato de trabalho de atleta profissional de futebol, em 04.08.2000 (fls.25/26,
28/29), por meio do qual ficou ajustado o pagamento de salário mensal de R$5.000,00

Em 05.09.2000, por sua vez, foi celebrado instrumento particular de constituição de sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, denominada Jadão Marketing Esportivo Ltda., tendo por sócio-gerente o
reclamante e como sócia-cotista Silvania Alves dos Santos. Por meio desse contrato, o reclamante cedeu e
transferiu à sociedade o pleno direito de uso de seu nome e imagem, como atleta profissional, a qual deles
poderia se utilizar, inclusive mediante cessão integral ou parcial a terceiros (fls.172/l 80). O contrato foi
devidamente inscrito na Junta Comercial do Estado.

As notas fiscais de serviços das fls.107/l 10 comprovam pagamentos feitos pelo reclamado à empresa
, em decorrência da utilização da imagem do reclamante no período de 21.09.2000 a 03.01 .200l.

Observa-se dos autos, inclusive, que essa prática não envolveu apenas o reclamante. Os documentos das
r`ls.113/115 revelam que a contratação por intennédio de empresas especialmente constituídas para essa
tinalidade é prática usual e recorrente, pelo menos no âmbito do reclamado, havendo casos em que tais
empresas levarn o nome do próprio jogador.

Diversamente do alegado pelo autor e do fundamentado pelo magistrado prolator da sentença, não há,
:ros autos. sequer indícios de fraude na constituição da referida empresa ou na contratação do direito de
imagem por meio dela. Seus atos constitutivos, como antes afnmado, foram inscritos na Junta Comercial do
Estado. Além disso, o instrumento particular de constituição da sociedade foi regularmente elaborado,
mediante cláusulas expressas e explícitas a respeito do objeto social, responsabilidade dos sócios, prazo de
duração da sociedade, capital social e sua integralização, hipóteses de extinção da sociedade, apuração e
distribuição de lucros etc., não evidenciando qualquer irregularidade quanto ao seu objetivo - exploração da
imagem do atleta - ou à sua fonna de atuação, tanto que firmado por duas testemunhas e vistado por
profissional do direito, todos devidamente identificados. Não é demasiado referir que o reclamante, assim
como tantos outros jogadores, atuou sempre assessorado por seu procurador.

De outra parte, se é que o reclamado obteve alguma espécie de vantagem nessa modalidade contratual,
não menos certo é o fato de que o reclamante iguahnente se beneficiou com a percepção dos dividendos da
exploração de sua imagem por intennédio de uma empresa criada para tal fmalidade. Sendo menor o valor
consignado em sua carteira de trabalho, a título de salário, também o valor recolhido ao Fisco, pelo
reclamante, a título de imposto de renda, será menor, ainda que seus ganhos mensais sejam volumosamente
aumentados com o pagamento pela exploração de sua imagem. O mesmo ocorre com o desconto da cota
previdenciária.

Nesse contexto, não há como considerar fraudulenta a situação noticiada nestes autos, a qual, aliás, vem
se tomando prática reiterada e habitual no meio futebolístico. A participação voluntária do atleta na
constituição de urna empresa para a exploração de sua imagem e os notórios benefícios auferidos dessa forrna
afastam, por completo, a noção de fraude, a qual pressupõe malícia de alguém em detrirnento ou em prejuízo
de outrem, o que não é o caso, em que, no mínimo, ambas as partes foram notoriamente beneficiadas nessa
modalidade contratual.

Sobre a matéria, oportrmo transcrever trecho de acórdão de lavra do Juiz Milton Dutra, Relator no
processo n° 00462-2001-028-04-00-0, julgado pela 4a Turma deste Tribunal em 1 1/09/2003: 'Não há dúvida,
pelo que revelam os autos, que a prática de contratação por interposta empresa jurídica constituída pelo
jogador é disseminada na realidade do fittebol brasileiro, ao menos no âmbito do recorrente, (..) emergindo
evidente que ao firmarem contrato de cessão de imagem, as partes, conforme concluído na sentença,
praticaram simulação bilateral com intenção de violar disposição de lei, pois visavam evadir-se da
responsabilidade pelas obrigações fiscais e previdenciárias incidentes sobre os valores decorrentes do
contrato de cuja simulação não podem valer-se em litígio de um contra o outro conforme a disposição
contida no art. 104 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, verbis: 'Tendo havido intuito de
prejudicar a terceiros ou infrürgir preceito de lei, nada poderão alegar, ou requerer os contraentes em jutko
quanto à sünulação do ato, em lillfiü de um contra 0 outro, ou contra terceiros'" (grifos no original).

Neste sentido também o julgamento proferido pela 3a Tunna do TRT da 3a Região, em acórdão de lavra
do Juiz Paulo Araújo, Relator no processo TRT-RO-16695/01, julgado em 06.02.2002, cujo trecho de sua
fundamentação merece destaque: "O contrato de trabalho é especial e no tipo de atividade existe, sim, e mais
do que em outras atividades esportivas no país, a imagem do atleta, que tem relevante valor. E não é salário.
Porém, não se pode ignorar que por esta via, ambas as partes contratantes e não só os clubes buscam uma
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forma de, uma, escapar dos altos encargos sociais trabalhistas e, outra, dos altos encargos tributários, em
especial o ünposto de renda. Enquanto o pacto está em vigor, todos se contentam e calam. Rompido, é hora
das reivindicações zelosamente guardadas desde o üucio e cada qual sustenta que tem a totalidade da razão
e não se contenta com menos " (grifei).

Por todos estes fundamentos, e porque a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza, não se
vislumbra a ocorrência de fraude na situação noticiada nestes autos.

Por conseguinte, não se cogita da existência de fraude a invalidar o negócio jurídico realizado entre o
Clube réu e a empresa Jadão Marketing Esportivo Ltda. para a exploração da imagem do reclamante.
3. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR PARA PLEITEAR O PAGAMENTO DE VALORES
DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DE SUA IIVIAGEM.

Inconfonnado com a rejeição da prefacial de ilegitimidade ativa ad causam suscitada em contestação, o
reclamado recorre. Alega que o reclamante cedeu sua irnagem à empresa J adão Marketing Esportivo Ltda. a
qual, por sua vez, negociou com o Grêmio, e que o próprio magistrado prolator da sentença reconheceu que o
direito de irnagem não caracteriza direito decorrente da relação de emprego. Requer a declaração de
ilegitimidade ativa do autor para postular verbas relativas ao direito de imagem, diante da cessão desse direito
à empresa antes mencionada, bem como a exclusão do pagamento do direito de imagem no valor mensal de
R$l5.000,00, nos períodos de 01.01.2001 a 19.03.2001 e 21.06.2001 a 02.08.2001.

À análise.
De acordo com o art. 3° do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicável ao processo do

trabalho, Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. A partir desse conceito
legal, tem-se que a legitimidade ativa diz respeito à titularidade da pretensão deduzida em juízo.

Nos termos da fundamentação expendida no item anterior do presente julgado, não restou comprovada
a ocoirência de fiaude no negócio jurídico firmado entre o reclamado e a empresa Jadão Marketing esportivo
Ltda., cuja constituição e inscrição na Junta Comercial do Estado, vistado por profissional da área jurídica,
deu-se de forma absolutamente regular. Ademais, através dessa modalidade contratual de exploração da
irnagem, atleta e Clube se beneficiaram, cada qual em aspectos próprios e específicos.

Afastada, portanto, a noção de fraude, e presente a idéia de que o reclamante cedeu e transferiu à
empresa Jadão Marketing Esportivo Ltda. o pleno direito de uso de seu nome e imagem, como atleta
profissional, há que se concluir que eventuais pagamentos pela exploração da imagem do autor devem ser
efetuados em favor da empresa da qual ele é sócio-quotista majoritário, e não diretamente à pessoa fisica,
porque a titularidade desse direito é da empresa especialmente constituída para essa fmalidade, e não do
demandante.

Nesse contexto, sobressai a ilegitimidade ativa do autor para pleitear em Juízo eventuais decorrências
da exploração de seu direito de imagem.

Por este fundamento, dá-se provimento ao recurso ordinário, no aspecto, para excluir da condenação o
pagamento dos direitos de imagem, no valor mensal de R$15.000,00, nos períodos de 01.01.2001 a
19.03 .2001 e 21 .06.2001 a 02.08.2001, em razão da ilegitimidade ativa do reclamante para postulá-las.
4 - SALÁRIOS NÃO PAGOS. GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2000.

Sob o fundamento de ausência de prova do respectivo pagamento, o Juízo de primeiro grau deferiu os
salários dos meses de novembro e dezembro de 2000, janeiro, fevereiro, março (19 dias), junho (10 dias) e
agosto (2 dias) de 2001 ("b", fl.201), bem como de 13° salário de 2000, 5/12 ("c", fl.201).

Em recurso, o reclamado destaca que o reclamante impugnou os recibos de pagamento por falta de
assinatura, e não por falta de pagamento e, com base nesse argumento, assevera que pagamento houve, não
ocorrendo somente a assinatura do recibo (sic).

Vejamos.
No item VI.I da inicial, sob o título de "Salários Atrasados", o reclamante alegou haver celebrado em

04.08.2000 com o reclamado contrato com tenno final aprazado para 03.08.2001, o qual foi prorrogado para
3l.12.2001. Alegou que nesse período foi emprestado para os Clubes Joinville e Peñarol. Disse que foi
devolvido em 30.11.2001 e se apresentou no Grêmio em 01.12.2001, restando atendido o disposto no art.39
da Lei n° 9.615/98. Argumentou que, como estava extinto o contrato de empréstimo, voltou a vigorar o
contrato principal ou, como diz a lei, "vi gorando no retoma o antigo contrato". Com base em tais
"explicações", disse que o reclamado é devedor dos seguintes salários durante todo o período contratual: Ê
de 2000 - meses de novembro e dezembro e a gratificação natalina; ano de 2001 - meses dejaneiro, fevereiro,
19 dias de março, 10 dias de julho, 02 dias de agosto, 30 dias de dezembro e a gratificação natalina; ano de
Q2 - indenização igual ao salário referente ao período em que ficou à disposição do clube.
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Da fonna como redigida a pretensão exordial, sobressai a conclusão inarredável de que o pedido
formulado no item II da fl. 18, referente aos salários nos períodos indicados, carece da correspondente causa
de pedir, pois não há como estabelecer um nexo de causalidade coerente entre as "explicações" ofertadas no
item VI.I e a alegação quanto ao atraso no pagamento dos salários postulados. Tanto é assim que o reclamado,
em contestação (fl.90), defende-se alegando apenas que "todos os Salários, Gratfiicações Natalínas e
Parcelas Rescisórias que o Grêmio devia ao Autor foram corretamente alcançados a este, não havendo
nenhum valor em atraso " (g). Ou seja, a absoluta falta de causa de pedir impossibilitou ao reclamado a
elaboração de defesa específica quanto à lacônica alegação de que devidos os salários nos períodos indicados.

Cumpre observar que, embora o item VI.I da inicial seja intitulado como "Salários Atrasados", o
reclamante, em verdade, não alega a ocorrência de atraso ou de falta de pagamento, limitando-se a aduzir,
após "estas explicações ", quanto ao empréstirno ao Joinville e ao Peñarol, que o reclamado é devedor de
salários.

Por esta razão, não há como aceitar que somente quando de sua manifestação sobre a defesa e os
documentos apresentados pelo réu o reclamante venha a alegar a ausência de pagamento ao argumento de que
alguns contracheques acostados aos autos não estão assinados (fl. l59), sob pena de inovação, vedada pelo art.
264 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho.

Diante desses fundamentos, impõe-se reconhecer a inépcia do pedido fonnulado no item II da fl. 18,
por absoluta falta de causa de pedir, o que, por certo, acarretaria a extinção do processo, sem julgamento do
mérito, nos tennos do inciso I do art. 267 do CPC, o que, contudo, não foi requerido pelo réu no momento
processual oportuno.

No entanto, considerando que a pretensão recursal é voltada à absolvição, cumpre acolher o recurso
ordinário, no aspecto, pelos mesmos fundamentos, para excluir da condenação o pagamento de salários dos
meses de novembro e dezembro de 2000, janeiro, fevereiro, março (19 dias), junho (10 dias) e agosto (2 dias)
de 2001, bem como 13° salário de 2000 (5/ 12).
5 - INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2002 A 31/01/2002.

Entendendo incontroversa a alegação do autor de que permaneceu à disposição do Clube reclamado
após o encerramento do vínculo trabalhista, cujo termo fmal estava previsto para 31/12/2001, sob o
fundamentando que "o reclamado não contestou especfiicamente, como exige o art. 302 do CPC " (sm), o
Juízo de origem deferiu o pagarnento de indenização correspondente ao valor de um salário mensal, no
período de 01.01.2002 a 31.01.2002 (fl.198).

Inconfonnado, o reclamado recorre.
Diverge-se do entendimento esposado na origem, na medida em que o reclamado negou expressarnente

essa alegação, na fl.78 da contestação, argumentando no sentido de que o vínculo laboral se extinguiu em
31.12.2001, permanecendo, até a liberação do atleta, apenas o vínculo desportivo, com o que aquele não se
confunde (fls.77/80).

Por esse prisma, analisa-se a questão.
Consoante fundamentação anterionnente consignada neste julgado, a fonnação do atleta profissional de

futebol requer longos e árduos anos de preparação, nos quais o Clube, seja profissional ou amador, investe
muito ao longo do tempo, inclusive em termos financeiros, o que justifica a compensação que recebia quando
da cessão do atleta a outra instituição. Essa compensação é o que se denominava "¡ ".

Até o ano de 1998 o conceito de "passe" estava perfeitamente delineado no art. 1 1 da Lei n° 6.374/76, o
qual foi expressamente revogado pela Lei n° 9.615/98. Até a edição da nova Lei, era certo que o atleta
profissional ligava-se ao clube não apenas por urn contrato de trabalho, mas tarnbém por urn vínculo
desportivo, o qual sobrevivia ao pacto laboral, se a liberação do atleta, que no caso de transferência de um
clube para outro se perfectibilizava com o pagarnento de seu passe, fosse posterior ao encerramento do
contrato de trabalho. Daí sobressaía a conclusão de que o vínculo desportivo era totalmente independente do
vínculo laboral, significando que, mesmo extinto o contrato de trabalho pela tenninação de seu prazo
detenninado, o vínculo desportivo permanecia até que o clube para o qual o atleta estava sendo transferido
efetuasse o pagarnento do passe e, com isso, houvesse a liberação do profissional.

Hoje a situação é diversa, pois a Lei n° 9.615, de 24.03.1998, extinguiu a figura do passe,
estabelecendo, no §2° de seu art. 28, que "O vínculo desportivo do atleta com a entidade contratante tem
natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais, com o
término da vigência do contrato de trabalho (..)", valendo essa normatividade para os contratos extintos a
partir de 25.03.200l.

Todavia, o fato de que os contratos de trabalho celebrados entre os atletas de futebol e as instituições
desportivas possuem prazo detenninado e a necessidade de disciplinar os contratos que se encontravam em
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:urso na data de publicação da nova Lei, ensejou o surgimento de uma regra de transição, irrserta em seu art.
93, nos seguintes termos: "O disposto no §2°do art. 28 somente entrará em vigor após três anos a partir da
vigência desta lei. " Assirn, a par da vigência da nova Lei a partir de 24.03.1998, o passe restou defnivamente
banido de nossa legislação somente a partir de 25.03 .200l.

No caso dos autos, o contrato de trabalho do reclamante foi celebrado em 04.08.2000, após a edição da
Lei n° 9.615/98, e rescindido em 31.12.2001, após a defmitiva extinção da figura do passe, conforme expressa
previsão legal (art. 93 da nova Lei).

Diante disso, embora o contrato de trab alho do reclamante tenha sido rescindido em 31.12.2001, e a sua
completa liberação somente tenha oconido em 31.01.2002, não há como entender que o atleta, nesse período,
tenha pennanecido à disposição do clube, pelo só fato de que, nos tenrros do §2° do art. 28 da Lei n° 9.615/98,
'O vínculo desportivo do atleta com a entidade contratante tem natureza acessória ao respectivo vínculo
empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais, com o término da vigência do contrato de
trabalho ". Ou seja, extinto o contrato de trabalho, extingue-se automaticamente o vínculo desportivo que lhe é
acessório, não remanescendo qualquer responsabilidade do clube a partir de então.

De outra parte, não há nos autos prova ou sequer notícia de que no período que medeou entre a
terminação de seu contrato de trabalho (31/12/2001) e a sua completa liberação (31/01/2002), o demandante
tenha participado de algum evento esportivo ligado ao reclamado.

Por este fundamento, dá-se provirnento ao recurso, no aspecto, para excluir da condenação o pagamento
de indenização, no valor de um salário mensal, referente ao período de 01.01.2002 a 31.01 .2002.
6 - REAJUSTES NORMATIVOS.

Ao fundamento de que incontroversa a não-concessão dos reajustes nonnativos devidos, o Juízo de
primeiro grau deferiu o pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste de 1,36% não concedido em
31.12.2000, com reflexos nas férias com 1/3, nos 13° salários e no FGTS (fl.20l).

Em seu recurso, o reclamado afirma que o reclamante foi contratado em agosto de 2000, já com os
salários reajustados (fl.215).

Rejeita-se, de plano, essa estapafúrdia alegação, porque a Convenção Coletiva de Trabalho das
rls.57/61 assegurou o reajuste dos salários dos integrantes da categoria profissional do autor a partir de
dezembro de 2000, afigurando-se impossível a contratação do autor em agosto de 2000 com os salários "já
reajustados" por uma majoração que somente passou a vigorar a partir em dezembro.

Por outro lado, a tabela de proporcionalidade da fl.5 8 prevê, para aqueles que não completaram um ano
de serviço em favor do mesmo empregador, mas que contem com três meses completos de contrato, como é o
caso do demandante, um reajuste de 1,36%, em dezembro de 2000, o qual não consta dos recibos de salário
acostados na fl. 101.

Assim, porque comprovada a não-concessão do reajuste normativo determinado pela norma coletiva em
foco, mantém-se a condenação, negando-se provimento ao recurso.
7 - PASSE.

Sob o fundamento de falta de prova do respectivo pagamento, o Juízo de primeiro grau deferiu ao
reclamante o pagamento de R$ 90.000,00 a título de diferenças do percentual de 15% referente ao passe
(atestado liberatório do atleta).

Em recurso, o reclamado diz que os R$ 105.000,00 referidos em contestação não dizem respeito aos
15% do passe, mas sim ao TODO devido à "SER CAXIAS". Afinna que não pagou os 15% "porque o TODO
não foi pago ".

Vejamos.
O reclamante alegou, na inicial, que quando o reclamado adquiriu o seu vínculo desportivo do "SER

CAXIAS " assumiu o compromisso de pagar R$ 105 .000,00 referentes aos 15% aos quais fazia jus pela venda
de seu atestado liberatório - passe. Afirma que desse valor, o Grêmio pagou apenas R$ l5.000,00, restando
um crédito de R$ 90.000,00 desde 31 . 12.2000.

Em contestação, o reclamado limita-se a sustentar que cabia ao autor provar que os valores
efetivamente não forarn pagos e que "Não havendo o pagamento do todo, não se pode pagar a fração do
todo, uma vez que daquele é dependente " (sic - fl.83).

A par do confuso arrazoado defensivo, a questão não apresenta maiores dificuldades. De acordo com as
cláusulas fixadas no instrumento particular de fixação do valor e pagarnento de indenização pela transferência
de jogador profissional de futebol da fl.97, o Grêmio adquiriu junto à Sociedade Esportiva Recreativa Caxias
- "SER CAXIAS" -, o vínculo desportivo do atleta, também denominado atestado liberatório - passe.

Entre os dois clubes - Grêmio e "SER CAXIAS" - foi convencionado que ao reclamado incumbiria o
pagamento direto ao atleta, no caso o reclamante, da indenização de 15% pela transferência do jogador, no
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valor de R$ 105.000,00, em duas parcelas vencíveis em 10.08.2000 (R$ 15.000,00) e 31.12.2000 (R$
90.000,00). Ou seja, as cláusulas segunda e terceira não deixam dúvida quanto à circunstância de que o
reclamante faz jus ao pagamento de R$ 105.000,00 a título de indenização pela sua transferência ou passe,
também denominado atestado liberatório.

Por outro lado, a tese recursal de que os R$ 105.000,00 não se referem aos 15% devidos ao atleta e sim
ao "todo", não prospera. É que se os RS 105.000,00 reahnente fossem o total da negociação do passe do
jogador com a "SER CAXIAS", os 15% corresponderiam a R$ 15.750,00, valor, por si só, superior ao
efetivamente pago.

A prova do pagamento é sempre de quem alega, na forrna do art. 818 da CLT. No caso, o reclamado
não se desincumbiu desse ônus. Ademais, restando incontroverso o pagamento de apenas e tão-somente
R$l5.000,00, são devidos os R$90.000,00 deferidos, a tal título, na origem.

Nega-se provirnento, pois.
8 - MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS.

lnconfomiado com a condenação ao pagamento de multa pelo atraso no pagamento de verbas
rescisórias, o reclamado assevera que, por expressa disposição do caput do art. 477 da CLT, essa multa não
incide em contratos por prazo detenninado (fl.2 16).

Rejeita-se esse inconsistente argumento recursal, na medida em que o gzg do art. 477 da CLT,
diversamente do entendido pelo recorrente, estabelece tão-só o pagamento de uma indenização em favor do
empregado que não tenha dado causa à rescisão do contrato de trabalho por prazo indeterminado, nada
dispondo quanto à inaplicabilidade da multa prevista em seu parágrafo 8° aos contratos por prazo
determinado. Veja-se que a indenização prevista no guy do art. 477 da CLT não se confunde com a multa
prevista nesse mesmo dispositivo legal para a hipótese de pagamento a destempo das rescisórias.

De resto, não havendo prova do pagamento das verbas rescisórias mencionadas no item VI.VI (fl. 15) e
postuladas no item VHI (fl.l9) da petição inicial, mantém-se a condenação, negando-se provimento ao
recurso.

9 - COMPENSAÇÃO.
Em seu recurso, o reclarnado aduz que "Conforme foi objeto deste Recurso houve pagamento de direito

de imagem à empresa Jadão, de propriedade do Autor, que caso deve ser compensada da condenação
imposta, caso esta seja mantida " (sic, fl.2l6).

A pretensão recursal merece ser rejeitada, por inovatória, na medida em que na contestação (fl.9l) o
reclamado limitou-se a postular a compensação de "eventuais pagamentos feitos a maior", nada sendo
pleiteado a título de compensação com os valores pagos à empresa J adão, o que, aliás, resta de todo irrcabível.

Nega-se provirnento, pois.
RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE.
1 - DIREITO DE IMAGEM. NATUREZA SALARIAL.

Inconfomrado com o entendimento do Juízo a guo no sentido de que os pagamentos decorrentes do uso
da imagem do jogador de futebol não possuem natureza salarial, porque não se destinam a remunerar a
prestação de serviço, o reclamante recorre adesivamente, ressaltando que pelo fato de não ter sido explorada
sua imagem como atleta, o pagamento mensal do valor de R$ 15.000,00 à empresa criada para esta finalidade
aponta para a aplicação do art. 457 da CLT. Pugna pelo reconhecimento da natureza salarial da verba em
questão, deferindo-se o pagamento dos meses impagos e reflexos, reajuste salarial, indenização, multa do art.
477 da CLT e demais pedidos forrnulados na inicial.

À análise.
O reclamante José Adão Fonseca celebrou com o reclarnado contrato de traballio de atleta profissional

de futebol, em 04.08.2000 (fls.25/26, 28/29), por meio do qual ficou ajustado o pagamento de salário mensal
de R$ 5.000,00.

Em 05.09.2000, foi celebrado instrumento particular de constituição de sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, denominada Jadão Marketing Esportivo Ltda., tendo por sócio-gerente o
reclamante e como sócia-cotista Silvania Alves dos Santos. Por meio desse contrato, o reclamante cedeu e
transferiu à mencionada sociedade o pleno direito de uso de seu nome e imagem. como atleta profissional, a
qual deles poderia se utilizar, inclusive mediante cessão integral ou parcial a terceiros (fls.l72/180). O
contrato foi devidamente inscrito na Junta Comercial do Estado.

Consoante fundamentação anteriorrnente expendida neste julgado, o atleta de futebol, por ser pessoa
pública de grande destaque na mídia, desperta enonne interesse em associar a imagem do clube ou do evento
desportivo à imagem do atleta vencedor. Por essa razão, a exploração da imagem dos atletas de futebol é uma
realidade e tem sido significativo o crescimento do comércio da imagem do profissional do esporte.
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Para essa fmalidade, o atleta e a entidade desportiva firmam um contrato autônomo, cuja legalidade
depende de instrumento próprio e de expressa autorização do atleta, cabendo a este a percepção do valor
ajustado nessa negociação. Aliás, nessa modalidade contratual ambos os contratantes auferem inúmeras
vantagens, especiahnente em relação à diminuição da carga tributária a ser suportada pelas partes envolvidas.
O atleta que aufere rendimentos por meio de uma empresa comodamente criada para essa fmalidade deixa de
recolher ao Fisco os 27,5% de imposto de renda incidentes sobre o valor ajustado a esse título.

Em relação ao clube, este, iguahnente, se beneficia com a redução da carga tributária para apenas 12%
em razão da negociação direta entre pessoas jurídicas, daí porque as vantagens para ambos os contratantes são
inegáveis.

Por outro lado, é certo que, no presente caso, o valor auferido pelo atleta com a exploração de sua
imagem não constitui salário, direto ou indireto, uma vez que não se destina à contraprestação pela atividade
profissional e não guarda relação com a execução do contrato de trabalho.

As notas fiscais de serviços das fls.l07/1 10 e as planilhas das fls.l 13/115 comprovam pagamentos
feitos pelo reclamado à empresa J adão Marketing Esportivo Ltda., em decorrência da utilização da imagem do
reclamante no período de 21.09.2000 a 03.01.2001, sempre em valores variáveis de R$ 11.000,00 a R$
18.000,00.

Por todos estes ftmdamentos, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso.
2 - l1VlAGEM NO IVIÊS DE DEZEMBRO DE 2001.

Esclarece o reclamante, em seu recurso adesivo, que postulou na inicial o reconhecimento da natureza
salarial do contrato de imagem e o pagamento de salários, considerados os R$20.000,000, dos meses de
novembro e dezembro de 2000, janeiro, fevereiro, março (19 dias), junho (10 dias), agosto (02 dias) e
dezembro de 2001. Aduz que o Juízo a guo deferiu o pagamento postulado, exceto o mês de dezembro de
2001, considerado o salário de R$5.000,00, e não a imagem que também não foi paga nestes meses (Q
fl.239). Acaso mantida a decisão no sentido de que a parcela denominada imagem não possui natureza
salarial, requer a condenação do reclamado ao pagamento da imagem dos meses acima referidos, irnpagos e
postulados na inicial.

Sem razão.

Conforme se observa da fundamentação exarada no item 4 deste julgado, o reclamado foi absolvido da
condenação ao pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2000, janeiro, fevereiro, março
(19 dias), junho (10 dias) e agosto (2 dias) de 2001, bem como 13° salário de 2000 (5/12), postulados no item
II da fl. 18 da inicial, por absoluta falta de causa de pedir.

O mesmo fundamento se aplica ao salário do mês de dezembro de 2001 , ora postulado em recurso.
De outra parte, confomre já consignado anteriormente, eventuais pagarnentos pela exploração da

imagem do autor devem ser efetuados em favor da empresa Jadão Marketing Esportivo Ltda., e não
diretarnente ao atleta, diante de sua evidente ilegitirnidade ativa para postular em Juízo quaisquer decorrências
do uso de sua imagem.

Por tais fundarnentos, nega-se provimento ao recurso também neste item.
3 - SOLl])ARIEDADE NA CESSÃO.

Diz o reclamante, em seu recurso adesivo, que também postulou a condenação do reclamado em
pagamentos efetuados durante o período da cessão. Argumenta que a Lei n° 9.615/98 foi regulada pelo
Decreto n° 2.574/98, o qual estabelece a solidariedade entre os clubes cedente e cessionário, cuja fmalidade é
impedir que o atleta emprestado receba salário inferior àquele pago pelo clube de origem e evitar que um
clube empreste seu empregado a outro empregador, sabendo que o cessionário não irá pagar os salários.
Requer a modificação da sentença e o reconhecimento da obrigação solidária do reclamado pelas diferenças
não observadas no contrato de empréstimo (fls.239/240).

A situação dos autos, relativamente a este item, é peculiar.
Consoante se depreende do petitório das fls.18/21 da inicial, o reclamante nada postula a título de

reconhecimento obrigação solidária do reclamado pelas dflrenças não observadas no contrato de
empréstimo, ora pleiteado em sede de recurso adesivo. O mais próximo a que se pode chegar da mencionada
solidariedade não passa de mera argumentação constante da exposição de motivos da inicial, item V,
tls.09/1 l, sob o título de "empréstimos", em que o reclamante alega, em síntese, que o clube empregador,
durante o periodo de empréstimo, continua responsável pelo jogador. Chega o autor a afirmar que "No caso o
Peñarol pagou ao Grêmio a importância de 50 mil dólares (doc.I5). Mas 0 clube não foi capaz de acertar o
que devia ao atleta " e que o Joinville, durante o periodo de empréstimo, não recolheu corretamente o FGTS,
faltando os recolhimentos referentes aos meses de maio e parte de junho de 2001.
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Ou seja, a par da argumentação quanto à pretensa solidariedade entre os clubes cedente e cessionários,
nada é expressamente postulado a esse título.

Tanto é assim que o julgador de origem analisou a matéria, afastando-a, quando da apreciação do
pedido referente ao pagamento dos direitos de imagem durante o ano de 2001 (fls.l96/I97), expressamente
postulados no item V1 da fl.l9 da petição inicial, cuja fundamentação encontra-se assentada no item VI.IV,
sob o título "Direito de Imagem", da exposição de motivos da exordial.

De todo esse contexto, resta induvidoso que a pretensão recursal, relativamente ao reconhecimento da
obrigação solidária do reclamado pelas dflrenças não observadas no contrato de empréstimo, é inovatória,
desmerecendo apreciação nesta instância recursal.

Nega-se provirnento, pois.
Ante o exposto,ACORDAM os Juízes da 23 Tunna do Tribunal Regional do Trabalho da 43 Região, por

unanimidade, dar provimento parcial ao recurso ordinário do reclamado para declarar que não se vislumbra
ilegalidade no negócio juridico realizado com a empresa Jadão Marketing Esportivo Ltda. para a exploração
da irnagem do reclamante; para excluir da condenação o pagamento dos direitos de imagem, no valor mensal
de R$15.000,00, nos periodos de 01.01.2001 a 19.03.2001 e 21.06.2001 a 02.08.2001, para excluir da
condenação o pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2000, janeiro, fevereiro, março
(19 dias), junho (10 dias) e agosto (2 dias) de 2001 e 13° salário de 2000 (5/ 12), bem como para excluir da
condenação o pagamento de indenização, no valor de um salário mensal, referente ao periodo de 01.01.2002 a
31 .0l .2002. Por maioria, vencido parcialmente o Exrno. Juiz José Felipe Ledur, negar provimento ao recurso
adesivo do reclamante. Valor da condenação que se reduz para R$l00.000,00. Intimem-se.Porto Alegre, 10 de
dezembro de 2003. Denise Pacheco - Juíza-Relatora Convocada
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PROCESSO: Recurso Ordinário - 01497-2002-017-03-00-9
DATA DA PUBLICAÇÃO: 30/01/2004

ÓRGÃO JU LGADOR: Primeira Turma
JUIZ RELATOR: Maria Laura Franco Lima de Faria
ORIGEM: 17a. Vara do Trabalho de Belo Horizonte
RECORRENTE(S): Cruzeiro Esporte Clube

Sergio Manoel Junior
RECORR]])O(S): os mesmos

EMENTA: SALÁRIO EXTRAFOLHA.INTEGRAÇÃO DEFERIDA. Evidenciado nos autos que o
reclamado adotava a prática de pagar a maior parte do salário do jogador extrafolha, através de empresa
interposta e sob a falsa rubrica de "lucro presumido" ou "direito de imagem", há que ser repelida a fraude
(art. 9° CLT), deferindo-se as diferenças correspondentes às demais verbas trabalhistas de direito, como férias,
13° salário, FGTS e outras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recursos ordinários, interpostos de decisão do  Juiz
da 7a Vara do Trabalho Belo Horizonte, em que figurarn: como recorrentes, SERGIO MANOEL JUNIOR e
CRUZEIRO ESPORTE CLUBE; como recorridos, OS MESMOS.

RELATÓRIO

Ao de f 327/329, que adoto e a este incorporo, acrescento que o MM. Juiz da 17a Vara do Trabalho desta
Capital rejeitou as preliminares de incompetência e inépcia da inicial, quanto ao pedido de direito de arena,
argüidas pelo reclamado; declarou, de ofício, a inépcia da inicial no tocante à causa de pedir referente ao
pagamento de "bichos" e também quanto ao pleito de "reflexos de todas as parcelas que vierem a ser
deferidas ..."; rejeitou as preliminares suscitadas pelo reconvindo e, no mérito, julgou improcedente a
reconvenção e procedente, em parte, o pedido formulado pelo reclamante, para condenar o reclamado a
pagar-lhe as seguintes parcelas: reflexos dos valores pagos a título de direito de imagem pela empresa GOL;
diferenças salariais decorrentes do não reajustamento do salário pelo IGPM, e diferenças reflexas
correspondentes a título de indenização do art. 479/CLT, férias acrescidas de 1/3 e FGTS; direito de arena e
reflexos; 50% do 13o salário de 2001; 50% do salário de novembro e o salário integral de dezembro/2001;
dois repousos semanais remunerados por mês, observadas as semanas em que havia dois jogos, de forma
dobrada, durante os anos de 2000 e 2001. O réu também foi condenado a fomecer ao autor o termo de
confissão de dívida pleiteado, sob pena e multa; tudo conforme especificado no dispositivo de f. 347/3 50. O
reclamado apresentou embargos de declaração (f. 351/3 53), que foram parcialmente providos, nos termos da
ata de f. 3 54/3 55 .

O reclamante apresentou embargos de declaração da decisão constante da ata de f. 354/355 (f. 357/3 59), os
quais também foram providos, em parte, para prestar os esclarecimentos contidos na ata de f. 372/373.

Inconformado, o reclamado interpôs recurso ordinário (f 360/369), renovando as preliminares de
incompetência em razão da matéria, carência de ação e inépcia do pedido de reajuste salarial; quanto ao
mérito, abordou os seguintes temas: direito de arena/imagem integração/ fraude; reajuste salarial e
reflexos; indenização do art. 479/CLT; saldo de salários; RSR em dobro; confissão de dívida; antecipação
salarial; juros e correção monetária.
Comprovantes de pagarnento das custas e recolhimento do depósito recursal às f. 370/371.
Ciente da decisão de embargos de f. 372/373, o reclamado apresentou o "recurso adesivo" de f. 392/394,
pretendendo a compensação do valor pago a título de adiantamento.

O reclamante apresentou recurso adesivo (f. 395/3 97), reiterando a preliminar de inépcia da reconvenção, por
irnpossibilidade jurídica, e pretendendo que apenas dois domingos sejam excluídos da apuração dos repousos
semanais remunerados deferidos em dobro.
O reclamante apresentou contra-razões (f. 401/4l5), argüindo a intempestividade do recurso de f. 360/369 e
pugnando pelo desprovimento dos apelos do reclamado.
O reclamado apresentou contra-razões (f. 416/4l8), argüindo também a intempestividade do recurso adesivo
do reclarnante e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.
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Tudo visto e examinado.

V O T O

ADMISSIBILIDADE

1 Sustenta o reclarnante, em contra-razões (f. 402/403), que a interposição de dois recursos pelo reclamado
não pode ser aceita, porque fere o princípio da unirecorribilidade. Conclui, assirn, que apenas o segundo apelo
poderia ser julgado, porque substitui o primeiro. Aduz, ainda, que intempestivo o recurso de f. 360/3 69, por
ter sido interposto antes da sentença de embargos de f. 372/373.

Razão nenhuma lhe assiste.

Embora o reclamado tenha denominado de "recurso adesivo" o apelo de f.392/394, trata-se, com efeito, de
mero aditamento, o qual perfeitamente admissível, considerando que a decisão de embargos de declaração
proferida em 17/09/2003 (f 372/373), depois de protocolizado o recurso de f. 360/369, em 16/09/2003
atribuiu efeito modificativo à sentença de f. 327/3 50.

Além do mais, evidente que o fato de o recurso ordinário de f. 360/369 ter sido interposto antes de proferida a
decisão de embargos de f. 372/373 não o toma intempestivo, já que o reclamado só teve ciência da oposição
dos embargos de declaração pelo reclamante (f. 357/3 59) em 23/09/2003, quando foi publicada a decisão de f.
372/373 (f 373-verso). Assim, não há falar em intempestividade do recurso de f 360/369, considerando que
sua interposição se deu no prazo de oito dias contados da publicação da decisão dos embargos opostos (f. 355
verso).
Rejeito, portanto, as preliminares argüidas pelo reclamante em contra-razões.

2. O reclamado sustenta, nas contra-razões de f. 416/418, que o recurso adesivo interposto pelo
reclamante intempestivo, porque a matéria veiculada em tal apelo diz respeito à decisão de embargos
publicada em 23/09/2003, tendo sido protocolizada apetição de f. 395/397 apenas em 14/09/2003.
Também sem razão.

O reclamante só foi intimado a apresentar contra-razões ao recurso de f. 360/369 em 04/10/2003, sábado,
confonne certidão de f. 374-verso. Assim, o prazo para interposição de recurso adesivo teve início em
07/10/2003, terça-feira (Enunciado 262/T ST), fmdando em 14/07/2003, exatamente quando foi protocolizada
a peça de f. 395/397.
Rejeito, igualmente, a argüição de intempestividade fonnulada pelo reclamado em contra-razões.

3. Declaro, de ofício, a intempestividade do aditamento de f. 392/394. Isto porque o reclamado teve ciência da
decisão de embargos de f 372/373, que auibuiu efeito modificativo à sentença originária, em 23/09/2003,
conforme certidão de f.373-verso. Assim, seu prazo para apresentar aditamento ao recurso antes interposto, de
f. 360/369, teve início em 24/09/2003 e fun em 01/10/2003. Como o referido aditamento só foi protocolizado
em 02/10/2003 (f. 392), tem-se por extemporâneo.

4. Quanto ao mais, conheço dos recursos ordinário de f. 360/369 e adesivo de f. 395/3 97, porque satisfeitos os
pressupostos de sua admissibilidade, e os recebo no efeito meramente devolutivo. As partes observaram o
prazo legal e apresentaram os respectivos instrumentos de mandato (f. 104 e 107). O reclamado trouxe, ainda,
os comprovantes de pagamento das custas e recolhimento do depósito recursal (f. 370/371).
Concluindo, rejeito as preliminares de não conhecimento argüidas pelas partes em contra-razões e conheço
dos recursos de f. 360/369 e 395/3 97, deixando, todavia, de conhecer do aditamento de f. 392/3 94, por
intempestivo.Conheço também das contra-razões, porque tempestivas e subscritas por procuradores
regularmente constituídos (f. 104 e 107).

PRELIMINARES

1 hicompetência Material
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1.1 - O reclamado reitera a preliminar de incompetência material argüida na contestação, no tocante aos
direitos de imagem e de arena irrvocados na petição inicial. Sustenta, em suma, que se trata de parcela de
caráter eminentemente civil, e não trabalhista.

Mas nenhuma razão lhe assiste.

O reclamante alegou que recebia salário extrafolha a título de direito de imagem, pretendendo a integração e
tal verba em sua remuneração para fms de recebimento das diferenças especificadas. Postulou também
parcela correspondente ao direito de arena de que trata o art. 42 da Lei 9615/98.

Patente, portanto, a competência desta Justiça para apreciar tais pedidos, na forma do art. 114, caput, da
constituição da República, que assim dispõe: "Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os
dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios do Distrito Federal, dos Estados e da
União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que
tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas".

As indenizações pleiteadas pelo reclamante decorrem diretamente do contrato de trabalho firrnado com o
reclamado, sendo irrelevante aferir se a norma jurídica que as ampara de natureza civil ou trabalhista, até
porque, diga-se por oportuno, a própria CLT autoriza aplicação subsidiária do direito comum, em seu art. 8°,
parágrafo único.

Destarte, não há falar em incompetência no tocante aos pedidos fomiulados nos itens I, II, IV, V, VI, VII e
VIII e X do rol de f. 16/17.

1.2 Embora sem atribuir o título de prelirrrinar, o reclamado aduz que esta Justiça não tem competência para
apreciar o pedido concernente ao termo de confissão de dívida que o reclamante pretende obter do réu.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

Inicialmente, cabe observar que a incompetência em razão da matéria pode e deve ser declarada at mesmo de
ofício e em qualquer instância, sob pena de nulidade absoluta. Assim, embora tal argüição não tenha
sido oportturamente fonnulada pelo reclamado na contestação de f 114/ 128, cabe enfrentar a matéria, sem
que com isso se possa cogitar de supressão de instância. Na inicial (f. 14/15) alegou-se, em síntese, que: o
reclamado Cruzeiro tinha que pagar ao Botafogo R$400.000,00 pelo passe do reclamante; o Botafogo, por seu
turno, também devia ao reclamante R$ 400.000,00; assim, convencionou-se que o reclamado daria ao
Botafogo nota promissória recebida do Santos Futebol Clube neste mesmo valor, e que o Botafogo repassaria
tal nota prornissória ao reclamante, como pagamento de sua dívida. Ocorre que o reclamado, "em ato de boa
vontade", ofereceu-se para ingressar em Juízo para o reclamante (porém em nome do próprio Cruzeiro), a fun
de executar o título extrajudicial referido, o que foi feito. Ainda de acordo com a peça de ingresso, o Cruzeiro
adiantou ao reclamante a importância de R$l00.000,00, que posterionnente seria deduzida dos R$400.000,00
que teria que repassar ao autor por conta da ação de execução mencionada. Todavia, o reclamado se recusou a
fomecer declaração requerida pelo autor, no sentido de que, do montante a ser recebido na citada ação contra
o Santos Futebol Clube, R$300.000,00 pertencem ao reclamante, sendo esta a sua pretensão ora fonnulada
por meio da presente reclamação.

Como se vê, da narrativa acirna, não se pode afirmar que a suposta dívida do reclamado para com o
reclamante, no importe de R$ 300.000,00, decorra do contrato de trabalho firmado entre as partes, ou da
prestação de serviços do autor em favor do réu. A dívida, na verdade, do Botafogo para com o reclamante, e
o reclamado, na condição de um terceiro qualquer, e não de empregador, ofereceu-se para ajuizar a ação de
cobrança. Com efeito, o que se vê aqui uma grave acusação de apropriação indébita, já que o reclamante
acusa o Cruzeiro de pretender se apropriar de um título executivo que não lhe pertenceria, o que crime,
irrclusive. Todavia, a controvérsia apresentada foge completamente aos limites da competência da Justiça do
Trabalho, defmidos no art. 114 da Constituição da República. A propósito, o reclarnante bem sabe disto, pois
assim aduziu na impugnação de f. 247/269: O reclamante tem plena consciência de que essa matéria não está
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na órbita da Justiça do Trabalho, e a declinou nessa ação, para Ver amedida do compromisso ético do
Reclamado, para ter conhecimento dos limites do compromisso que ele tem com quem contrata, e
principahnente para materializar a coragem que um ex-empregador tem de dar um prejuízo de R$300.000,00
(trezentos mil reais) a um empregado. Isso digno de organizações criminosas..."(f. 261, último parágrafo,
grifos acrescidos).

Destarte, declaro a incompetência desta Justiça para apreciar e julgar o pedido fonnulado sob o item XIV do
rol de f. 15/17, declarando o processo extinto sem julgamento de mérito com relação ao mesmo, na forma do
art. 267, IV, do CPC. Conseqüência ló gica disto a absolvição do reclamado quanto à condenação de fomecer
o termo de confissão de dívida ou cessão de crédito pretendido, sob pena de pagamento de multa diária.

2 Inépcia dos Pedidos Referentes ao Direito de Imagem e ao Reajuste Salarial

2.1 - O reclamado também renova a prelirninar de inépcia dos pedidos referentes ao direito de imagem ou de
arena, sob o fundamento de lhes faltar amparo legal no ordenamento juridico trabalhista, tratando-se de
questão de natureza civil.
Como já ressaltado acima, pouco irnporta se a norma que ampara a pretensão formulada tem natureza de
direito civil, trabalhista, tributário, etc.. E mais, se há ou não sustentação legal, trata-se de questão a ser
examinada em sede de mérito, sendo certo que se a pretensão não encontrar suporte no ordenamento juridico
vigente, a conseqüência será sua improcedência, e não a extinção do feito sem exame de mérito.

2.2 Aduz ainda o reclamado que o reclamante não indicou a causa de pedir correspondente ao pedido de
reajuste salarial, uma vez que não apontou qual seria o percentual a ser observado e tampouco a data a partir
de quando seria aplicado. Ocorre que a inicial clara no sentido de que o reajuste supostarnente contratado
deveria incidir a partir do primeiro ano de vigência do contrato, isto é, a partir de 02/08/2001. Além disso,
consta a infonnação de que a promessa do empregador fora no sentido de aplicar o equivalente ao
IGPM acumulado do período, ou seja, do primeiro ano de vigência do contrato (item 7, fl3). Logo, não há
falar em inépcia por deficiência da causa de pedir, at porque o reclarnado não teve dificuldade alguma em se
defender, havendo aduzido apenas que não prometeu reajuste algum ao reclarnante.

Rejeito.
3 Inép cia da Reconvenção Sustenta o reclamante-reconvindo que o reclamado-reconvinte fonnulou
pretensão condicionada ao julgarnento favorável ao autor no que tange ao pleito de integração do salário
extrafolha, o que não possível no ordenamento jurídico do País. Irnprocede.

Nada irnpede que a parte interponha recurso condicionando a sua apreciação a determinado julgarnento, assirn
como fez o reclamado na reconvenção que apresentou. Pediu que fossem julgados os pedidos de repetição de
indébito e devolução da antecipação salarial, apenas caso o MM. Juízo julgasse procedente o pedido inicial de
integração do salário extrafolha e caso não autorizasse a compensação da importância de R$l00.000,00,
respectivamente.
Não obstante, se a argumentação do reconvinte não convence ou não procede; ou se acaba reforçando a tese
da inicial, como sugere o reconvindo, a solução seria a improcedência da reconvenção, e não sua extinção
sem julgamento de mérito
Rejeito.

MÉRITO

I RECURSO DO RECLAMADO (F . 360/369) Direito de Imagem Integração Insurge-se o reclamado contra o
deferimento da integração à remuneração da parcela paga extrafolha a título de direito de imagem.
Sem razão, todavia.

A teor do art. 843, parágrafo único, da CLT, " facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou
qualquer preposto que tenha conhecimento do fato, c cujas declarações obrigarão o preponente". Isso significa
que o preposto deve ter condições de responder a tudo o que lhe for perguntado a respeito da lide, sendo que,
caso demonstre desconhecimento dos fatos, a conseqüência a aplicação da confissão ficta ao empregador, o
que tem por decorrência prática admitir-se como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial.
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O reclamante alegou, na peça de ingresso, que dos R$95.000,00 auferidos mensahnente, apenas R$525.000,00
eram pagos em folha, sendo que o restante era pago "por fora" e através de empresa interposta (à qual o
reclamante foi obrigado a "se associar"), sob a capa de direito de imagem ou lucro presumido, embora não
se tratasse, com efeito, de parcela relacionada ao uso da imagem do jogador.

lnterrogado, o preposto respondeu: "que não sabe dizer se o Cruzeiro explorou ou explora a imagem do autor;
que não sabe dizer sobre a remuneração do autor, nem a composição e nem os valores; que já levou recibos de
salários para o autor assinar, encaminhados pela divisão de pessoal; que não sabe dizer se o recibo de fl. 73
urn daqueles encaminhados pela divisão de pessoal e assinados pelo autor, o mesmo ocorrendo com os recibos
de fls. 78 e 79, ou seja, nada sabe sobre referidos recibos;  que não sabe dizer as condições da contratação
do autor, nem mesmo valores e obrigações principais assumidas;  que a finna GOL, ao que parece, criada
por atletas de futebol, mantendo vínculo com Cruzeiro Futebol Clube, mas o depoente não sabe detalhes, por
essa razão prefere não opinar; que não sabe dizer o que o atleta tinha que fazer para receber o direito de
imagem  que não sabe dizer se o autor tinha contrato de direito de imagem; que não sabe dizer quanto o
autor ganhava, nem mesmo aproximadamente;  que não sabe dizer se a GOL Consultoria esportiva Ltda.
prestou algum tipo de serviço para o Cruzeiro" (f. 321/322).

Como se vê, tal depoimento mais que suficiente para autorizar a aplicação da confissão ficta ao reclamado
(oportunamente requerida, diversamente do que sustenta o recorrido f. 323), pois o preposto indicado, embora
fosse o responsável por efetuar o pagamento aos empregados do Cruzeiro (como ele próprio infonnou), optou
por demostrar em Juízo total desconhecimento dos fatos atinentes à remuneração paga ao reclamante. Não
infonnou qual a composição do salário pago ao jogador e tambérn não infonnou se havia parcela efetivamente
correspondente a direito de imagem, sendo de se presurnir, diante de todas as respostas acima transcritas, que
na verdade havia pagamento de verdadeiro salário extrafolha, sob a falsa rubrica de lucro presumido ou
direito de imagem, incidindo, in casu, a norma contida no art. 9° da CLT.

Além da confissão ficta, que já seria suficiente para autorizar a procedência do pedido de integração ao
salário, repita-se, o restante da prova produzida também favorável ao empregado. A única testemunha
interrogada, João Bosco de Freitas, respondeu: "que para ser contratado pelo réu, o atleta tinha que se associar
à empresa, provavelmente;  que para receber direito de imagem o depoente tinha que jogar futebol;  que
não havia diferença nas atividades dos atletas que recebiam direito de imagem e daqueles que não recebiam;
que o depoente recebia o direito de irnagem na Toca da Raposa, onde assinava os recibos, levados pelo
preposto do réu presente nesta assentada; que nunca compareceu na sede da GOL. .. " (f. 323).

O que se vê, portanto, que os jogadores não erarn verdadeiros sócios da Gol Consultoria Esportiva Ltda.,
tendo sido esta empresa interposta criada por exigência do reclamado com o único intuito de fraudar a
legislação trabalhista, como se os valores pagos a tal empresa, e não ao empregado, fossem direito de
irnagem, e não salário. Com efeito, o que fica evidente que a exigência feita ao jogador de se associar à
referia Gol Consultoria Esportiva Ltda. tinha por objetivo permitir o repasse da maior parte da remuneração
contratada, de forma que o reclamado pudesse se ver livre não só dos reflexos em parcelas trabalhistas, como
também dos demais encargos tributários incidentes sobre a parcela paga extrafolha, a qual, repita-se, que era
mero salário, e não direito de imagem. Desse modo, fica mantida a r. sentença, que detemiinou o pagamento
de reflexos do salário pago "por fora" (sob a capa de lucro presumido ou direito de imagem) para fms de
cálculo das seguintes parcelas: FGTS, 13o salário, férias com acréscimo de 1/3, RSR e indenização do art.
479.

Por fun, apenas para evitar a interposição de possíveis embargos de declaração pelo reclarnado, cumpre
registrar que o deferirnento da remuneração correspondente ao direito de arena não foi objeto do apelo. Já
quanto aos reflexos de tal parcela, igualmente deferidos, são meros corolários do pleito principal e da
aplicação da nonna contida no art. 457, § l°, da CLT. Não há dúvida de que o percentual pago ao jogador em
decorrência da transmissão dos jogos de que participará (art. 42, Lei 9615/98) têm nítido caráter
contraprestativo e, portanto, salarial.

Nego provimento.
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2 Reajuste Salarial e Reflexos

Insurge-se o reclamado contra a condenação ao pagamento de diferenças salariais e reflexos decorrentes da
aplicação do reajuste salarial postulado pelo reclamante, aduzindo, em suma, que jamais prometeu a
concessão de qualquer aumento quando da contratação.

Uma vez mais, irnprocede seu inconfonnismo.

hrterrogado, o preposto respondeu ao MM. Juiz: "que não sabe dizer as condições da contratação do autor,
nem mesmo valores e obrigações principais assumidas;  que quando o atleta admitido pelo Cruzeiro,
o mesmo assina um contrato padrão da CBF e mais um acordo à parte a ser encaminhado à divisão de pessoal
com a infonnação do salário e ajuda moradia, se houver; que se houver cláusula de reajuste salarial, a
mesma está neste contrato à parte ou em cláusula extra anexa ao contrato padrão da CBF; que tal acordo à
parte foi formalizado tarnbém no caso do autor e deve estar de posse do Cruzeiro, disso o depoente não ter
certeza;  que não sabe dizer se no contrato do autor tinha previsão de reajuste de salário" (f. 322).

E a testemunha João Bosco também confrrrnou a existência do contrato à parte referido na petição inicial (no
qual, segundo o autor, estava ajustada a cláusula de aumento salarial a partir do primeiro ano de vigência do
contrato de acordo com o IGPM acumulado). informou a testemunha: "que ao ser adrnitido pelo Cruzeiro,
assinou o contrato da CBF e um contrato de irnagem, diretamente com o réu; que o contrato à parte tinha
previsão de reajuste de salário; que o depoente não recebeu cópia do contrato à parte, só recebendo do
contrato oficial".

Diante de tais declarações, especialmente as do próprio preposto, não se tem dúvida de que existiu o contrato
aditivo alegado na inicial e negado pelo reclamado. Assirn, uma vez intimado o réu a apresentar tal
documento sob as penas do art. 359 do CPC (ata de f 109), e não tendo sido cumprida a determinação judicial
referida, sem qualquer justificativa p1ausíveL de se aplicar ao reclamado a confissão ficta, não só pelo
desconhecimento dos fatos por parte do preposto (art 843, parágrafo único, da CLT), como também pela
recusa injustificada em apresentar o documento referido (art. 359 do CPC).

Conseqüência disto que se presume verdadeira a alegação inicial, quer seja quanto à pactuação de reajuste
salarial a partir de 02/08/2001, quer seja quanto à adoção do IGPM acumulado, sendo devidas, por
conseguinte, as diferenças deferidas a título de FGTS, férias com acréscirno de 1/3 e indenização do art.
479/CLT.

Por fim, não pode ser acolhida a absurda" alegação recursal no sentido de que a pretensão do
autor irnprocedente porque vedado por lei a concessão de reajuste com base no IGPM. Ora, as partes erarn
livres para pactuar o aumento salarial que bem entendessem. Além do mais, mesmo que se reconhecesse ser
vedada a alegada "indexação" de salários, o que não ocorreu, não poderia o empregador se beneficiar da
própria torpeza, vendo-se livre, como pretende, de pagar o reajuste que prometeu.

Nego provimento.

3 Saldo de Salário

Insurge-se o reclamado contra o deferimento de 50% do 13o salário/2001, 50% do salário do mês de
novembro e salário integral de dezembro/2001, no irnporte de R$l40.000,00. Nesse ponto, procede
parcialmente seu inconfonnismo.

Na inicial, o reclamante alegou que não recebeu a parte do salário paga extrafolha, a título de lucro
presumido ou direito de imagem, referente aos meses de novembro e dezembro/2001 e também ao 13o salário
de 2001 (f. 08, item 03).

Após apresentada a defesa, com os documentos de f. 179/196, o reclamante reconheceu que lhe foi pago o
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salário integral de novembro, mediante os recibos de f. l95/ 196, esclarecendo que a parcela extrafolha era
sempre paga no mês seguinte ao trabalhado.

De fato, não há nos autos documento que comprove o pagamento da importância devida referente ao mês de
dezembro/2001 e ao 13o salário de 2001, sendo de se presumir, pelo conteúdo dos recibos de f 179/196, que
aqueles de f. l 95/196 referem-se a novembro/2001.

De outro lado, não restou comprovado o pagamento da importância de R$70.000,00 extrafolha, como alegado
na inicial. O que se verifica que a parcela paga "por fora" correspondia ao R$58.373,00 (ao menos nos
últimos meses do contrato, confonne recibos de f. l85/ 196). Tanto assim que o reclamante reconheceu como
integralmente quitado o mês de novembro/2001, em que foi paga exatamente aquela quantia, confomre
recibos de f. 195/196.

Desse modo, dou provirnento parcial ao recurso nesse item, para excluir da condenação o salário de
novembro/2001, devendo o reclamado pagar ao reclamante a quantia de R$116.746,00 (e não R$140.000,00
como deferido), correspondente ao salário extrafolha de dezembro/2001 e 13o salário/2001 (2
x R$58.373,00), sem prejuízo das diferenças decorrentes do reajuste salarial deferido na sentença, bem como
da incidência da atualização monetária e dos juros de mora.

4 RSR em Dobro. lnsurge-se também o reclamado contra a condenação ao pagamento de dois domingos por
mês, em dobro, aduzindo que sempre concedeu ao reclamante duas folgas por semana e que ele não cumpria
sequer j omada de 44 horas por semana, sendo que tinha atividades somente pela manhã ou à tarde.
Improcede, contudo, a argumentação recursal

A testemunha João Bosco de Freitas Chaves informou: "que dificihnente os atletas usufiuíam de folga
semanal regular; que o atleta tinha que trabalhar na segunda mesmo tendo trabalhado no domingo;
que geralmente havia jogos no domingo e na 43 feira, sendo que o autor usufi'uía de, no máximo, 2 folgas no
mês, o mesmo acontecendo com os demais atletas; que quando havia só um jogo na semana era
concedida uma folga semanal;  que os atletas cortados pelo técnico folgavam nos domingos em que tinha
jogo; que os atletas que não jogavam participavam de trabalhos físicos ou técnicos".
E o reclamado não cuidou de produzir contraprova, sendo esta a única testemunha que foi interrogada, por
indicação do reclamante.
Assirn, não há como reconhecer a existência de duas folgas ou mesmo uma por semana, como pretende o
recorrente, sendo o quanto basta para que se negue provirnento ao apelo nesse tópico. Observe-se que a
matéria será novamente apreciada quando do julgamento do recurso do reclamante, que se insurgiu contra
o número de repousos deferidos.
De resto, pouco importa se o jogador exercia atividades ou não durante oito horas por dia, isto é, se laborava
apenas de manhã ou à tarde, ou se estava se dedicando ao lazer nas dependências do reclamado. Isso porque,
mesmo se a jornada contratada for inferior a 44 horas, todo trabalhador tem direito ao repouso semanal
remunerado.
Nego provimento.

5 Antecipação Salarial
O reclamado condicionou a apreciação deste tópico do recurso à hipótese de ser mantido o entendirnento de
origem no tocante à obrigação de fomecimento da nota fiscal mencionada na sentença no valor de
R$300.000,00 (f. 368).

Assim, acolhida a incompetência desta Justiça para apreciar a controvérsia em questão, e absolvido o
reclamado do fomecimento do documento mencionado, fica prejudicado o exame desse item.
Nada a prover.

6 - Juros e Correção Monetária
Alega o reclamado que os juros de mora "deverão respeitar a lei, que impede a cumulatividade na sua
aplicação". Aduz ainda que, quanto à correção monetária, hão de ser aplicados os índices do mês subsequente,
e não do próprio mês trabalhado, como deterrnina a sentença.
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Neste ponto, sequer se verifica o interesse em recorrer.
Foi determinada a incidência de juros de mora de 1% ao mês sobre o principal corrigido, desde o ajuizamento
da ação, na fomra do art. 883 da CLT e 39 da Lei 8.177/91 (f. 349 e 354), não havendo na sentença qualquer
autorização para incidência de juros sobre juros.

No que tange à correção monetária, a decisão de embargos de f 354/355 atribuiu efeito modificativo à
sentença de f. 327/350, determinando a aplicação do índice do 6o dia útil do mês subsequente ao trabalhado,
na forma da Súmula 01 deste Tribunal.
Portanto, nego provimento, porque já foi acolhida a pretensão do reclamado.

7 -Multa por Litigação de Má-Fé

Pretende o reclamante que o reclamado seja condenado ao pagamento de multa por litigação de má-fé, por
haver negado que o crédito decorrente da ação de cobrança movida para recebimento dos R$400.000,00
correspondentes à nota promissória referida anterionrrente pertencia ao reclamante, e não ao Cruzeiro.

Ocorre que foi declarada a incompetência desta Justiça para apreciar o pedido concernente à nota promissória
mencionada. Assim, não se adentrando no mérito de tal pretensão, não há como apreciar o requerimento de
aplicação de multa do reclamado, sob tal fundamento.

Nada a deferir.

ISTO POSTO, dou provimento parcial ao recurso do reclamado, para excluir da condenação o salário de
novembro/2001, devendo o réu pagar ao reclamante a quantia de R$116.746,00 (e não R$l40.000,00, como
deferido), correspondente ao salário extrafolha de dezembro/2001 e 13o salário/2001 (2 x R$58.373,00), sem
prejuízo das diferenças decorrentes do reajuste salarial deferido na sentença, bem como da incidência da
atualização monetária e dos juros de mora. Deixo de aplicar a multa por litigação de má-f requerida pelo
reclamante em contra-razões.

II RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE (F. 395/3 97)
Alega o reclamante que a única testemimha interrogada afrrrnou que o número máximo de repousos
concedidos era de dois por mês, esclarecendo ainda que só era concedida folga quando havia apenas um jogo
na semana. Assim, pretende que seja apurado o exato número de semanas em que ocorreu somente um jogo,
por meio do documento de f. 151, para se aferir, por conseguinte, de quantas folgas os atletas usufruíram a
cada mês.

Aduz, ainda, que não se levou em consideração que quatro meses do ano têm cirrco dorrringos. Assim, em vez
de se deferir dois repousos em dobro por mês, deveriam ter sido excluídos estes dois repousos e deferidos os
demais.

Procede a argumentação

De qualquer fomia, haverá necessidade da apuração exata do número de jogos dos quais o reclamante
participou, para que se possa concluir se ele usufruiu ou não de folga semanal, já que apenas quando havia só
um jogo que tal folga era concedida (depoimento da testemunha João Bosco f 323).
Assim sendo, entendo correta a pretensão de apuração de tais jogos por meio
do documento de f. 151 , que foi anexado pelo próprio reclamado.
Além disso, os meses não possuem apenas quatro semanas, sendo que, dos cerca de 17 meses de duração do
contrato (02/08/2000 a 08/01/2002), seis tiveram cinco domingos (setembro/2000, dezembro/2000,
março/2001, junho/2001, setembro/2001 e dezernbro/2001), e não apenas quatro. Desse modo, não
justo deferir apenas dois domingos por mês (observadas as semanas em que havia dois jogos, como
determinado na sentença).
Demais, cumpre salientar que o reclamado foi intirnado a apresentar os controles de atividade do reclamante,
tais como aqueles de f. 25/68, por meio dos quais se poderia aferir o número exato de dias trabalhados por
semana (V. despacho de f. 278). Todavia, descumpriu tal ordem judicial, sem apresentar justificativa razoável,
o que autoriza a aplicação da confissão ficta, na fonrra do art. 359 do CPC.
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Destarte, entendo que deve ser deferido ao reclamante o repouso semanal remunerado por todo o período
trabalhado, em dobro, com exclusão das semanas em que ocorreu apenas um jogo de futebol, conforme se
apurar em liquidação por meio do docmrrento de f. 151.

ISTO POSTO, dou provimento ao recurso do reclamante, para fixar novos parâmetros no que tange à
condenação ao pagamento do RSR, deferindo ao autor a remuneração correspondente ao repouso semanal
remunerado de todo o período, em dobro, com exclusão das semanas em que ocorreu apenas um jogo de
futebol, confonne se apurar em liquidação por meio do documento de f. 151.

Fundamentos pelos quais,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, pela sua PRIMEIRA TURMA,
à unanirnidade, rejeitar as preliminares de não conhecimento argüidas pelas partes em contra-razões e
conhecer dos recursos de f. 360/369 e 395/397; deixar de conhecer do aditamento de f. 392/394, por
intempestivo; sem divergêndia, rejeitar as preliminares de incompetência material e inépcia dos pedidos
referentes ao direito de imagem e ao reajuste salarial, formuladas pelo reclamado; rejeitar também a
preliminar de inépcia da reconvenção, renovada pelo reclamante; declarar, de ofício, a incompetência desta
Justiça para apreciar e julgar o pedido formulado sob o item XIV do rol de f. 15/17, declarando o processo
extinto sem julgamento de mérito com relação ao mesmo, na forma do art. 267, IV, do CPC e, por
conseguinte, absolvendo o reclamado quanto à condenação de fomecer o tenno de confissão de dívida ou
cessão de crédito pretendido, sob pena de pagamento de multa diária; no mérito, unanimemente, dar
provimento parcial ao recurso do reclamado para excluir da condenação o salário de novembro/2001, devendo
o réu pagar ao reclamante a quantia de R$116.746,00 (cento e dezesseis mil e setecentos e quarenta e seis
reais) (e não R$140.000,00 - cento e quarenta mil reais-, como deferido), correspondente ao salário
extrafolha de dezembro/2001 e 13o salário/2001 (2 x R$58.373,00 - duas vezes cinqüenta e oito mil,
trezentos e setenta e três reais), sem prejuízo das diferenças decorrentes do reajuste salarial deferido na
sentença, bem como da incidência da atualização monetária e dos juros de mora; deixar de aplicar a multa por
litigação de má-fé requerida pelo reclamante em contra-razões; por maioria de votos, dar provimento ao
recurso adesivo do reclamante para fixar novos parâmetros no que tange à condenação ao pagamento do RSR,deferindo ao autor a remuneração
correspondente ao repouso semanal remunerado de todo o período, em dobro, com exclusão das semanas em
que ocorrer apenas um jogo de futebol, conforme se apurar em liquidação por meio do documento de f. 151,
vencido o Exrno. Juiz Mauricio José Godinho Delgado. Mantido o valor arbitrado à condenação.
Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2004.
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ACÓRDÃO N°: 20040338830 N° de Pauta:033

7 PROCESSO TRT/SP N°: 0032l20020l202003
RECURSO oRD1NÁR1o - 12 VT de são Paulo
RECoRRENTEz 1. SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA

2. DISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1Nss
RECORRIDO: LUIZ CARLOS GOULART

EMENTA
ATLETA PROFISSIONAL. JOGADOR DE FUTEBOL DIREITO DE I1\/IAGEMNATUREZA JURÍDICA
DA PARCELA. É manifestamente salarial a natureza jurídica da parcela denominada “direito de imagem"
paga ao Atleta pelo Clube que detém o seu atestado liberatório, uma vez que, assim como o salário "strictu
sensu" tem como único fato gerador a contraprestação pela atividade laborativa do trabalhador.

ACORDAM os Juízes da 4a TURMA do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em: por
unanirnidade de votos, rejeitar as preliminares argüidas; no mérito, por igual votação, negar provimento aos
recursos do clube reclamado e do INSS, terceiro interessado, mantendo-se, no mais, o valor arbitrado
na origem para a condenação.

São Paulo, 29 de Jtmho de 2004.

PAULO AUGUSTO CAMARA
PRESIDENTE

SERGIO WINNIK
RELATOR

RECURSO ORDINÁRIO DA 12° VARA DO TRABALHO DE sÃo PAULO
RECORRENTES: 1. SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA

2. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
RECORRIDO: LUIZ CARLOS GOULART

EMENTA
Atleta profissional. Jogador de futebol. Direito de imagem. Natureza jurídica da parcela.
É manifestamente salarial a natureza jurídica da parcela denominada "direito de imagem " paga ao Atleta pelo
Clube que detém o seu atestado liberatório, uma vez que, assim como o salário "stricto sensu " tem como
único fato gerador a contraprestação pela atividade laborativa do trabalhador.
Tratam os autos de reclamatória julgada parcialmente procedente, conforme a r. sentença de fls. 354/364, cujo
relatório adoto.
Embargos de declaração opostos pelo Clube reclamado, fls. 365/370, julgados irnprocedentes às fls. 371, e
pelo INSS, terceiro interessado, fls. 443/446, rejeitados às fls. 466.
Recurso ordinário do demandado, às fls. 384/427, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por
julgamento "extra petita" ao reconhecer a existência de grupo econômico formado pelo recorrente e a
Corinthians Licenciamentos Ltda., porque a inicial não contem este pedido e nela o postulante também não
requer a responsabilidade solidária da citada empresa, mormente quando não fez parte do pólo passivo da
demanda; ainda preliminarmente, nulidade da sentença proferida em face dos embargos de declaração opostos
porque não sanou omissão em seus fundamentos ao julgar procedente o pleito de diferenças de FGTS de
forrna lacônica, ao rejeitar a questão pertinente ao julgamento "extra petita" referida na primeira prelirninar e
por não corrigir erro material e contradição, no pertinente ao julgamento da reconvenção, quanto à cláusula
penal, declarando-a inexistente para um fim e existente para outro, inviabilizando a sua defesa; no mérito, que
indevida a declaração da natureza salarial do que percebido pelo atleta por conta da "cessão de imagem ", e a
rescisão indireta do vínculo, porque não pode responder pelos contratos firmados entre o Autor e empresa
distinta e que não faz parte do pólo passivo da demanda, ainda mais que se trata de contratos com objetos
diversos (o de trabalho e o de cessão de irnagem) que não se confundem, pois este último não estipula salário
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ou remuneração, mesmo porque a Lei 9.615/98 em seu artigo 42 dispõe que a exploração da imagem do
profissional pode ser negociada em separado, como o foi, por isso a existência de vários contratos
concomitantes, não se tratando, portanto, de simulação de pagamento de salários, como entendeu o julgador
de primeiro grau, sendo irrelevante a coincidência de datas e pagamentos parcelados, mormente porque os
contratos de natureza civil também podem estipular contraprestações fixas, periódicas, devendo ser
considerado ainda, contrário à sentença, que foi alcançado o objeto deste contrato de imagem através da
participação em eventos promocionais, fartarnente demonstrada nos autos, que também, não se confunde com
a atividade do atleta, sobre os quais não incide contribuições previdenciárias, o que toma indevida a
expedição de ofícios aos órgãos públicos, por inexistência de irregularidades a serem apuradas; que a rescisão
indireta não pode ser mantida porque não configurada a mora salarial que a lei prevê para autorizá-la,
consoante artigo 31, da Lei 9615/98, que exige atraso igual ou superior a três meses; que indevidas as
diferenças de Fgts porque corretamente recolhido, como comprovou com os documentos colacionados à
defesa, considerando também que os pagamentos pertinentes à cessão de imagem não tem natureza salarial,
como já dito, por isso, o atraso neste pagamento não pode ser ftmdamento de rescisão indireta de contrato de
trabalho; que deve ser julgada procedente a reconvenção para indenizar a reconvinte nos gastos realizados por
conta da rescisão desmotivada do contrato de trabalho, declarando a subsistência do vínculo desportivo, o
"passe", indenização por gastos realizados em negociação junto a outro clube estrangeiro, tendo em vista que
seu contrato com a recorrente foi firmado na forma da legislação anterior, o mesmo ocorrendo com a
renovação, portanto, com direito a 'passe/', que somente foi extinto com a lei que entrou em vigor em
26.03.2001, por força dos artigos 28, § 2°, e 93 da Lei 9.615/98, mantendo o vínculo desportivo, proteção
legal que a lei outorga ao investimento que a entidade faz no desenvolvimento e aprimoramento do atleta
contratado ou, caso os julgadores entenderem que o contrato estava sob a égide da nova lei, que seja o
recorrido condenado no pagamento de indenização na fonna do § 3°, do artigo 28; que deve ser cassada a
tutela antecipada concedida em face da irreversibilidade notória do provimento, pois pode gerar a assinatura
de um novo contrato que não poderá ser desfeito, e, se mantida, que seja deterrninada a caução
correspondente ao que dispendeu para ter o recorrido em seus quadros.
Preparo efetuado às fls. 429/430.
Sem contra-razões.

Recurso ordinário do INSS, terceiro interessado, consoante razões de 471/473, alegando que cabível a
determinação para recolhimento dos encargos previdenciários devidos durante o contrato de trabalho porque a
decisão que reconheceu os valores percebidos a título de direitos de cessão de imagem como salário emerge
da sentença de origem, execução de competência desta justiça especializada.
Contra-razões do Clube reclamado às fls. 483/492.
Manifestação da d. Procuradoria às fls. 494/498.
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso do reclamado por presentes os requisitos legais e conheço do recurso da Autarquia
porque enquadra-se ela no conceito de terceiro prejudicado contido no "caput" do artigo 499, do CPC.

1. Do recurso do Clube reclamado
1.1. Das preliminares
1.1.1. Do julgamento "extra petüa "
Ab initio, consigne-se que o julgamento "extra-perita" não gera necessariamente a nulidade da sentença,
quando possível sua adequação aos linrites do pedido pela instância revisora. Assirn, em eventual
entendimento contrário ao adotado pelo MM. Juízo de primeiro grau caberia a este órgão revisional expungir
da sentença o que eventualmente sobej ar.
No caso dos autos não há que se falar em julgamento sob a rubrica em comento porque a tese adotada pelo
julgado de primeiro grau reconheceu como salário as verbas em atraso pertinentes aos contratos de cessão de
direitos de imagem como se realizados com uma única pessoa jurídica, o Sport Club Corinthians Paulista,
único componente do pólo passivo da demanda. Portanto, a propositura da reclamatória contra a cessionária
dos direitos de imagem tomou-se irrelevante, segundo a tese adotada na origem, que a desconsiderou para os
fms pretendidos pelo autor. Desnecessário, por conseguinte, o pedido de condenação solidária porque esta não
ocorreu. O exame da correção ou não do entendirnento adotado é mérito da reclamatória e com ele será
realizado.
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1.1.2. Da nulidade por negativa de prestação jurisdicional
Não há que se cogitar, "in casu ", tenha havido negativa de prestação jurisdicional.
Como se infere das razões aduzidas nos embargos de declaração de fls. 365/3 70, pretendendo o embargante, a
pretexto de corrigir eventuais omissão e contradição, transmudar os embargos em remédio recursal e não
mera iteração do pedido, confundindo duplo exame com duplo grau de jurisdição.
Dessurne-se da fundamentação do decisório embargado que o julgador examinou com absoluta clareza e
amplitude as questões fáticas e jurídicas relativas à lide, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo
535, incisos I e ll, do C.P.C., mormente no que pertine ao deferimento de diferenças de Fgts por falta de
prova do efetivo recolhimento, e não sem fundamento, como alegado nos embargos opostos, no que pertine à
questão do reconhecimento de grupo econômico e responsabilidade solidária, que, como já explicitado
anteriormente não implicou em julgamento fora dos limites da lide, e, por fim, porque não havia contradição a
ser sanada com relação ao julgamento da reconvenção, porque a assertiva de que a cláusula penal não existe,
fls. 363, não colide com a afirmação de fls. 359, de que a Corinthians Licenciamentos Ltda. pode negociar
cláusula penal e não que existe cláusula penal, como quer a recorrente.
Segundo iterativa jurisprudência, não está o julgador obrigado a resolver todas as questões lógicas do feito,
mas aquelas que repute essenciais ao julgamento. Não está obrigado a rebater todos os argumentos
expendidos pelas partes, ponto a ponto, mas analisar e decidir os fatos essenciais ao deslinde da demanda,
como no caso presente.
A respeito decidiu o C. Supremo Tribunal Federal que:
"Não está 0 juiz obrigado a exammar um a um os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: 0 importante é que indique 0 fimdamento suficiente de sua conclusão que lhe
apoiou a convicção no decidir " (RTJ-109:1101).
Decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo no mesmo diapasão:
"O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos mdicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos "(RJ T JESP 115/207- CPC Theotônio Negrão- pag. 365).
Ainda a respeito, decidiu por unanimidade o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, no processo TST-E-RR
02861/90.7-AC.SDI-2864/95, Relator o Ministro José Luiz de Vasconcelos, publicado no Diário Oficial da
Justiça de 29.09.95-página 322l40:
'24 Constituição Federal prevê que a decisão venha fimdamentada, não impondo ao Magistrado 0

pronunciamento acerca de todos os argumentos debatidos; 0 que importa são os fundamentos jurúhcos que
embasam a convicção do juiz quando do julgamento da lide. "
Por via de conseqüência, correta, da mesma forma, a decisão que rejeitou os referidos embargos de
declaração, proferida às fls. 252, sob o fundamento de que a embargante pretendia a revisão e modificação do
julgado, não havendo, portanto, nulidade a ser decretada.
Rejeito a prelirninar, por inexistir qualquer malferimento aos artigos 832, da C.L.T., e 5°, inciso XXXV, da
Constituição Federal.

1.2. No mérito
1.2.1. Da natureza jurídica dos contratos de cessão dos direitos de imagem
Emerge da realidade fática dos autos a ocorrência de fraude na celebração dos contratos de cessão de direitos
de imagem com o reclamante, através dos quais o clube recorrente paga ao atleta salários, segundo o conceito
reproduzido na r. sentença recorrida, fls. 357. Isto porque a difusão da imagem do atleta profissional é
necessária para a obtenção do resultado esperado de seu trabalho. Não basta ao atleta jogar bem, é preciso que
seja reconhecido pelo público e eleito como bom jogador. Para tanto, necessário um trabalho de difusão da
sua imagem, mantendo sua presença constante na mídia e, por certo, associada ao nome do clube contratante
para que este obtenha o resultado desejado, ser bem classificado como ente esportivo por albergar bons
jogadores. Ainda que se trate de um atleta do mais elevado nível, sem a difusão da sua imagem não há a
divulgação do clube, sem a qual não conquista admiradores, e não obtém o retomo fmanceiro decorrente do
investirnento feito na contratação.
A prova da simulação está patente não somente pela realidade fática, como demonstrada na comunhão de
interesses do Sport Clube Corinthians Paulista e a Corinthians Licenciamentos Ltda. nos contratos de cessão
de imagem, como também pela carta assinada por ambas as empresas, dirigida ao Autor, fls. 49, revelando
que estas são, de fato, uma só, ou seja, a Corinthians Licenciamentos somente figura naquele ajuste para
descaracterizar a natureza salarial da contraprestação prometida ao reconido. Portanto, tem-se que os
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contratos de cessão de direitos de imagem agasalham nítida simulação, porque a retribuição daí decorrente em
favor do trabalhador, bem como o salário "srrictu sensu " a este devido tem como único fato gerador a
compensação pela atividade laborativa do atleta em favor do clube. Assim, irrelevante não ter a Corinthians
Licenciamentos Ltda. composto o polo passivo da demanda, porque dela apenas se valeu o clube para
materializar manifesta fraude contra o contrato de trabalho (art. 9° da CLT).
Não se compara a difusão de irnagem do atleta com a criação intelectual, como aduzido pelo clube recorrente,
porque a invenção que decorre do ajuste havido, é necessariamente conseqüência da atividade para a qual o
empregado foi contratado. Por isso que aí há cessão de direitos, pois a invenção gera direitos, o que aqui
inocorre, pois o atleta é contemplado com o que se convencionou chamar de "direito de imagem 'Ç
independente de seu bom ou mau desempenho, ou de sua utilização ou não no espetáculo.
Diante do esposado não procede a alegação recursal de que a Justiça do Trabalho não é competente para
verificar a regularidade ou não dos pagarnentos feitos ao reconido pela rubrica denominada "cessão de
imagem ".
Equivocada a interpretação que empresta o Recorrente ao artigo 42, da "Lei Pelé ", pois ainda que a exposição
do atleta profissional na mídia possa não gerar obrigações outras de natureza laboral ou comercial, é
exatamente daí que emerge o reconhecimento da natureza remuneratória do "direito de imagem ". Se se
tratasse, como quer fazer crer o recorrente, de ajuste com o objetivo de exploração da irnagem do atleta para
fms diversos do contrato de trabalho, o recorrido deveria nele ser tratado como figura pública, de forma
dissociada da irnagem do clube e sem remuneração fixa pela cessão propriamente dita, através de regras
próprias para descaracterizar o relacionamento entre agente e representado. Assirn ocorre quando um atleta
atua em uma propaganda para promover determinado produto ou serviço, de fonna dissociada do clube
contratante, como não se verificou na prática, consoante a prova trazida à colação. A divulgação envolvendo o
clube reclamado é, como já dito, inerente à atividade do atleta, jogador de futebol. Qualquer contraprestação
daí decorrente, tem, pois, nítida conotação salarial.
O Clube recorrente não trouxe aos autos comprovantes de que teria satisfeito as contraprestações em atraso,
como pleiteadas na inicial, nem que tenha procedido corretamente com os recolhimentos do Fgts, como se
verá, fazendo incidir a disposição contida na letra "d", do artigo 483, da CLT, combinada com o artigo 31, da
Lei 9.615/98, e art. 2°, § 1° do Decreto-lei 368/68, configurando-se a "mora contumaz”, impondo-se o decreto
de rescisão indireta do contrato de trabalho.

1.2.2. Do fundo de garantia por tempo de serviço
Não prospera o inconfonnismo. Diversamente do alegado em razões recursais a procedência da verba em
epígrafe, consoante pedido 4.8. da inicial, fls. 30, deu-se motivada por ausência de provas do recolhirnento
das parcelas sob esta rubrica nos meses citados na peça preambular. E, no pedido de revisão o clube
reclamado insiste na improcedência do pleito alegando ter realizado os pagarnentos a contento, sem contudo
juntar os documentos comprobatórios da correção dos recolhirnentos da verba fundiária. A alegação de que o
autor não juntou os extratos do mês de fevereiro para demonstrar o pagamento do FGTS de janeiro não
procede, porque se bem examinasse o Recorrente o extrato de fls. 48 verificaria que foi emitido em
14.02.2002, data em que já deveria ter sido realizado. O último crédito efetuado é o da correção monetária,
realizado no dia 10.01 .2002. Os documentos juntados às fls. 221 e seguintes não demonstram o recolhimento
de Fgts em nome do autor, como quer fazer crer. Por derradeiro, também não procede a alegação de que o
montante depositado no mês de novembro refere-se a parte do 13° salário, porque não se demonstrou que a
quitação foi feita por conta da rubrica referida. Dessarte, correta a r. sentença de origem, que não carece aqui
de refonna.

1.2.3. Da tutela antecipada
O acionante propôs a reclamatória para Ver decretada a rescisão indireta do contrato de trabalho por mora
salarial e o percebimento das verbas devidas a título de direitos de cessão de imagem, em face da natureza
remuneratória destas.

Aduz o recorrente que para possuir o pretendido atestado liberatório o jogador deveria pagar-lhe o '¶›asse",
estipulado no artigo 13, da Lei n° 6.354/76. Todavia, o aludido artigo foi expressamente revogado pelo de n°
96, da Lei 9.615/98, estando em vigor à época dos fatos o seu artigo 28, que no parágrafo 2° assim dispõe:
"Afzz;,›z›2s ........ .. .................................................................................
§1':... .......
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§ 2° O vúrculo desportivo do atleta com a entidade contratante tem natureza acessória ao respectivo vúicub
empregatüio, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais, com o término da vigência do contrato de
trabaflzo, salvo na hipótese prevista no § 31 inciso II, do artigo 29 desta Lei. "
Por conseguinte, sem o "atestado liberatório”, o demandante que não vinha percebendo seu ganho em
decorrência da mora empresarial, encontrava-se impossibilitado de prestar serviços a qualquer outra entidade
desportiva por força da vinculação, tendo assim violado o seu direito constitucional de liberdade de trabalho.
lrretorquível que não se pode exigir do trabalhador que permaneça à disposição de seu empregador por tempo
indeterminado sem o percebirnento de salário.
Saliente-se, por oportuno, que o ordenarnento jurídico não enseja a pretendida vinculação contratual "ad
infinitum ", não desejada por uma das partes, que não está obrigada a fazer o que não manda a lei, e nem pode
ser privada do que ela não proíbe, com fulcro no princípio da legalidade insculpido no inciso II, do artigo 5°,
da Constituição Federal.
Por outro lado, embora a situação do profissional atleta de futebol seja peculiar, submetendo-se a regras
especificas do contrato de trabalho e da legislação própria, não se pode negar a aplicação de principios
basilares de proteção destinados às demais categorias de trabalhadores, pois a Constituição Federal, em seu
artigo 5°, inciso XIII, assegura a liberdade do exercicio de qualquer trabalho ou profissão:
'Ç4rtigo 5 “Í ...............................................................................................
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofiírio ou profssão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer. "
Dessarte, se o clube desportivo que detém o 'passe” não lhe paga salário, indispensável para sua subsistência,
deixando-o sem treinamento ou atividade atlética, e não o libera para que preste serviços em outro clube, está
afrontando o princípio do livre exercício do trabalho e, por conseqüência, se apropriando não apenas da força
produtiva do atleta, mas da própria pessoa do trabalhador.
Correta a r. sentença recorrida, que concedeu ao acionante o "atestado líberatório ".
Esse o entendimento do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa se transcreve in verbis:
ATLETA PROFISSIONAL. JOGADOR DE FUTEBOL. GARANTIA DO DIREITO AO LIVRE
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E A LIBERDADE DE TRABALHO. AJWECIPAÇÃO DE TUTELA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR EM AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. PODER
D1scR1c1oNÁR1o. LIMITA ÇÃo.
O art 273 do CPC autoriza a antecipação da tutela sempre que a parte for colocada em situação de
prejuizo ünin ente. Não há autorização legal para, no exercício do poder discricionário, o juiz, Relator do
mandado de segurança, invocando a figura do cerceamento do direito de defesa, deixar de deferir o pedido
de imediata liberação do vúzculo esportivo. O direito constüucional do livre exerciçio da profissão e a
norma juridica universal da liberdade do trabaflro sobrepõem-se a qualquer principio de natureza legal
que obstaculize a sua eficácia na ordem juridica.
Agravo regimental desprovido, tendo em vista que as alegações suscitadas no apelo não foram suficientes
para se desconstituir os fundamentos da decisão agravada (o destaque não é do origüraü.
Mgravo Regimental em Reclamação Correicional - TST- Relator Ministro Francisco Fausto. Processo n”
71 7805/2000 -publicado no DJ de 02. 08.2002)
1.2.3. Da reconvenção
Analisando o primeiro pedido formulado pela reconvinte têm-se que improsperável o reconhecimento de que
detêm o 'passe”, tendo em vista que o segundo contrato firmado com o autor, em 02 de julho de 2001, já se
encontrava regido pela Lei 9.615/98, que extinguiu o direito perseguido, como examinado no item anterior
pertinente à tutela antecipada. A dar guarida à tese do recorrente de que o segundo contrato se deu em
prorrogação do primeiro, mantendo sua regência pela legislação revogada, o passe jamais seria extinto, pois a
cada renovação, ficaria o atleta preso sempre no primitivo contrato de trabalho, como bem esposado na r.
sentença de prinreiro grau.
No que se refere à indenização por ruptura do contrato sem culpa do recorrente, também incabível a reforrna
pretendida tendo em vista o reconhecimento da rescisão indireta do contrato, em face da falta grave patronal
pelo não recolhimento do FGTS por quatro meses, e a mora salarial. Dessarte, não há que se falar em perdas e
danos.

Por fim, indevida, a condenação do recorrido na satisfação de cláusula penal, porquanto o contrato em que se
firma a pretensão não contém previsão neste serrtido (fls. 198).

2. Do recurso do INSS
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Não procede a irresignação da Autarquia recorrente no pertinente à execução das parcelas previdenciárias
devidas no curso do contrato de trabalho, por entender que a sentença que reconheceu a natureza salarial do
título denominado "cessão de imagem ", deve se estender às parcelas percebidas sob a mesma rubrica antes do
reclamado se constituir em mora. Isto porque o reconhecimento como salário das verbas percebidas pelo autor
a título de direitos de cessão de imagem só ensejaram a condenação no pagamento do "quantum" postulado.
Não há sequer sentença declaratória quanto à natureza salarial da remuneração percebida a título de direitos
de cessão de irnagem na vigência das avenças. Portanto, não se compara tal provimento àquele em que o
julgador declara vínculo de emprego e salário percebido, sugerindo a execução das parcelas previdenciárias
devidas no curso do contrato de trabalho, consoante entendirnento contido na ementa citada em razões
recursais.

O INSS tem mecanismos próprios de apuração e cobrança do que lhe é devido. Portanto, pretender executar
nesta justiça especializada créditos relativos a sonegação na vigência do contrato de trabalho, parcelas que
não foram objeto da condenação, é atribuir competência que a lei não confere a esta justiça especializada.
Dessarte, como previsto na Lei 8.212/91, artigo 43, a competência da Justiça do traballio para detemiinar
recolhimento de contribuições previdenciárias cinge-se às decorrentes das decisões definitivas e
homologatórias por ela proferidas, o que não é o caso, pois a sentença recorrida não contém em seu
"decísum ", como já dito, declaração da natureza salarial daquelas verbas percebidas na vigência do contrato
sob rubrica diversa. Em face de irregularidades procedidas por empresas para se furtar aos encargos
trabalhistas a única competência do julgador é a expedição de oficios aos entes públicos competentes
noticiando os fatos para que procedam a investigação e apurem as responsabilidades (art. 631 da CLT).
Isto posto, rejeitando as prelirninares argüidas, Nego provimento aos recursos do clube reclamado e do INSS,
terceiro interessado.
Para os efeitos legais, mantenho o valor arbitrado na origem para a condenação.
SÉRGIO WINNIK

Juiz Relator

ACÓRDÃO N°z 200403 88837 251 -ED
PROCESSO TRT/SP N°: 0032l200201202003
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - 12 VT de São Paulo
EMBARGAN TE: 1. SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA

2. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N° 20040338830 DA E. 4a TURMA

ACORDAM os Juízes da 4a TURMA do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em: por
unanimidade de votos, dar provimento a ambos os embargos, a fim de prestar os esclarecimentos da
fundamentação do voto, mantendo-se, todavia, inalterada a decisão. São Paulo, 03 de Agosto de 2004.
PAULO AUGUSTO CAMARA - Presidente e SERGIO WINNIK - Relator

EIVIBARGÔS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTES: 1- SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
2- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCLAL - INSS
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N° 20040338830
Embargam o Reclamado Sport Club Corinthians Paulista e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o v.
acórdão de fls. 503 dos autos. Alega o Reclamado que a decisão está eivada de contradições e obscuridades.
Invocou no seu apelo a possibilidade de pactuação de mais de urna relação jurídica, entre dois sujeitos de
direito, apontando como supedâneo para tanto o art. 28 da Lei 8.212/91 que regula a base de cálculo das
contribuições previdenciárias sobre a remuneração dos trabalhadores. De outra feita, tendo a Lei 9.615/98
defmido quais as atividades inerentes ao atleta profissional que são objeto do contrato de emprego, quer que
se diga se na definição do seu art. 35 pode ser identificada também a cessão de exploração de direito de
imagem. De sua feita a Autarquia embargante alega que o julgado é contraditório porque reconheceu como
salarial a parcela paga ao empregado por direito de imagem. Todavia nega provirnento ao seu recurso que
quer a execução das contribuições relativas a estas parcelas durante a vigência do contrato. Isto configura
omissão e afronta o art. 1 14 § 3° da Constituição Federal e a Lei 10.03 5/2001. Quer manifestação.
Este o relatório.



71

V O T O
Conheço de ambos os Embargos porque regulares e tempestivos.
1- EMBARGOS DO RECLAMADO
Não identifico contradições e obscuridades na decisão. Apenas inconformismo. A invocação da Lei 8.212/91,
em seu art. 28, é impertinente para a solução da presente controvérsia. As contribuições previdenciárias
incidem sobre o teto, atualmente inferior a R$3.000,00, e só de salários "stricto sensu", reconhece a
Embargante que pagava ao atleta mensalmente R$40.000,00. Ora, pretender que o que sobejar deste valor
possa repercutir na definição da natureza juridica desta parcela, invocando a lei previdenciária, é subestirnar o
Juízo e não tratar as coisas da Justiça com a necessária seriedade.
O art. 35 da Lei 9.615/98 não socorre a tese recursal quanto à conceituação do direito de imagem como
contraprestação de um ajuste de natureza civil. Ali também não está dito que obrigatoriamente o atleta deva
fazer gols, defender pênaltis ou responsabilizar-se pela vitória nas competições. Todavia, isto é inerente à
atividade contratada através do vínculo de emprego. Assim como, é evidente, o uso pelo empregador do
direito de imagem, que portanto é uma das obrigações do contrato de trabalho.
2- EMBARGOS DO INSS
Como já dito em antanho, sobre a parcela denominada "direito de imagem", que tem conotação
manifestamente salarial, não há repercussão previdenciária, porque em muito supera o teto de incidência das
contribuições.
Por derradeiro, a previsão da Lei 10.035/2000 é no sentido de que a execução dos créditos previdenciários
neste foro referem-se exclusivamente àquelas que são devidas em decorrência da decisão proferida. Pela
minha Ótica, a intenção do legislador aqui diz respeito exclusivamente às contribuições incidentes sobre os
valores devidos ao titular do crédito que for objeto de execução neste Juízo. A competência para promover a
cobrança pretendida não se estende a outros créditos já satisfeitos pelo empregador durante a vigência do
vínculo.

Por tais ftmdamentos, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios do Reclamado e do INSS porque tempestivos
e ambos DOU PROVIIVIENTO para prestar os esclarecimentos da fundamentação, mantendo todavia
inalterada a decisão.
SÉRGIO WINNIK

Juiz Relator
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Lei n.° 9615 de 24 de março de 1998 - (Lei Pelé)
Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

CAPÍTULO 1

DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 19 O desporto brasileiro abrange práticas fonnais e não-fonnais e obedece às normas gerais

desta Lei, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito.
§ 19 A prática desportiva fonnal é regulada por nonnas nacionais e internacionais e pelas regras

de prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do
desporto.

§ 2° A prática desportiva não-fonnal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus praticantes.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 29 O desporto, como direito individual, tem como base os princípios:
I - da soberania, caracterizado pela supremacia nacional na organização da prática desportiva;
II - da autonomia, definido pela faculdade e liberdade de pessoas físicas e jurídicas organizarem

se para a prática desportiva;
III - da democratização, garantido em condições de acesso às atividades desportivas sem

quaisquer distinções ou formas de discriminação;
IV - da liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo com a capacidade e

interesse de cada um, associando-se ou não a entidade do setor;
V - do direito social, caracterizado pelo dever do Estado em fomentar as práticas desportivas

forrnais e não-fonnais;
VI - da diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao desporto profissional e

não-profissional;
VII - da identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às manifestações desportivas de

criação nacional;
VIII - da educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem como ser autônomo e

participante, e fomentado por meio da prioridade dos recursos públicos ao desporto educacional;
IX - da qualidade, assegurado pela valorização dos resultados desportivos, educativos e dos

relacionados à cidadania e ao desenvolvirnento físico e moral;
X - da descentralização, consubstanciado na organização e funcionamento harmônicos de

sistemas desportivos diferenciados e autônomos para os níveis federal, estadual, distrital e municipal;
XI - da segurança, propiciado ao praticante de qualquer modalidade desportiva, quanto a

sua integridade física, mental ou sensorial;
XII - da eficiência, obtido por meio do estímulo à competência desportiva e administrativa.
(XIII) ( Vide Medida Provisória n° 39. de 14620021

Parágrafo único. A exploração e a gestão do desporto profissional constituem exercício de
atividade econômica suj citando-se, especificamente, à observância dos princípios: Q Incluído pela Lei n°
10.672, de l5.5.2003)

I - da transparência financeira e administrativa; I Incluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)
II - da moralidade na gestão desportiva; (Incluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)
III - da responsabilidade social de seus dirigentes; {Incluído pela Lei n° 10.672, de

l5.5.2003z
IV - do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional; e (Incluído pela

Lei n° 10.672, de l5.5.2003)
V - da participação na organização desportiva do País. (Incluído pela Lei n° 10.672, de

l5.5.2003)
CAPÍTULO III
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES DO DESPORTO

Art. 39 O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:
I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de

educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a fmalidade de alcançar
o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua fonnação para o exercício da cidadania e a prática do lazer;
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II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades
desportivas praticadas com a fmalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida
social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente;

III - desporto de rendirnento, praticado segundo normas gerais desta Lei e regras de prática
desportiva, nacionais e intemacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades
do País e estas com as de outras nações.

Parágrafo único. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:
I - de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em contrato fonnal de

traballio entre o atleta e a entidade de prática desportiva;

II - de modo não-profissional, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de
contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocinio. (Redação dada
pela Lei n° 9.981, de l4.7.2000)u u ¡ n ¡ ¡ uI fllli _ Q 0 Qillfl QI lflflflflifli- ¡¡ Qflii ICQ Qll I l I -liiflÚ 'Ú Ú Ú Ú ÚÚ HI Ú Ú ÚÚ Ú U Ú ÚÚ 1 06 , ÚÚ I I Io u n A | n u | o ~ o _'Q .Í".' Q Qllfl Q' .ll iii IQ! l :I Q IIIEII Q BID. Il 9_ PII 'll IBJI QCIIÚ Ú Ú ÍÍIÍ Ú Ui' ÚIÚ Ú 'Í I I UI ÍÍÚIIIÚ I! IÚI'

; (Revogada dada pela Lei n° 9.981, de l4.7.2000)

(Revogada dada pela Lei n° 9.981, de l4.7.2000)
cA_PÍTULo IV
DO SISTEMA BRASILEIRO DO DESPORTO
Seção I
Da composição e dos objetivos

Art. 49 O Sistema Brasileiro do Desporto compreende:pela Lei 11° . .. 7' ¡ --=== E !*'!--' =-*-'°: = - : ° _ =de ° 2317,-:Q n- .Q -nn À qn-ng QQ .- ggqfl ! I 0 À  Q- \I0ll| .Q . . OIÚ Ú Í 'Ú ' Ú 'Ú Í ÚÚ Ú IIÍQ IU ÍÍÍ Ú ` UCI Ú' 'Ú I
I - o-Ministério do Esporte; (Redação dada pela Lei n° 10.672, de 15.5 2003)
II - (Revogado). (Revogado pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)
III - o Conselho Nacional do Esporte - CNE; (Redação dada pela Lei n° 10.672, de

15520031
IV - o sistema nacional do desporto e os sistemas de desporto dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, organizados de fonna autônoma e em regime de colaboração, integrados por
vínculos de natureza técnica específicos de cada modalidade desportiva.

§ 19 O Sistema Brasileiro do Desporto tem por objetivo garantir a prática desportiva regular
e melhorar-lhe o padrão de qualidade.-§-2°
H-ilä

§ 29 A organização desportiva do País, fundada na liberdade de associação, integra o
patrimônio cultural brasileiro e é considerada de elevado interesse social, inclusive para os fms do disposto
nos incisos I e III do art. 59 da Lei Complementar n9 75, de 20 de maio de 1993. (Redação dada pela Lei n°
10.672, de 15520031

§ 39 Poderão ser incluídas no Sistema Brasileiro de Desporto as pessoas jurídicas que
desenvolvam práticas não-fonnais, promovam a cultura e as ciências do desporto e formem e aprimorem
especialistas.

Seção II
Do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP (Vide extinção MPV 2.216

ll)
Art. 5° O Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP é Luna autarquia

federal com a finalidade de promover, desenvolver a prática do desporto e exercer outras competências
específicas que lhe são atribuídas nesta Lei.
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15.5.2003 ) §›-2-°
' . {Revogado pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 3° Caberá ao INDESP, ouvido o Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro 
CDDB, propor o Plano Nacional de Desporto, observado o disposto no art. 217 da Constituição Federal.

§ 4° O INDESP expedirá instruções e desenvolverá ações para o cumprimento do disposto
no inciso IV do art. 217 da Constituição Federal e elaborará o projeto de fomento da prática desportiva para
pessoas portadoras de deficiência.Art-6. ° ` 2

Art. 6° Constituem recursos do Ministério do Esporte: Q Redação dada pela Lei n° 10.672, de
l5.5.2003)

I - receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei;
II - adicional de quatro e meio por cento incidente sobre cada bilhete, pennitido o

arredondamento do seu valor feito nos concursos de prognósticos a que se refere o Decreto-Lei n° 594, de 27
de maio de 1969, e a Lei n° 6.717, de 12 de novembro de 1979, destinado ao cumprimento do disposto no art.
7°;

III- doações, legados e patrocínios;
IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal, não reclamados;
V - outras fontes.
§ 1° O valor do adicional previsto no inciso II deste artigo não será computado no montante

da arrecadação das apostas para fins de cálculo de prêmios, rateios, tributos de qualquer natureza ou taxas de
administração.

§ 2° Do adicional de quatro e meio por cento de que trata o inciso II deste artigo, um terço
será repassado às Secretarias de Esportes dos Estados e do Distrito Federal, ou, na inexistência destas, a
órgãos que tenham atribuições semelhantes na área do desporto, proporcionahnente ao montante das apostas
efetuadas em cada Lmidade da Federação para aplicação segundo o disposto no art. 7°.

§ 3° Do montante arrecadado nos termos do § 2°, cinqüenta por cento caberão às
Secretarias Estaduais e/ou aos órgãos que as substituam, e cinqüenta por cento serão divididos entre os
Municípios de cada Estado, na proporção de sua população.

§ 4° Trimestralmente, a Caixa Econômica Federal-CEF apresentará balancete ao INDESP,
com o resultado da receita proveniente do adicional mencionado neste artigo.Art-4. °

Art. 7° Os recursos do Ministério do Esporte terão a seguinte destinação: §Redação dada pela
Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

I - desporto educacional;
II - desporto de rendimento, nos casos de participação de entidades nacionais de

administração do desporto em competições intemacionais, bem como as competições brasileiras dos
desportos de criação nacional;

III - desporto de criação nacional;
IV - capacitação de recursos humanos:
a) cientistas desportivos;
b) professores de educação física; e
c) técnicos de desporto;
V - apoio a projeto de pesquisa, documentação e informação;
VI - construção, ampliação e recuperação de instalações esportivas;
VII - apoio supletivo ao sistema de assistência ao atleta profissional com a finalidade de

promover sua adaptação ao mercado de trabalho quando deixar a atividade;
VIII - apoio ao desporto para pessoas portadoras de deficiência.
Art. 8° A arrecadação obtida em cada teste da Loteria Esportiva terá a seguinte destinação:
I - quarenta e cinco por cento para pagamento dos prêmios, incluindo o valor

correspondente ao imposto sobre a renda;
II - vinte por cento para a Caixa Econômica Federal - CEF, destinados ao custeio total da

administração dos recursos e prognósticos desportivos;
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III - dez por cento para pagarnento, em parcelas iguais, às entidades de práticas desportivas
constantes do teste, pelo uso de suas denominações, marcas e sírnbolos;

IV - quinze por cento para o Ministério do Esporte. (Redação dada pela Lei n° 10.672, de
15.5 2003)

Parágrafo único. Os dez por cento restantes do total da arrecadação serão destinados à
seguridade social.

Art. 99 Anualmente, a renda líquida total de um dos testes da Loteria Esportiva Federal será
destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB, para treinamento e competições preparatórias das equipes
olímpicas nacionais.

§ 19 Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Pan-Americanos, a renda
líquida de um segundo teste da Loteria Esportiva Federal será destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB,
para o atendimento da participação de delegações nacionais nesses eventos.

§ 29 Ao Comitê Paraolímpico Brasileiro serão concedidas as rendas líquidas de testes da
Loteria Esportiva Federal nas mesmas condições estabelecidas neste artigo para o Comitê Olímpico
Brasileiro-COB.

Art. 10. Os recursos financeiros correspondentes às destinações previstas no inciso III do
art. 89 e no art. 99, constituem receitas próprias dos beneficiários que lhes serão entregues diretamente pela
Caixa Econômica Federal - CEF, até o décirno dia útil do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.

Seção III
Do Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro - CDDB

. . -..---:.. _ -.:- ::::::'. _ . :° 1 99! . .... 5 - u
Art. ll. O CNE é Órgão colegiado de normatização, deliberação e assessoramento,

diretamente vinculado ao Ministro de Estado do Esporte, cabendo-lhe: (Redação dada pela Lei n° 10.672, de
15.5.2003)

I - zelar pela aplicação dos princípios e preceitos desta Lei;
II - oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Desporto;
III - ernitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais;

IV - propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do Ministério do Esporte;
(Redação dada pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

V - exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas a questões de
natureza desportiva;

VI - aprovar os Códigos de Justiça Desportiva e suas alterações; (Redação dada pela Lei n°
9.98l. de l4.7.2000)

VII - expedir diretrizes para o controle de substâncias e métodos proibidos na prática
desportiva.

Parágrafo único. O Ministério do Esporte dará apoio técnico e administrativo ao CNE.
(Redação dada pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

Art. 12. (VETADO)
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Art. 12-A. O CNE será composto por vinte e dois membros indicados pelo Ministro do

Esporte, que o presidirá. (Redação dada pela Lei n° 10.672, de 15 5.20031
Parágrafo único. Os membros do Conselho e seus suplentes serão indicados na fonna da

regulamentação desta Lei, para um mandato de dois anos, perrnitida uma recondução. (Parágrafo incluído pela
Lei n° 9.981, de 14.7.2000)

Seção IV
Do Sistema Nacional do Desporto

Art. 13. O Sistema Nacional do Desporto tem por finalidade promover e aprirnorar as
práticas desportivas de rendirnento.

Parágrafo único. O Sistema Nacional do Desporto congrega as pessoas físicas e jurídicas de
direito privado, com ou sem fms lucrativos, encarregadas da coordenação, adrninistração, normalização, apoio
e prática do desporto, bem como as incumbidas da Justiça Desportiva e, especiahnente:

I - o Comitê Olímpico Brasileiro-COB;
II- o Comitê Paraolímpico Brasileiro;
III - as entidades nacionais de administração do desporto;
IV - as entidades regionais de administração do desporto;
V - as ligas regionais e nacionais;
VI - as entidades de prática desportiva filiadas ou não àquelas referidas nos incisos

anteriores.

Art. 14. O Comitê Olímpico Brasileiro-COB e o Cornitê Paraolímpico Brasileiro, e as
entidades nacionais de administração do desporto que lhes são filiadas ou vinculadas, constituem subsistema
específico do Sistema Nacional do Desporto, ao qual se aplicará a prioridade prevista no inciso II do art. 217
da Constituição Federal, desde que seus estatutos obedeçam integralmente à Constituição Federal e às leis
vigentes no País.

Aít. 15. Ao Cornitê Olímpico Brasileiro-COB, entidade jurídica de direito privado,
compete representar o País nos eventos olímpicos, pan-americanos e outros de igual natureza, no Comitê
Olímpico Intemacional e nos movimentos olímpicos intemacionais, e fomentar o movimento olímpico no
território nacional, em confonnidade com as disposições da Constituição Federal, bem como com as
disposições estatutárias e regulamentares do Comitê Olímpico Intemacional e da Carta Olímpica.

§ 19 Caberá ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB representar o olimpismo brasileiro junto
aos poderes públicos.§›-29

§ 29 É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro - COB e do Comitê Paraolímpico
Brasileiro - CPOB o uso das bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e paraolímpicos, assim como das
denominações "jogos olímpicos", "olimpíadas", "jogos paraolímpicos" e "paraolimpíadas", permitida a
utilização destas últimas quando se tratar de eventos vinculados ao desporto educacional e de participação.
(Redação dada pela Lei n° 9.981, de 14.7 2000)

§ 39 Ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB são concedidos os direitos e benefícios
conferidos em lei às entidades nacionais de administração do desporto.

§ 49 São vedados o registro e uso para qualquer fun de sinal que integre o símbolo olímpico
ou que o contenha, bem como do hino e dos lemas olírnpicos, exceto mediante prévia autorização do Comitê
Olímpico Brasileiro-COB.
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§ 59 Aplicam-se ao Comitê Paraolímpico Brasileiro, no que couber, as disposições previstas
neste artigo.

Art. 16. As entidades de prática desportiva e as entidades nacionais de administração do
desporto, bem como as ligas de que trata o art. 20, são pessoas jurídicas de direito privado, com organização e
funcionamento autônomo, e terão as competências definidas em seus estatutos.

§ 19 As entidades nacionais de administração do desporto poderão filiar, nos termos de seus
estatutos, entidades regionais de administração e entidades de prática desportiva.

§ 29 As ligas poderão, a seu critério, filiar-se ou vincular-se a entidades nacionais de
administração do desporto, vedado a estas, sob qualquer pretexto, exigir tal filiação ou vinculação.

§ 39 É facultada a filiação direta de atletas nos tennos previstos nos estatutos das
respectivas entidades de administração do desporto.

Art. 17. (VETADO)
Art. 18. Somente serão beneficiadas com isenções fiscais e repasses de recursos públicos

federais da administração direta e indireta, nos termos do inciso II do art. 217 da Constituição Federal, as
entidades do Sistema Nacional do Desporto que:

I - possuírem viabilidade e autonomia financeiras;
II - apresentarem manifestação favorável do Comitê Olírnpico Brasileiro-COB ou do

Comitê Paraolímpico Brasileiro, nos casos de suas filiadas e vinculadas;
III - atendam aos demais requisitos estabelecidos em lei;
IV - estiverem quites com suas obrigações fiscais e trabalhistas.

Parágrafo único. A verificação do ctunprimento das exigências contidas nos incisos I a IV
deste artigo será de responsabilidade do INDESP. (Redação dada pela Lei n° 9.981 . de 14.7.2000)

Art. 19. (VETADO)
Art. 20. As entidades de prática desportiva participantes de competições do Sistema

Nacional do Desporto poderão organizar ligas regionais ou nacionais. ggegulamentoz
§ 19 (VETADO)
§ 29 As entidades de prática desportiva que organizarem ligas, na forma do caput deste

artigo, comunicarão a criação destas às entidades nacionais de administração do desporto das respectivas
modalidades.

§ 39 As ligas integrarão os sistemas das entidades nacionais de administração do desporto
que incluírem suas competições nos respectivos calendários anuais de eventos oficiais.

§ 49 Na hipótese prevista no caput deste artigo, é facultado às entidades de prática
desportiva participarem, também, de campeonatos nas entidades de administração do desporto a que
estiverem filiadas.

§ 59 É vedada qualquer intervenção das entidades de administração do desporto nas ligas
que se mantiverem independentes.

§ 69 As ligas formadas por entidades de prática desportiva envolvidas em competições de
atletas profissionais equipararn-se, para fms do cumprimento do disposto nesta Lei, às entidades de
administração do desporto. flncluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

§ 79 As entidades nacionais de administração de desporto serão responsáveis pela
organização dos calendários anuais de eventos oficiais das respectivas modalidades. (Incluído pela Lei n°
10.672, de l5.5.2003)

Art. 21. As entidades de prática desportiva poderão filiar-se, em cada modalidade, à
entidade de administração do desporto do Sistema Nacional do Desporto, bem como à correspondente
entidade de admirristração do desporto de um dos sistemas regionais.

Art. 22. Os processos eleitorais assegurarão:
I - colégio eleitoral constituído de todos os filiados no gozo de seus direitos, adrnitida a

diferenciação de valor dos seus votos;
II - defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição;
III - eleição convocada mediante edital publicado em órgão da imprensa de grande

circulação, por três vezes;
IV - sistema de recolhimento dos votos irnune a fraude;
V - acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de comurricação.
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Parágrafo único. Na hipótese da adoção de critério diferenciado de valoração dos votos,
este não poderá exceder à proporção de um para seis entre o de menor e o de maior valor.

Art. 23. Os estatutos das entidades de administração do desporto, elaborados de
conformidade com esta Lei, deverão obrigatoriamente regulamentar, no mínimo:

I - instituição do Tribunal de Justiça Desportiva, nos terrnos desta Lei;
II - inelegibilidade de seus dirigentes para desempenho de cargos e funções eletivas ou de

livre nomeação de:
a) condenados por crime doloso em sentença definitiva;
b) inadirnplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa

definitiva;
c) inadirnplentes na prestação de contas da própria entidade;
d) afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de

gestão patrimonial ou fmanceira irregular ou temerária da entidade;
e) inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas;
f) falidos.
Parágrafo único. Independentemente de previsão estatutária é obrigatório o afastamento

preventivo e imediato dos dirigentes, eleitos ou nomeados, caso incorram em qualquer das hipóteses do inciso
II, assegurado o processo regular e a ampla defesa para a destituição. (Incluído pela Lei n° 10.672, de
15.5.2003 )

Art. 24. As prestações de contas anuais de todas as entidades de administração integrantes
do Sistema Nacional do Desporto serão obrigatoriamente submetidas, com parecer dos Conselhos Fiscais, às
respectivas assembléias-gerais, para a aprovação fmal.

Parágrafo único. Todos os integrantes das assembléias-gerais terão acesso irrestrito aos
documentos, informações e comprovantes de despesas de contas de que trata este artigo.

Seção V
Dos Sistemas dos Estados, Distrito Federal e Municípios

Art. 25. Os Estados e o Distrito Federal constituirão seus próprios sistemas, respeitadas as
normas estabelecidas nesta Lei e a observância do processo eleitoral.

Parágrafo único. Aos Municípios é facultado constituir sistemas próprios, observadas as
disposições desta Lei e as contidas na legislação do respectivo Estado.

CAPÍTULO v
DA PRÁTICA DESPORTIVA PROFISSIONAL

Art. 26. Atletas e entidades de prática desportiva são livres para organizar a atividade
profissional, qualquer que seja sua modalidade, respeitados os termos desta Lei.

Parágrafo único. Considera-se competição profissional para os efeitos desta Lei aquela
promovida para obter renda e disputada por atletas profissionais cuja remuneração decorra de contrato de
trabalho desportivo. flncluído pela Lei n° 10.672. de l5.5.2003)I I I QI.- il Qllfll I Qlifll Q' --I -I ql QII IQQÇ I l llI _ _ | 'Ii' iii iii Ovi O Ú' O I O UI I O ICU 'I 'Il\! _I ` " de fins `;I-I
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Art. 27. As entidades de prática desportiva participantes de competições profissionais e as
entidades de administração de desporto ou ligas em que se organizarem, independentemente da forma jurídica
adotada, sujeitam os bens particulares de seus dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei ng 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, além das sanções e responsabilidades previstas no caput do art. 1.017 da Lei ng 10.406, de 10
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de janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem creditos ou bens sociais da entidade desportiva em proveito
próprio ou de terceiros. (Redação dada pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

§ 19 (parágrafo único original) (Revogado). (Revogado pela Lei n° 9.981, de 14.7.2000)
§ 29 A entidade a que se refere este artigo não poderá utilizar seus bens patrimoniais,

desportivos ou sociais para integralizar sua parcela de capital ou oferecê-los como garantia, salvo com a
concordância da maioria absoluta da assembléia-geral dos associados e na conformidade do respectivo
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' “ ' ` _ (Parágrafo incluído pela Lei n° 9.981, de 14.7.2000) (Revogado pela
Lei n° 10.672, de l5.5.2003)§-4°. (Parágrafo incluído pela Lei n° 9.981, de
14.7.2000) (Revogado pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 59 O disposto no art. 23 aplica-se, no que couber, às entidades a que se refere o caput
deste artigo. (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 69 Sem prejuízo de outros requisitos previstos em lei, as entidades de administração do
desporto, as ligas e as entidades de prática desportiva, para obter fmanciamento com recursos públicos
deverão: (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5 2003)

I - realizar todos os atos necessários para permitir a identificação exata de sua situação
financeira; (Incluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

II - apresentar plano de resgate e plano de investimento; (Incluído pela Lei n° 10.672, de
15.5.2003)

III - garantir a independência de seus conselhos de fiscalização e administração, quando
houver; (Incluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

IV - adotar modelo profissional e transparente; e (Incluído pela Lei n° 10.672, de
l5.5.2003)

V - elaborar e publicar suas demonstrações financeiras na fonna definida pela Lei n9 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, após terem sido auditadas por auditores independentes. (Incluído pela Lei n°
10.672, de l5.5.2003)

§ 79 Os recursos do financiamento voltados à implementação do plano de resgate serão
utilizados: (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

I - prioritariamente, para quitação de débitos fiscais, previdenciários e trabalhistas; e
(Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

II - subsidiariamente, para construção ou melhoria de estádio próprio ou de que se utilizam
para mando de seus jogos, com a finalidade de atender a critérios de segurança, saúde e bem estar do torcedor.
(Incluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

§ 89 Na hipótese do inciso II do § 79, a entidade de prática desportiva deverá apresentar à
instituição financiadora o orçamento das obras pretendidas. (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 99 É facultado às entidades desportivas profissionais constituírem-se regularmente em
sociedade empresária, segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei n9 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil. (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 10. Considera-se entidade desportiva profissional, para fms desta Lei, as entidades de
prática desportiva envolvidas em competições de atletas profissionais, as ligas em que se organizarem e as
entidades de administração de desporto profissional, (Incluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

§ ll. Apenas as entidades desportivas profissionais que se constituírem regularmente em
sociedade empresária na forrna do § 9° não ficarn sujeitas ao regime da sociedade em comum e, em especial,
ao disposto no art. 990 da Lei n9 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (Incluído pela Lei n°
10.672, de l5.5.2003)

§ 12. (VETADO) (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades

profissionais das entidades de prática desportiva, das entidades de administração de desporto e das ligas
desportivas, independentemente da forrna jurídica como estas estejam constituídas, equiparam-se às das
sociedades empresárias, notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários, fmanceiros, contábeis e
administrativos. (Incluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)
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Art. 27-A. Nenhuma pessoa fisica ou jurídica que, direta ou indiretamente, seja detentora
de parcela do capital com direito a voto ou, de qualquer forrna, participe da administração de qualquer
entidade de prática desportiva poderá ter participação simultânea no capital social ou na gestão de outra
entidade de prática desportiva disputante da mesma competição profissional. (Artigo incluído pela Lei n°
9.981, de l4.7.2000)

§ 19 É vedado que duas ou mais entidades de prática desportiva disputem a mesma
competição profissional das primeiras series ou divisões das diversas modalidades desportivas quando:
(Parágrafo incluído pela Lei n° 9.981 . de l4.7.2000)

a) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente, através de relação
contratual, explore, controle ou administre direitos que integrem seus patrimônios; ou, (Alínea incluído pela
Lei n° 9.981, de l4.7.2000)

b) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente, seja detentora de parcela
do capital com direito a voto ou, de qualquer fonna, participe da administração de mais de uma sociedade ou
associação que explore, controle ou administre direitos que integrem os seus patrimônios. (Alínea incluído
pela Lei n° 9.981, de l4.7.2000)

§ 29 A vedação de que trata este artigo aplica-se: (Parágrafo incluído pela Lei n° 9.981, de
14.7.2000)

a) ao cônjuge e aos parentes até o segundo grau das pessoas físicas; e (Alínea incluído pela
Lei n° 9.981, de 14.7.2000)

b) às sociedades controladoras, controladas e coligadas das mencionadas pessoas jurídicas,
bem como a fundo de investimento, condomínio de investidores ou outra fonna assemelhada que resulte na
participação concomitante vedada neste artigo. (Alínea incluído pela Lei n° 9.981 , de 14.7.2000)

§ 39 Excluem-se da vedação de que trata este artigo os contratos de administração e
investimentos em estádios, ginásios e praças desportivas, de patrocínio, de licenciamento de uso de marcas e
símbolos, de publicidade e de propaganda, desde que não importem na administração direta ou na co-gestão
das atividades desportivas profissionais das entidades de prática desportiva, assim como os contratos
individuais ou coletivos que sejam celebrados entre as detentoras de concessão, permissão ou autorização para
exploração de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como de televisão por assinatura, e
entidades de prática desportiva para fms de transmissão de eventos desportivos. (Parágrafo incluído pela Lei
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§ 49 A infringência a este artigo implicará a inabilitação da entidade de prática desportiva
para percepção dos benefícios de que trata o art. 18 desta Lei.(Redaçãoa dada pela Lei n° 10.672, de
15.5.2003)

§ 59 As empresas detentoras de concessão, permissão ou autorização para exploração de
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como de televisão por assinatura, ficam impedidas
de patrocinar ou veicular sua própria marca, bem como a de seus canais e dos títulos de seus programas, nos
unifonnes de competições das entidades desportivas. (Redaçãoa dada pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 69 A violação do disposto no § 59 implicará a eliminação da entidade de prática
desportiva que lhe deu causa da competição ou do tomeio em que aquela se verificou, sem prejuízo das
penalidades que venham a ser aplicadas pela Justiça Desportiva. (Incluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

Art. 28. A atividade do atleta profissional, de todas as modalidades desportivas, é
caracterizada por remuneração pactuada em contrato fonnal de trabalho furnado com entidade de prática
desportiva, pessoa jurídica de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as
hipóteses de descumprirnento, rompimento ou rescisão unilateral.

§ 19 Aplicam-se ao atleta profissional as nonnas gerais da legislação trabalhista e da
seguridade social, ressalvadas as peculiaridades expressas nesta Lei ou integrantes do respectivo contrato de
trabalho. §-2°



81

§ 29 O vínculo desportivo do atleta com a entidade desportiva contratante tem natureza
acessória ao respectivo vínculo trabalhista, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais: (Redaçãoa dada pela
Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

I - com o término da vigência do contrato de trabalho desportivo; ou (Inlcuído pela Lei n°
10.672, de l5.5.2003)

II - com o pagamento da cláusula penal nos termos do caput deste artigo; ou ainda (Inlcuído
pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

III - com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial de responsabilidade da entidade
desportiva empregadora prevista nesta Lei. (Inlcuído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

§ 39 O valor da cláusula penal a que se refere o caput deste artigo será livremente
estabelecido pelos contratantes até o limite máximo de cem vezes o montante da remuneração anual pactuada.
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§ 49 Far-se-á redução automática do valor da cláusula penal prevista no caput deste artigo,

aplicando-se, para cada ano integralizado do vigente contrato de trabalho desportivo, os seguintes percentuais
progressivos e não-cumulativos: (Redação dada pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

I - dez por cento após o primeiro ano; (Redação dada pela Lei n° 10.672, de 15.5 2003)
II- vinte por cento após o segundo ano; (Redação dada pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)
III - quarenta por cento após o terceiro ano; (Redação dada pela Lei n° 10.672, de

l5.5.2003)
IV - oitenta por cento após o quarto ano. (Redação dada pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)
§ 59 Quando se tratar de transferência internacional, a cláusula penal não será objeto de

qualquer limitação, desde que esteja expresso no respectivo contrato de trabalho desportivo. (Parágrafo
incluído pela Lei n° 9.981, de 1472000)§-69 ' ' ' 9¡ 1 ¡ 1 . alI 4 I I Il I ll I II ' I I I II I I I I ^ I I \I I LI I I Il I I I I E l I I I 2 Il I 9.1 I IÚ I Il Í I ' Í I , Ú Í II Ú I Ú I I I I Ú II ÚÍ I IIÚ Ú I U ' I Ú Ú I II I ÚI I(Parágrafo incluído
pela Lei n° 9.981, de 14.7.2000) (Revogado pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 79 É vedada a outorga de poderes mediante instrumento procuratório público ou particular
relacionados a vínculo desportivo e uso de imagem de atletas profissionais em prazo superior a um a11o.
(Inlcuído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)
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Art. 29. A entidade de prática desportiva fonnadora do atleta terá o direito de assinar com
esse, a partir de dezesseis anos de idade, o primeiro contrato de trabalho profissional, cujo prazo não poderá
ser superior a cinco anos. (Redação dada pela Lei n° 10.672, de 15.5 2003)

Parágrafo único. (VETADO)
§ 29 Para os efeitos do caput deste artigo, exige-se da entidade de prática desportiva

fonnadora que comprove estar o atleta por ela registrado como não-profissional há, pelo menos, dois anos,
sendo facultada a cessão deste direito a entidade de prática desportiva, de fonna remunerada. (Parágrafo
Incluído pela Le1 n° 9.981, de l4.7.2000)§â›°. z ¡ nI l Q I I Q I II I I I I I H I I - Q 0 _ I Q I Q l I I Q _ QQ I I --Q I I II I D I IQ Q I l IÍ ' Í Í I 'I Ú Í I Ú Ú I Ú U I Ú I Í II I I Ú I I I Ú ' IÚIÍ Ú ÚÚ I I ¡I I ' O

§ 39 A entidade de prática desportiva forrnadora detentora do prirneiro contrato de trab alho
com o atleta por ela proñssionalizado terá o direito de preferência para a primeira renovação deste contrato,
cujo prazo não poderá ser superior a dois anos. (Redação dada pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

§ 49 O atleta não profissional em fonnação, maior de quatorze e menor de vinte anos de
idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática desportiva fonnadora, sob a forma de bolsa de
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aprendizagem livremente pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício entre
as partes. (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 59 É assegurado o direito ao ressarcimento dos custos de fonnação de atleta não
profissional menor de vinte anos de idade à entidade de prática de desporto fonnadora sempre que, sem a
expressa anuência dessa, aquele participar de competição desportiva representando outra entidade de prática
desportiva. (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 69 Os custos de formação serão ressarcidos pela entidade de prática desportiva
usufruidora de atleta por ela não forrnado pelos seguintes valores: (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

I - quinze vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na
hipótese de o atleta não profissional ser maior de dezesseis e menor de dezessete anos de idade; (Incluído pela
Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

II - vinte vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na hipótese
de o atleta não profissional ser maior de dezessete e menor de dezoito anos de idade; (Incluído pela Lei n°
10.672, de 15.5.2003)

III - vinte e cinco vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na
hipótese de o atleta não profissional ser maior de dezoito e menor de dezenove anos de idade; (Incluído pela
Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

IV - trinta vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na
hipótese de o atleta não profissional ser maior de dezenove e menor de vinte anos de idade. (Incluído pela Lei
n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 79 A entidade de prática desportiva formadora para fazer jus ao ressarcimento previsto
neste artigo deverá preencher os seguintes requisitos: (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

I - cumprir a exigência constante do § 29 deste artigo; (Incluído pela Lei n° 10.672, de
15.5 .2003)

II - comprovar que efetivamente utilizou o atleta em formação em competições oficiais não
profissionais; (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

III - propiciar assistência médica, odontológica e psicológica, bem como contratação de
seguro de vida e ajuda de custo para transporte; (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

IV - manter instalações desportivas adequadas, sobretudo em matéria de alirnentação,
higiene, segurança e salubridade, além de corpo de profissionais especializados em formação técnico
desportiva; (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

V - ajustar o tempo destinado à formação dos atletas aos horários do cunículo escolar ou de
curso profissionalizante, exigindo o satisfatório aproveitamento escolar. (Incluído pela Lei n° 10.672, de
15.5.2003) . _ . . , . ., _A1 Qi |QQ¡lI.I¡_QQl ll Q Q Qll _ l Q I QC¡¡|_:¡ llflfl Qlfl lil I. . ,

Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, com vigência
nunca inferior a três meses nem superior a cinco anos. (Redação dada pela Lei n° 9.981, de l4.7.2000)

Parágrafo único. Não se aplica ao contrato de trabalho do atleta profissional o disposto no
art. 445 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. (Parágrafo Incluído pela Lei n° 9.981, de l4.7.2000)

Art. 31. A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagarnento de
salário de atleta profissional em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou superior a três meses, terá o
contrato de trabalho daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre para se transferir para qualquer outra
agremiação de mesma modalidade, nacional ou intemacional, e exigir a multa rescisória e os haveres devidos.

§ l9 São entendidos como salário, para efeitos do previsto no caput, o abono de férias, o
décimo terceiro salário, as gratificações, os prêmios e demais verbas inclusas no contrato de trabalho.

§ 29 A mora contumaz será considerada também pelo não recolhimento do FGTS e das
contribuições previdenciárias.§-3°

§ 39 Sempre que a rescisão se operar pela aplicação do disposto no caput deste artigo, a
multa rescisória a favor do atleta será conhecida pela aplicação do disposto no art. 479 da CLT. (Redação
dada pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 49 (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003 e vetado)
Art. 32. É lícito ao atleta profissional recusar competir por entidade de prática desportiva

quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em dois ou mais meses;
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Art. 33. Cabe à entidade nacional de administração do desporto que registrar o contrato de
trabalho profissional fomecer a condição de jogo para as entidades de prática desportiva, mediante a prova de
notificação do pedido de rescisão unilateral furnado pelo atleta ou documento do empregador no mesmo
sentido, desde que acompanhado da prova de pagamento da cláusula penal nos tennos do art. 28 desta Lei.
(Redação dada pela Le1n° 9.981, de l4.7.2000):U '

.

Art. 34. São deveres da entidade de prática desportiva empregadora, em especial: (Redação
dada pela Lei n° 9.981, de l4.7.2000)

I - registrar o contrato de trabalho do atleta profissional na entidade de administração
nacional da respectiva modalidade desportiva; (Inciso Incluído pela Lei n° 9.981, de l4.7.2000)

II - proporcionar aos atletas profissionais as condições necessárias à participação nas
competições desportivas, treinos e outras atividades preparatórias ou instrumentais; ( Inciso Incluído pela Lei
n° 9.981, de 14.7.2000)

III - submeter os atletas profissionais aos exarnes médicos e clínicos necessários à prática
desportiva. (Inciso Incluído pela Lei n° 9.981, de l4.7.2000)
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Art. 35. São deveres do atleta profissional, em especial: (Redação dada pela Lei n° 9.981,

de l4.7.2000)
I - participar dos jogos, treinos, estágios e outras sessões preparatófias de competições com

a aplicação e dedicação correspondentes às suas condições psicofísicas e técnicas; (Inciso Incluído pela Lei n°
9.981, de l4.7.2000)

II - preservar as condições físicas que lhes perrnitam participar das competições
desportivas, submetendo-se aos exames médicos e tratamentos clínicos necessários à prática desportiva;
(Inciso Incluído pela Lei n° 9.981, de l4.7.2000)

III - exercitar a atividade desportiva profissional de acordo com as regras da respectiva
modalidade desportiva e as nonnas que regem a disciplina e a ética desportivas. (Inciso Incluído pela Lei n°
9.981, de l4.7.2000)_ _ ¡I'I¡I III I III I | viii: 1||I¡U 1 vo! |v -Q
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Alt. 38. Qualquer cessão ou transferência de atleta profissional ou não-profissional depende
de sua formal e expressa anuência. (Redação dada pela Lei n° 9.981. de l4.7.2000)

Art. 39. A transferência do atleta profissional de uma entidade de prática desportiva para
outra do mesmo gênero poderá ser temporária (contrato de empréstimo) e o novo contrato celebrado deverá
ser por período igual ou menor que o anterior, ficando o atleta sujeito à cláusula de retomo à entidade de
prática desportiva cedente, vigorando no retomo o antigo contrato, quando for o caso.

Art. 40. Na cessão ou transferência de atleta profissional para entidade de prática
desportiva estrangeira ob servar-se-ão as instruções expedidas pela entidade nacional de título.

§ 19 As condições para transferência do atleta profissional para o exterior deverão integrar
obrigatoriamente os contratos de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva brasileira que o
contratou. (Renumerado pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 2° Se a entidade de prática desportiva cedente de atleta profissional para entidade de
prática desportiva estrangeira tiver sido cessionária do atleta, no prazo inferior a doze meses, em transferência
definitiva ou empréstimo, oneroso ou gratuito, para qualquer outra entidade de prática desportiva, será
caracterizada como entidade repassadora, fazendo jus a vinte e cinco por cento do valor pactuado para a
cessão ou transferência intemacional, ficando a entidade fonnadora com direito de receber setenta e cinco por
cento do valor pago pela entidade estrangeira, desde que a entidade formadora do atleta não tenha sido
previamente indenizada. (Incluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

Art. 41. A participação de atletas profissionais em seleções será estabelecida na fonna
como acordarem a entidade de administração convocante e a entidade de prática desportiva cedente.

§ 19 A entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previstos no contrato de
trabalho, pelo pefiodo em que durar a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados
entre este e a entidade convocadora.

§ 29 O período de convocação estender-se-á até a reintegração do atleta à entidade que o
cedeu, apto a exercer sua atividade.

Art. 42. Às entidades de prática desportiva pertence o direito de negociar, autorizar e
proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão de imagem de espetáculo ou eventos desportivos de que
participem.

§ 19 Salvo convenção em contrário, vinte por cento do preço total da autorização, como
mínimo, será distribuído, em partes iguais, aos atletas profissionais participantes do espetáculo ou evento.

§ 29 O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes de espetáculo ou evento desportivo
para fms, exclusivamente, jomalísticos ou educativos, cuja duração, no conjunto, não exceda de três por cento
do total do tempo previsto para o espetáculo.

§ 39 O espectador pagante, por qualquer meio, de espetáculo ou evento desportivo
equipara-se, para todos os efeitos legais, ao consumidor, nos tennos do art. 2° da Lei n° 8.078, de ll de
setembro de 1990. , I I O | I IÀ ¡| Á ._ -Q ng n 1 Q 0 -1 _ A n -.¡¡ ng 1; ¡ - - n - Q- Q -1 n . À I ¡ n 5 n n - nI , _ ' TU nv n c I ll V I 0 vo I 'I I II I I I I| ' |I\ I I I ou I ¡ In

Art. 43. E vedada a participação em competições desportivas profissionais de atletas não
profissionais com idade superior a vinte anos. §Redação dada pela Lei n° 9.981 . de 14.7 2000)

Art. 44. E vedada a prática do profissionalismo, em qualquer modalidade, quando se tratar
de:

I - desporto educacional, seja nos estabelecimentos escolares de l° e 2° graus ou superiores;
II - desporto militar;
III - menores até a idade de dezesseis anos completos.

cobrir es riscos a q-ue. I ÍI I Q Q I - I C I I GC Q II I ll QI ÚÚ Í Í Ú II I Ú.naun n Q Q. n gn n | - -nan n -4 .I Inn ng gnIC uniu I ou Io In 1 o 0 IønøI um II I ø IU 'II
Art. 45. As entidades de prática desportiva são obrigadas a contratar seguro de acidentes de

trabalho para atletas profissionais a ela vinculados, com o objetivo de cobrir os riscos a que eles estão
sujeitos. (Redação dada pela Lei n° 9.981. de 14.7 2000)
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Parágrafo único. A irnportância segurada deve garantir direito a uma indenização mínima
correspondente ao valor total anual da remuneração ajustada no caso dos atletas profissionais. (Redação dada
pela Lei n° 9.981, de l4.7.2000)

Art. 46. A presença de atleta de nacionalidade estrangeira, com visto temporário de
trabalho previsto no inciso V do art. 13 da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, como integrante da equipe
de competição da entidade de prática desportiva, caracteriza para os termos desta Lei, a prática desportiva
profissional, tomando obrigatório o enquadramento previsto no caput do art. 27.

§ 19 É vedada a participação de atleta de nacionalidade estrangeira como integrante de
equipe de competição de entidade de prática desportiva nacional nos campeonatos oficiais, quando o visto de
trabalho temporário expedido pelo Ministério do Trabalho recair no inciso III do art. 13 da Lei 6.815, de 19
de agosto de 1980.

§ 2° A entidade de administração do desporto será obrigada a exigir da entidade de prática
desportiva o comprovante do visto de traballio do atleta de nacionalidade estrangeira fomecido pelo
Ministério do Trabalho, sob pena de cancelamento da inscrição desportiva.

Art. 46-A. As ligas desportivas, as entidades de administração de desporto e as de prática
desportiva envolvidas em qualquer competição de atletas profissionais, independentemente da fonna jurídica
adotada, ficam obrigadas a: (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

I - elaborar e publicar, até o últirno dia útil do mês de abril, suas demonstrações fmarrceiras
na fonna definida pela Lei n9 6.404, de 15 de dezembro de 1976, após terem sido auditadas por auditores
independentes; (Incluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

II - apresentar suas contas juntamente com os relatórios da auditoria de que trata o inciso I
ao Conselho Nacional do Esporte - CNE, sempre que forem beneficiárias de recursos públicos, na forma do
regulamento. (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 19 Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na legislação tributária,
trabalhista, previdenciária, cambial, e das conseqüentes responsabilidades civil e penal, a infringência a este
artigo implicará: (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003)

I - para as entidades de adrninistração do desporto e ligas desportivas, a inelegibilidade, por
dez anos, de seus dirigentes para o desempenho de cargos ou funções eletivas ou de livre nomeação, em
quaisquer das entidades ou Órgãos referidos no parágrafo único do art. 13 desta Lei; (Incluído pela Lei n°
10.672, de 15.5.2003)

II - para as entidades de prática desportiva, a inelegibilidade, por cinco anos, de seus
dirigentes para cargos ou funções eletivas ou de livre nomeação em qualquer entidade ou empresa direta ou
indiretamente vinculada às competições profissionais da respectiva modalidade desportiva. (Incluído pela Lei
n° 10.672, de 15.5.2003)

§ 29 As entidades que violarem o disposto neste artigo ficam ainda sujeitas: (Incluído pela
Lei n° 10.672, de l5.5.2003)

I - ao afastamento de seus dirigentes; e (Incluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)
II - à nulidade de todos os atos praticados por seus dirigentes em nome da entidade após a

prática da infiação. (Incluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)
§ 39 Os dirigentes de que trata o § 29 serão sempre: (Incluído pela Lei n° 10.672, de

15.5.2003 )
I - o presidente da entidade, ou aquele que lhe faça as vezes; e (Incluído pela Lei n° 10.672,de 15520032 ,
II - o dirigente que praticou a infração ainda que por omissão. (Incluído pela Lei n° 10.672,

de 15520032
§ 49 (VETADO) (Incluído pela Lei n° 10.672, de l5.5.2003)
CAPITULO VI

DA ORDEM DESPORTIVA
Art. 47. No âmbito de suas atribuições, os Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros e

as entidades nacionais de administração do desporto têm competência para decidir, de ofício ou quando lhes
forem submetidas pelos seus filiados, as questões relativas ao cumprimento das normas e regras de prática
desportiva.

Art. 48. Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos emanados de
seus poderes internos, poderão ser aplicadas, pelas entidades de administração do desporto e de prática
desportiva, as seguintes sanções:

I - advertência;
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II - censura escrita;
III - multa;
IV - suspensão;
V - desfiliação ou desvinculação.
§ 19 A aplicação das sanções previstas neste artigo não prescinde do processo

adrninistrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.
§ 29 As penalidades de que tratam os incisos IV e V deste artigo somente poderão ser

aplicadas após decisão defmitiva da Justiça Desportiva.
CAPÍTULO vn
DA JU STIÇA DESPORTIVA

Art. 49. A Justiça Desportiva a que se referem os §§ 19 e 29 do art. 217 da Constituição
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Art. 50. A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao
processo e julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas, serão definidas em códigos
desportivos, facultando-se às ligas constituir seus próprios órgãos judicantes desportivos, com atuação restrita
às suas competições. (Redação dada pela Lei n° lO.672. de 15.5.2003)

§ 19 As transgressões relativas à disciplina e às competições desportivas sujeitam o infrator
HI

I - advertência;
II- eliminação;
III- exclusão de campeonato ou tomeio;
IV - indenização;
V - interdição de praça de desportos;
VI - multa;
VII - perda do mando do campo;
VIII - perda de pontos;
IX - perda de renda;
X - suspensão por partida;
XI - suspensão por prazo.
§ 29 As penas disciplinares não serão aplicadas aos menores de quatorze anos.
§ 39 As penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas não-profissionais.
§ 49 Compete às entidades de administração do desporto promover o custeio do

funcionamento dos órgãos da Justiça Desportiva que ftmcionem junto a si. fParágrafo incluído pela Lei n°
9.981, de l4.7.2000)

Art. 51. O disposto nesta Lei sobre Justiça Desportiva não se aplica aos Comitês Olímpico
e Paraolímpico Brasileiros.
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Art. 52. Os órgãos integrantes da Justiça Desportiva são autônomos e independentes das
entidades de administração do desporto de cada sistema, compondo-se do Superior Tribunal de Justiça
Desportiva, funcionando junto às entidades nacionais de administração do desporto; dos Tribunais de Justiça
Desportiva, funcionando junto às entidades regionais da administração do desporto, e das Comissões
Disciplinares, com competência para processar e julgar as questões previstas nos Códigos de Justiça
Desportiva, sempre assegurados a ampla defesa e o contraditório. (Redação dada pela Lei n° 9.98l. de
14.7.2000)

§ 19 Sem prejuízo do disposto neste artigo, as decisões finais dos Tribunais de Justiça
Desportiva são impugnáveis nos terrnos gerais do direito, respeitados os pressupostos processuais
estabelecidos nos §§ l° e 2° do art. 217 da Constituição Federal.

§ 29 O recurso ao Poder Judiciário não prejudicará os efeitos desportivos validamente
produzidos em conseqüência da decisão proferida pelos Tribunais de Justiça Desportiva.
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Art. 53. Junto ao Superior Tnbunal de Justiça Desportiva, para julgamento envolvendo
competições interestaduais ou nacionais, e aos Tribunais de Justiça Desportiva, funcionarão tantas Comissões
Disciplinares quantas se fizerem necessárias, compostas cada qual de cinco membros que não pertençam aos
referidos órgãos judicantes e que por estes serão irrdicados. (Redação dada pela Lei n° 9.981 , de 14.7 2000)

§ 19 (VETADO)
§ 29 A Comissão Disciplinar aplicará sanções em procedimento sumário, assegurados a

ampla defesa e o contradrtóno.§›-8°
Despertzifliraf

§ 39 Das decisões da Comissão Disciplinar caberá recurso ao Tribunal de Justiça
Desportiva e deste ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nas hipóteses previstas nos respectivos
Códigos de Justiça Desportiva. (Redação dada pela Lei n° 9.981.. de l4.7.2000)

§ 49 O recurso ao qual se refere o parágrafo anterior será recebido e processado com efeito
suspensivo quando a penalidade exceder de duas partidas consecutivas ou quinze dias.

Art. 54. O membro do Tribunal de Justiça Desportiva exerce função considerada de
relevante interesse público e, sendo servidor público, terá abonadas suas faltas, computando-se como de
efetivo exercício a participação nas respectivas sessões.
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Art. 55. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva e os Tribunais de Justiça Desportiva
serão compostos por nove membros, sendo: (Redação dada pela Lei n° 9.981. de l4.7.2000)

I - dois indicados pela entidade de administração do desporto; (Redação dada pela Lei n°
9.981. de l4.7.2000)

II - dois indicados pelas entidades de prática desportiva que participem de competições
oficiais da divisão principal; (Redação dada pela Lei n° 9.981. de 14.7.2000)

III - dois advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados pela Ordem dos
Advogados do Brasil; (Redação dada pela Lei n° 9.981, de l4.7.2000)

IV - um representante dos árbitros, por estes indicado; (Redação dada pela Lei n° 9.981. de
l4.7.2000)

V - dois representantes dos atletas, por estes indicados. (Redação dada pela Lei n° 9.981. de
14.7.2000)

§ 19 (Revogado). (Revogado pela Lei n° 9.981. de l4.7.2000)
§ 29 O mandato dos membros dos Tribunais de Justiça Desportiva terá duração máxima de

quatro anos, pennitida apenas uma recondução. (Redação dada pela Lei n° 9.981. de 14.7 2000)
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§ 39 É vedado aos dirigentes desportivos das entidades de administração e das entidades de
prática o exercício de cargo ou função na Justiça Desportiva, exceção feita aos membros dos conselhos
deliberativos das entidades de prática desportiva. (Redação dada pela Lei n° 9.981 , de l4.7.2000)

§ 49 Os membros dos Tribrmais de Justiça Desportiva poderão ser bacharéis em Direito ou
pessoas de notório saber jurídico, e de conduta ilibada. (Redação dada pela Lei n° 9.981, de 14.7.2000)

CAPÍTULO vrrr
DOS RECURSOS PARA O DESPORTO

Art. 56. Os recursos necessários ao fomento das práticas desportivas fonnais e não-fonnais
a que se refere o art. 217 da Constituição Federal serão assegurados em programas de trabalho especificos
constantes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além dos
provenientes de:

I - fundos desportivos;
II - receitas oriundas de concursos de prognósticos;
III - doações, patrocínios e legados;
IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclarnados

nos prazos regularnentares;
V - incentivos fiscais previstos em lei;

VI - dois por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e
sirnilares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-se este valor do montante destinado
aos prêrnios.(Inciso irrcluído pela Lai n° 10.264, de l6.7.200l)

VII - outras fontes. ( Inciso renumerado pela Lai n° 10.264, de 16.7.200l)
§ 19 Do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o inciso VI do

caput, oitenta e cinco por cento serão destinados ao Comitê Olirnpico Brasileiro e quinze por cento ao Cornitê
Paraolímpico Brasileiro, devendo ser observado, em ambos os casos, o conjunto de nonnas aplicáveis à
celebração de convênios pela União.§Parágrafo incluído pela Lei n° 10.264, de l6.7.200l)

§ 29 Dos totais de recursos correspondentes aos percentuais referidos no § 19, dez por cento
deverão ser investidos em desporto escolar e cinco por cento, em desporto universitário.(Parágra.fo incluído
pela Lei n° 10.264, de 16.7.200l)

§ 39 Os recursos a que se refere o inciso VI do caput: (Parágrafo incluído pela Lei n° 10.264,
de l6.7.200lz

I- constituem receitas próprias dos beneficiários, que os receberão diretamente da Caixa
Econômica Federal, no prazo de dez dias úteis a contar da data de ocorrência de cada sorteio;( Inciso incluído
pela Lei n° 10.264, de 16.7.2001)

II - serão exclusiva e integralmente aplicados em programas e projetos de fomento,
desenvolvimento e manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica,
manutenção e locomoção de atletas, bem como sua participação em eventos desportivos. ( Inciso incluído pela
Lei n° 10.264, de l6.7.200l)

§ 49 Dos programas e projetos referidos no inciso II do § 39 será dada ciência aos
Ministérios da Educação e do Esporte e Turismo. (Parágrafo incluido pela Lei n° 10.264, de l6.7.200l)

§ 59 Cabe ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação dos recursos repassados ao
Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paraolírnpico Brasileiro em decorrência desta Lei.§ Parágrafo
incluído pela Lei n° 10.264, de 16.7.200l)
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Art. 57. Constituirão recursos para a assistência social e educacional aos atletas
profissionais, ex-atletas e aos em forrnação, recolhidos diretamente para a Federação das Associações de
Atletas Profissionais - FAAP: {Redação dada pela Lei n° 9.981, de l4.7.2000)
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I - mn por cento do contrato do atleta profissional pertencente ao Sistema Brasileiro do
Desporto, devido e recolhido pela entidade contratante; (Redação dada pela Lei n° 9.981 , de 14.7 2000)

II - um por cento do valor da cláusula penal, nos casos de transferências nacionais e
intemacionais, a ser pago pelo atleta; (Relação dada pela Lei n° 9.981, de 14.7.2000)

III - um por cento da arrecadação proveniente das competições organizadas pelas entidades
nacionais de administração do desporto profissional; (Redação dada pela Lei n° 9.981. de l4.7.2000)

IV - penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas aos atletas profissionais pelas entidades
de prática desportiva, pelas de administração do desporto ou pelos órgãos da Justiça Desportiva. (Redação
dada pela Lei n° 9.981. de l4.7.2000)

(Parágrafo único) (Vide Medida Provisória n° 39. de l4.6.2002)
Art. 58. (VETADO)

CAPÍTULO IX
DO BINGO

Art. 59. Os jogos de bingo são pemritidos em todo o tenitório nacional nos temros desta
Lei.

Art. 59. A exploração de jogos de bingo, serviço público de competência da União, será
executada, direta ou indiretamente, pela Caixa Econômica Federal em todo o ten'itório nacional, nos termos
desta Lei e do respectivo regulamento. (Vide Medida Provisória n° 2.216-37. de l°.09.200l)-( Vide Medida
Provisória n° 168. de 2004)

Art 60. As entidades de administração e de prática desportiva poderão credenciar-se junto à
União para explorar o jogo de birrgo pemranente ou eventual com a finalidade de angariar recursos para o
fomento do desporto. (Vide Decreto n° 3.659, de 14.1 l 2000)

§ 19 Considera-se bingo pennanente aquele realizado em salas próprias, com utilização de
processo de extração isento de contato humano, que assegure integral lisura dos resultados, inclusive com o
apoio de sistema de circuito fechado de televisão e difusão de som, oferecendo prêmios exclusivamente em
dinheiro.

§ 29 (VETADO)
§ 39 As máquinas utilizadas nos sorteios, antes de iniciar quaisquer operações, deverão ser

submetidas à fiscalização do poder público, que autorizará ou não seu funcionamento, bem como as verificará
semestralmente, quando em operação.

Art. 61. Os bingos funcionarão sob responsabilidade exclusiva das entidades desportivas,
mesmo que a administração da sala seja entregue a empresa comercial idônea.

Art. 62. São requisitos para concessão da autorização de exploração dos bingos para a
entidade desportiva:

I - filiação a entidade de administração do esporte ou, confonne o caso, a entidade nacional
de administração, por um período mínimo de três anos, completados até a data do pedido de autorização;

II - (VETADO)
III - (VETADO)
IV - prévia apresentação e aprovação de projeto detalhado de aplicação de recursos na

melhoria do desporto olímpico, com prioridade para a formação do atleta;
V - apresentação de certidões dos distribuidores cíveis, trabalhistas, criminais e dos

cartórios de protesto;
VI - comprovação de regularização de contribuições junto à Receita Federal e à Seguridade

Social;
VII - apresentação de parecer favorável da Prefeitura do Município onde se instalará a sala

de bingo, versando sobre os aspectos urbanísticos e o alcance social do empreendimento;
VIII - apresentação de planta da sala de bingo, demonstrando ter capacidade mínima para

duzentas pessoas e local isolado de recepção, sem acesso direto para a sala;
D( - prova de que a sede da entidade desportiva é situada no mesmo Município em que

funcionará a sala de bingo.
§ 19 Excepcionalrnente, o mérito esportivo pode ser comprovado em relatório quantitativo e

qualitativo das atividades desenvolvidas pela entidade requerente nos três anos anteriores ao pedido de
autorização.

§ 29 Para a autorização do bingo eventual são requisitos os constantes nos incisos I a VI do
caput, além da prova de prévia aquisição dos prêmios oferecidos.
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Art. 63. Se a administração da sala de bingo for entregue a empresa comercial, entidade
desportiva juntará, ao pedido de autorização, alem dos requisitos do artigo anterior, os seguintes documentos:

I - certidão da Junta Comercial, demonstrando o regular registro da empresa e sua
capacidade para o comércio;

H - certidões dos distribuidores cíveis, trabalhistas e de cartórios de protesto em nome da
empresa;

III - certidões dos distribuidores cíveis, crirninais, trabalhistas e de cartórios de protestos
em nome da pessoa ou pessoas físicas titulares da empresa;

IV - certidões de quitação de tributos federais e da seguridade social;
V - demonstrativo de contratação de firma para auditoria pennanente da empresa

administradora;
VI - cópia do instrumento do contrato entre a entidade desportiva e a empresa

administrativa, cujo prazo máximo será de dois anos, renovável por igual período, sempre exigida a forma
escrita.

Art. 64. O Poder Público negará a autorização se não provados quaisquer dos requisitos dos
artigos anteriores ou houver indícios de inidoneidade da entidade desportiva, da empresa comercial ou de seus
dirigentes, podendo ainda cassar a autorização se verificar terem deixado de ser preenchidos os mesmos
requisitos.

Art. 65. A autorização concedida somente será válida para local determinado e endereço
certo, sendo proibida a venda de cartelas fora da sala de bingo.

Parágrafo único. As cartelas de bingo eventual poderão ser vendidas em todo o território
nacional.

Art. 66. (VETADO)
Art. 67. (VETADO)
Art. 68. A premiação do bingo permanente será apenas em dinheiro, cujo montante não

poderá exceder o valor arrecadado por partida.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 69. (VETADO)
Art. 70. A entidade desportiva receberá percentual mínimo de sete por cento da receita

bruta da sala de bingo ou do bingo eventual.
Parágrafo único. As entidades desportivas prestarão contas semestralmente ao poder

público da aplicação dos recursos havidos dos bingos.
Art. 71. (VETADO)
§ 19 (VETADO)
§ 29 (vETADo)
§ 39 (vETADo)
§ 49 É proibido o ingresso de menores de dezoito anos nas salas de bingo.
Art. 72. As salas de bingo destinar-se-ão exclusivarnente a esse tipo de jogo.
Parágrafo único. A única atividade admissível concomitantemente ao bingo na sala é o

serviço de bar ou restaurante.
Art. 73. É proibida a instalação de qualquer tipo de máquinas de jogo de azar ou de

diversões eletrônicas nas salas de bingo.
Art. 74. Nenhuma outra modalidade de jogo ou sirnilar, que não seja o bingo pennanente

ou o eventual, poderá ser autorizada com base nesta Lei.
Parágrafo único. Excluem-se das exigências desta Lei os bingos realizados com fns apenas

beneficentes em favor de entidades filantrópicas federais, estaduais ou municipais, nos tennos da legislação
especifica, desde que devidamente autorizados pela União.

Art. 75. Manter, facilitar ou realizar jogo de bingo sem a autorização prevista nesta Lei:
Pena - prisão sirnples de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 76. (VETADO)
Art. 77. Oferecer, em bingo pennanente ou eventual, prêmio diverso do pennitido nesta

Lei:

Pena - prisão simples de seis meses a um ano, e multa de até cem vezes o valor do prêmio
oferecido.

Art. 78. (VETADO)
Art. 79. F raudar, adulterar ou controlar de qualquer modo o resultado do jogo de bingo:
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Pena - reclusão de um a três anos, e multa.
Art. 80. Permitir o ingresso de menor de dezoito anos em sala de bingo:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 81. Manter nas salas de bingo máquinas de jogo de azar ou diversões eletrônicas:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 82. Os dirigentes, unidades ou Órgãos de entidades de administração do desporto,
inscritas ou não no registro de comércio, não exercem função delegada pelo Poder Público, nem são
consideradas autoridades públicas para os efeitos desta Lei.

Art. 83. As entidades desportivas internacionais com sede permanente ou temporária no
País receberão dos poderes públicos o mesmo tratamento dispensado às entidades nacionais de administração
do desporto.
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Art. 84. Será considerado como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período em
que o atleta servidor público civil ou militar, da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou
ftmdacional, estiver convocado para integrar representação nacional em treinamento ou competição
desportiva no País ou no exterior. (Redação dada pela Lei n° 9.981. de l4.7.2000)

§ 19 O período de convocação será defmido pela entidade nacional da administração da
respectiva modalidade desportiva, cabendo a esta ou aos Comitês Olímpico ou Paraolímpico Brasileiros fazer
a devida comunicação e solicitar ao INDESP a competente liberação do afastamento do atleta ou dirigente.
(Redação dada pela Lei n° 9.981 . de 14.7 2000)

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se, também, aos profissionais especializados e
dirigentes, quando indispensáveis à composição da delegação.

Art. 84-A. Todos os jogos das seleções brasileiras de futebol, em competições oñciais,
deverão ser exibidos, pelo menos, em uma rede nacional de televisão aberta, com transmissão ao vivo,
inclusive para as cidades brasileiras nas quais os mesmos estejam sendo realizados. (Artigo incluído pela Lei
n° 9.981. de l4.7.2000)

Parágrafo único. As empresas de televisão de comum acordo, ou por rodízio, ou por
arbitramento, resolverão como cumprir o disposto neste artigo, caso nenhuma delas se interesse pela
transmissão. O Órgão competente fará o arbitramento. (Parágrafo incluído pela Lei n° 9.981. de 14.7.2000)

Art. 85. Os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
bem como as instituições de ensino superior, defmirão normas específicas para verificação do rendirnento e o
controle de freqüência dos estudantes que integrarem representação desportiva nacional, de fonna a
hannonizar a atividade desportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar.

Art. 86. E instituído o Dia do Desporto, a ser comemorado no dia 23 de junho, Dia Mundial
do Desporto Olímpico.

Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática
desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos
mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indetenninado, sem
necessidade de registro ou averbação no Órgão competente.

Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste artigo
permite-lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, nomes e apelidos.

Art. 88. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir entidades nacionais e
estaduais, por modalidade desportiva ou grupo de modalidades, objetivando o recrutamento, a fonnação e a
prestação de serviços às entidades de adrnirristração do desporto.

Parágrafo único. Independentemente da constituição de sociedade ou entidades, os árbitros
e seus auxiliares não terão qualquer vínculo empregatício com as entidades desportivas diretivas onde
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atuarem, e sua remuneração como autônomos exonera tais entidades de quaisquer outras responsabilidades
trabalhistas, securitárias e previdenciárias.

Art. 89. Em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, as entidades de
administração do desporto determinarão em seus regulamentos o princípio do acesso e do descenso,
observado sempre o critério tecnico.

Art. 90. É vedado aos administradores e membros de conselho fiscal de entidade de prática
desportiva o exercício de cargo ou função em entidade de administração do desporto.

Art. 90-A. (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003 e vetado)
Art. 90-B. (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15.5.2003 e vetado)

CAPITULO XI '
DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

Art. 91. Até a edição dos Códigos da Justiça dos Desportos Profissionais e Não
Profissionais continuam em vigor os atuais Códigos, com as alterações constantes desta Lei.

Art. 92. Os atuais atletas profissionais de futebol, de qualquer idade, que, na data de entrada
em vigor desta Lei, estiverem com passe livre, pennanecerão nesta situação, e a rescisão de seus contratos de
trabalho dar-se-á nos tennos dos arts. 479 e 480 da C.L.T.. 9 . , z ¡ A z. . .A . .

Art. 93. O disposto no art. 28, § 29, desta Lei somente produzirá efeitos jurídicos a partir de
26 de março de 2001, respeitados os direitos adquiridos decorrentes dos contratos de trabalho e vínculos
desportivos de atletas profissionais pactuados com base na legislação anterior. (Redação dada pela Lei n°
9.981, de 14.7.2000)

Parágrafo único. (VETADO) (Parágrafo incluído e vetado pela Lei n° 9.981 , de 14.7 2000)lg .I Á -¡ Q¡Q- Q-sz-Qi n nl on- Q .Q-| QAQ- Q- Q¢..- - Q- n -nI . ¡ ÚÍÚ Í  I 'ÍÍÚII 'Í ÍÍI ÚÍÍI Ú ÚÍ ' ÚÍ Ú I II

Art. 94. Os artigos 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § 19 do art. 41 desta Lei serão
obrigatórios exclusivamente para atletas e entidades de prática profissional da modalidade de futebol.
(Redação dada pela Lei n° 9.981, de 14.7.2000)

Parágrafo úriico. É facultado às demais modalidades desportivas adotar os preceitos
constantes dos dispositivos referidos no caput deste artigo. (Parágrafo incluído pela Lei n° 9.981, de
14720002

Art. 94-A. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, inclusive a distribuição
dos recursos, gradação das multas e os procedimentos de sua aplicação. (Artigo incluído pela Lei n° 9.981, de
14.7.2000)

Art. 95. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 96. São revogados, a partir da vigência do disposto no § 2 9 do art. 28 desta Lei, os

incisos II e V e os §§ 19 e 39 do art. 39, os arts. 49, 69,11 e13, o § 29 do art. 15, o parágrafo único do art. 16 e
os arts. 23 e 26 da Lei n9 6.354, de 2 de setembro de 1976; são revogadas, a partir da data de publicação desta
Lei, as Leis n°s 8.672, de 6 de julho de 1993, e 8.946, de 5 de dezembro de 1994.
Brasília, 24 de março de 1998; 1779 da Independência e 1109 da República.
FERNANDO I-IENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende, Pedro Malan, Paulo Renato Souza,Paulo Paiva, Reinhold Stephanes, Edson Arantes do
Nascirnento
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Lei n°. 8.672, de 6 de julho de 1993 (Lei Zim)
Institui normas gerais sobre desportos e da outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPÍTULO 1
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1° O desporto brasileiro abrange práticas fonnais e não-formais e obedece às nonnas gerais desta Lei,
inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito.
§l° A prática desportiva formal é regulada por nonnas e regras nacionais e pelas regras intemacionais aceitas
em cada modalidade.
§2° A prática desportiva não-fomial é caracterizada pela liberdade lúdica de seus praticantes.
CAPÍTULO H
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 2° O desporto, como direito individual, tem como base os seguintes princípios:
I - soberania, caracterizado pela supremacia nacional na organização da prática desportiva;
II - autonomia, defmido pela faculdade de pessoas físicas e jurídicas organizarem-se para a prática desportiva
como sujeitos nas decisões que as afetam;
III - democratização, garantido em condições de acesso às atividades desportivas sem distinções e quaisquer
fonnas de discriminação;
IV - liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo com a capacidade e interesse de cada um,
associando-se ou não a entidades do setor;
V - direito social, caracterizado pelo dever do Estado de fomentar as práticas desportivas formais e não
formais;
VI - diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao desporto profissional e não
profissional;
VII - identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional;
VIII - educação, voltado para O desenvolvimento integral do homem como ser autônomo e participante e
fomentado através da prioridade dos recursos públicos ao desporto educacional;
IX - qualidade, assegurado pela valorização dos resultados desportivos, educativos e dos relacionados à
cidadania e ao desenvolvimento físico e moral;
X - descentralização, consubstanciado na organização e funcionamento hannônicos de sistemas desportivos
diferenciados e autônomos para os níveis federal, estadual e municipal;
XI - segurança, propiciado ao praticante de qualquer modalidade desportiva, quanto a sua integridade física,
mental ou sensorial;
XII - eficiência, obtido através do estímulo à competência desportiva e administrativa.
CAPÍTULO II]
DA CON CEITUAÇÃO E DAS FINALIDADES DO DESPORTO
Art. 3° O desporto como atividade predominantemente física e intelectual pode ser recorrhecido em qualquer
das seguintes manifestações:
I - desporto educacional, através dos sistemas de ensino e formas assistemáticas de educação, evitando-se a
seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a fmalidade de alcançar o desenvolvimento
integral e a formação para a cidadania e o lazer;
II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com
a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde
e da educação e na preservação do meio ambiente;
III - o desporto de rendimento, praticado segundo normas e regras nacionais e internacionais, com a fmalidade
de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com outras nações.
Parágrafo único. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:
I - de modo profissional, caracterizado por remuneração pactuada por contrato de traballio ou demais fonnas
contratuais pertinentes;
II - de modo não-profissional, compreendendo o desporto:
a) semiprofissional, expresso pela existência de incentivos materiais que não caracterizem remuneração
derivada de contrato de trab alho;
b) amador, identificado pela inexistência de qualquer fonna de remuneração ou de incentivos materiais.
CAPÍTULO rv
DO SISTEMA BRASILEIRO DO DESPORTO
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SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS
Art. 4° O Sistema Brasileiro do Desporto compreende:
I - o Conselho Superior de Desporto;
II- a Secretaria de Desporto do Ministério da Educação e do Desporto;
III - o Sistema Federal, os Sistemas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, organizados de forma
autônoma e em regime de colaboração, integrados por vínculos de natureza técnica específicos de cada
modalidade desportiva.
§l° O Sistema Brasileiro do Desporto tem por objetivo garantir a prática desportiva regular e melhorar-lhe o
padrão de qualidade.
§2° Poderão ser incluídas no Sistema Brasileiro do Desporto as pessoas jurídicas que desenvolvam práticas
não-fonnais, promovarn a cultura e as ciências do desporto e fonnem ou aprirnorem especialistas.
§3° Ao Ministério da Educação e do Desporto, por sua Secretaria de Desporto, cumpre elaborar o Plano
Nacional do Desporto, observadas as diretrizes da Política Nacional do Desporto, e exercer o papel do Estado
na forma do art.2l7 da Constituição Federal.
SEÇÃO II
DO CONSELHO SUPERIOR DE DESPORTOS
Art. 5° O Conselho Superior de Desportos é órgão colegiado de caráter consultivo e nonnativo, representativo
da comunidade desportiva brasileira, cabendo-lhe:
I - fazer cumprir e preservar os princípios e preceitos desta Lei:
II - oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Desporto;
III - dirimir os conflitos de superposição de autonomias;
IV - ernitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais;
V - estabelecer nonnas, sob a fonna de resoluções, que garantam os direitos e impeçam a utilização de meios
ilícitos nas práticas desportivas;
VI - aprovar os Códigos de Justiça Desportiva e suas alterações;
VII - propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Desportivo - FUNDESP, elaborado pelo Ministério da Educação e do Desporto, por meio de sua Secretaria de
Desportos;
VIII - outorgar o Certificado de Mérito Desportivo;
D(- exercer outras atribuições constantes da legislação desportiva.
Art. 6° O Conselho Superior de Desporto será composto de quinze membros nomeados pelo Presidente da
República, discriminadamente:
I - o Secretário de Desporto do Ministério da Educação e do Desporto, membro nato que o preside;
II - dois, de reconhecido saber desportivo, indicados pelo Ministério da Educação e do Desporto;
III - um representante do Comitê Olímpico Brasileiro;
IV - um representante das entidades de administração federal do desporto profissional;
V - um representante das entidades de administração federal do desporto não-profissional;
VI - um representante das entidades de prática do desporto profissional;
VII - urn representante das entidades de prática do desporto não-profissional;
VIII - um representante dos atletas profissionais;
IX - um representante dos atletas não-profissionais;
X - Lun representante dos árbitros;
XI - Lun representante dos treinadores desportivos;
XII - um representante das instituições que formam recursos humanos para o desporto;
XIII - um representante das empresas que apóiam o desporto;
XIV - um representante da irnprensa desportiva.
§l° A escolha dos membros do Conselho dar-se-á por eleição ou indicação dos segmentos e setores
interessados, na fonna da regulamentação desta Lei.
§2° Quando segmentos e setores desportivos tomarem-se relevantes e influentes, o Conselho, por deliberação
de dois terços de seus membros, poderá ampliar a composição do colegiado até o máximo de vinte e nove
conselheiros.
§3° O mandato dos conselheiros será de três anos, permitida uma recondução.
§4° Os conselheiros terão direito a passagem e diária para comparecimento às reuniões do Conselho.
SEÇÃO III
DO SISTEMA FEDERAL DO DESPORTO



95

Art. 7° O Sistema Federal do Desporto tem por finalidade promover e aprimorar as práticas desportivas de
rendimento.

Parágrafo úmco. O Sistema Federal do Desporto congrega as pessoas físicas e jurídicas de direito privado,
com ou sem fins lucrativos, encarregadas da coordenação, da administração, da nonnatização, do apoio e da
prática do desporto, bem como as incumbidas da Justiça Desportiva e, especiahrrente:
I - o Comitê Olímpico Brasileiro;
II- as entidades federais de administração do desporto;
III - as entidades de prática do desporto fliadas àquelas referidas no inciso anterior.
Art. 8° Ao Cornitê Olírnpico Brasileiro, entidade jurídica de direito privado, compete representar o País nos
eventos olímpicos, pan-americanos e outros de igual natureza, no Comitê Olírnpico Intemacional e fomentar o
movimento olímpico no território nacional, em confomiidade com as disposições estatutárias e
regulamentares do Comitê Olímpico Intemacional.
§l° Caberá ao Comitê Olímpico Brasileiro representar o olimpismo brasileiro junto aos poderes públicos.
§2° É privativo do Comitê Olírnpico Brasileiro o uso da bandeira e dos símbolos olímpicos.
Art. 9° As entidades federais de administração do desporto são pessoas
jurídicas de direito privado, com organização e funcionamento autônomos, e terão as competências defmidas
em seus estatutos.
§l° As entidades federais de administração do desporto filiarão, nos termos dos seus estatutos, tanto entidades
estaduais de administração quanto entidades de prática desportiva.
§ 2° É facultada a filiação direta de atletas nos termos previstos no estatuto da respectiva entidade.
Art. 10. As entidades de prática do desporto são pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins
lucrativos, constituídas na forma da lei, mediante o exercício do direito de livre associação.
Parágrafo único. As entidades de prática desportiva poderão filiar-se, por modalidade, a entidades de
administração do desporto de mais de um sistema.
Art. l 1. E facultado às entidades de prática e às entidades federais de administração de modalidade
profissional, manter a gestão de suas atividades sob a responsabilidade de sociedade com fms lucrativos,
desde que adotada uma das seguintes fonnas:
I - transformar-se em sociedade comercial com finalidade desportiva;
II - constituir sociedade comercial com fmalidade desportiva, controlando a maioria de seu capital com direito
a voto;
III - contratar sociedade comercial para gerir suas atividades desportivas.
Parágrafo único. As entidades a que se refere este artigo não poderão utilizar seus bens patrirnoniais,
desportivos ou sociais para integralizar sua parcela de capital ou oferece-los como garantia, salvo com a
concordância da maioria absoluta na assembléia geral dos associados e na confonnidade dos respectivos
estatutos.

Art. 12. As entidades de prática desportiva poderão organizar ligas regionais ou nacionais e competições,
seriadas ou não, observadas as disposições estatutárias das entidades de admirristração do desporto a que
pertençam.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo é facultado às entidades de prática desportiva participar,
tarnbém, de carnpeonatos nas entidades de administração do desporto a que estejam filiadas.
Art. 13. A duração dos mandatos deve ajustar-se, sempre que possível, ao ciclo olírnpico ou à periodicidade
das competições mundiais da respectiva modalidade desportiva.
Art. 14. São causas de inelegibilidade para o desempenho de cargos e funções, eletivas ou de livre nomeação,
de entidades federais de administração do desporto, sem prejuízo de outras estatutariamente previstas:
I -ter sido condenado por crirne doloso em sentença defmitiva;
II - ser considerado inadimplente na prestação de contas de recursos fmanceiros recebidos de órgãos públicos,
em decisão administrativa defmitiva.
Parágrafo único. A ocorrência de qualquer das situações previstas neste artigo, ao longo do mandato, irnporta
na perda automática do cargo ou função de direção.
SEÇÃO IV
DO SISTEMA DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Art. 15. Os Estados e o Distrito Federal constituirão seus próprios sistemas, respeitadas as norrnas
estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. Aos Municípios é facultado constituir sistemas próprios, observadas as disposições desta Lei
e as contidas na legislação do respectivo Estado.
CAPÍTULO v
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DO CERTIFICADO DE MÉRITO DESPORTIVO
Art. 16. É criado o Certificado de Mérito Desportivo a ser outorgado pelo Conselho Superior de Desportos.
Parágrafo único. As entidades contempladas farão jus a:
I - prioridade no recebimento de recursos de natureza pública;
II - benefícios previstos na legislação em vigor referente à utilidade pública;
III - beneficios fiscais na fonna da lei.
Art. 17. Para obtenção do Certificado de Mérito Desportivo são requisitos entre outros:
I -ter estatuto de acordo com a legislação em vigor;
II - demonstrar relevantes serviços ao desporto nacional;
III- (VETADO)
IV - apresentar manifestação do Comitê Olímpico Brasileiro, no caso de suas filiadas;
V - possuir viabilidade e autonomia financeiras;
VI - manter a independência técnica e o apoio administrativo aos órgãos judicantes.
CAPÍTULO VI
DA PRÁTICA DESPORTIVA PROFISSIONAL
Art. 18. Atletas, entidades de prática desportiva e entidades de administração do desporto são livres para
organizar a atividade profissional de sua modalidade, respeitados os tennos desta Lei.
Art. 19. Qualquer cessão ou transferência de atleta profissional depende de expressa anuência deste.
Art. 20. A cessão ou transferência de atleta profissional para entidade desportiva estrangeira observará as
instruções expedidas pela entidade federal de administração do desporto da modalidade.
Parágrafo único. Além da taxa prevista na alinea b do inciso II do art. 43 desta Lei, nenhuma outra poderá ser
exigida, a qualquer título, na transferência do atleta.
Art. 21. A participação de atletas profissionais em seleções será estabelecida na fonna como acordarem a
entidade de administração e a entidade de prática desportiva cedente.
§l° A entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previstos no contrato de trabalho, pelo período
em que durar a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados entre estes e a entidade
convocadora.

§2° O periodo de convocação estender-se-á até a reintegração do atleta à entidade que o cedeu, apto a exercer
sua atividade.

Art. 22. A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato com pessoa
jurídica, devidamente registrado na entidade federal de administração do desporto, e deverá conter cláusula
penal para as hipóteses de descumprimento ou rompimento unilateral.
§1° A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagamento de salários dos atletas
profissionais em atraso, por período superior a três meses, não poderá participar de qualquer competição,
oficial ou amistosa.
§2° Aplicam-se ao atleta profissional as nonnas gerais da legislação trabalhista e da seguridade social,
ressalvadas as peculiaridades expressas nesta Lei ou integrantes do contrato de trabalho respectivo.
Art. 23. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo detenninado, com vigência não inferior a três
meses e não superior a trinta e seis meses.
Parágrafo único. De modo excepcional, o prazo do prirneiro contrato poderá ser de até quarenta e oito meses,
no caso de atleta em fonnação, não-profissional, vinculado à entidade de prática, na qual venha exercendo a
mesma atividade, pelo menos durante vinte e quatro meses.
Art. 24. As entidades de prática desportiva pertence o direito de autorizar a fixação, transmissão ou
retransmissão de imagem de espetáculo desportivo de que participem.
§l° Salvo convenção em contrário, vinte por cento do preço da autorização serão distribuídos, em partes
iguais, aos atletas participantes do espetáculo.
§2° O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes do espetáculo desportivo para fins exclusivamente
jomalísticos ou educativos, cuja duração, no conjunto, não exceda de três minutos.
Art. 25. Na comercialização de irnagens decorrentes de contrato com a entidade de administração de desporto,
as entidades de prática desportiva participarão com vinte e cinco por cento do resultado da contratação, de
modo proporcional à quantidade de atletas que cada uma cedeu, ressalvados os direitos assegurados no artigo
anterior.

Art. 26. Caberá ao Conselho Superior de Desportos fixar o valor, os critérios e condições para o pagarnento da
importância denominada passe.
Art. 27. É vedada a participação de atletas não-profissionais, com idade superior a vinte anos, em competições
desportivas de profissionais.
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Art. 28. É vedada a prática do profissionalismo em qualquer modalidade desportiva, quando se tratar de:
I - desporto educacional, seja nos estabelecimentos escolares de 1° e 2° graus ou superiores;
II - desporto militar;
III - menores até a categoria de juvenil.
Art. 29. Será constituído um sistema de seguro obrigatório específico para os praticantes desportivos
profissionais, com o objetivo de cobrir os riscos a que estão sujeitos, protegendo especialmente os praticantes
de alto rendimento.
CAPÍTULO VH
DA ORDEM DESPORTIVA
Art. 30. No âmbito de suas atribuições, cada entidade de administração do desporto tem competência para
decidir, de ofício ou quando lhe forem submetidas pela parte interessada, as questões relativas ao
cumprirnento das norrnas e regras desportivas.
Art. 31. É vedado às entidades federais de administração do desporto intervir na organização e filncionamento
de suas filiadas.
§1° Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos emanados de seus poderes internos e
fazer cumprir os atos legalrnente expedidos pelos órgãos ou representantes do poder público, poderão ser
aplicadas, pelas entidades de administração do desporto e de prática desportiva, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - censura escrita;
III - multa;
IV - suspensão;
V - desfiliação ou desvinculação.
§2° A aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do parágrafo anterior não prescinde do processo
administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.
§3° As penalidades de que tratam os incisos IV e V do §l° deste artigo só serão aplicadas após a decisão
defmitiva da Justiça Desportiva.
Art. 32. Quando se adotar o voto plural, a quantificação ou ponderação de votos observará, sempre, critérios
técnicos e a classificação nas competições oficiais promovidas nos últimos cinco anos ou em período inferior,
sem prejuízo de outros parâmetros estabelecidos em regulamento.
CAPÍTULO VIII
DA JUSTIÇA DESPORTIVA
Art. 33. A Justiça Desportiva a que se referem os §§l° e 2° do art. 217 da Constituição Federal e o art. 33 da
Lei n° 8.028, de 12 de abril de 1990, regula-se pelas disposições deste capítulo.
Art. 34. A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao processo e
julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas, serão defmidas em Códigos.
§l° Os Códigos de Justiça dos desportos profissional e não-profissional serão propostos pelas entidades
federais de administração do desporto para aprovação pelo Conselho Superior de Desportos.
§2° As transgressões relativas à disciplina e às competições desportivas sujeitam o infrator a:
I - advertência;
II - eliminação;
III - exclusão de campeonato ou torneio;
IV - indenização;
V - interdição de praça de desporto;
VI - multa;
VII - perda de mando do campo;
VIII - perda de pontos;
IX - perda de renda;
X - suspensão por partida;
Xl - suspensão por prazo.
§3° As penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas não-profissionais.
§4° O disposto nesta Lei sobre Justiça Desportiva não se aplica ao Comitê Olímpico Brasileiro.
Art. 35. Aos Tribunais de Justiça Desportiva, unidades autônomas e independentes das entidades de
administração do desporto de cada sistema, compete processar e julgar, em última instância, as questões de
descumprimento de normas relativas à disciplina e às competições desportivas, sempre assegurada a ampla
defesa e o contraditório.
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§l° Sem prejuízo do disposto neste artigo, as decisões fmais dos Tribunais de Justiça Desportiva são
impugnáveis, nos termos gerais do direito, respeitados os pressupostos processuais estabelecidos nos §§ 1° e 2°
do art. 217 da Constituição Federal.
§2° O recurso ao poder Judiciário não prejudica os efeitos desportivos validamente produzidos em
conseqüência da decisão proferida pelos Tribunais de Justiça Desportiva.
Art. 36. As entidades de administração do desporto, nos campeonatos e competições por elas promovidos,
terão como priineira instância a Comissão Disciplinar integrada por três membros de sua livre nomeação, para
aplicação imediata das sanções decorrentes de infiações cometidas durante as disputas e constantes das
súmulas ou documentos sirnilares dos árbitros, ou ainda, decorrentes de infririgência ao regulamento da
respectiva competição.
§l° A Comissão Disciplinar aplicará sanções em procedimento sumário.
§2° Das decisões da Comissão Disciplinar caberá recurso aos Tribunais Desportivos, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
§3° O recurso a que se refere o parágrafo anterior será recebido com efeito suspensivo quando a penalidade
exceder de duas partidas consecutivas ou quinze dias.
Art. 37. O membro do Tribunal de Justiça Desportiva exerce função considerada de relevante interesse
público e, sendo servidor público, terá abonadas suas faltas, computando-se como de efetivo exercício a
participação nas respectivas sessões.
Art. 38. Os Tribunais de Justiça Desportiva serão compostos por, no rnínimo, sete membros e, no máximo,
onze membros, sendo:
a) um indicado pelas entidades de Administração do Desporto;
b) um indicado pelas entidades de Práticas Desportivas que participem de competições oficiais da divisão
principal;
c) três advogados com notório saber juridico desportivo, indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil;
d) urn representante dos árbitros, por estes indicado;
e) um representante dos atletas, por estes indicado.
§l° Para efeito de acréscimo na composição, deverá ser assegurada a paridade apresentada nas alíneas a, b, d
e e, respeitado o constante no caput deste artigo.
§2° O mandato dos membros dos Tribunais de Justiça Desportiva será de, no máximo, quatro anos, permitida
apenas urna recondução.
§3° (VETADO)
§4° É vedado a dirigentes desportivos das Entidades de Adrninistração e das Entidades de Prática, o exercício
de cargo ou função na Justiça Desportiva, exceção feita aos membros de Conselho Deliberativo das Entidades
de Prática Desportiva.
CAPÍTULO rx
DOS RECURSOS PARA O DESPORTO
Art. 39. Os recursos necessários à execução da política Nacional do Desporto serão assegurados em
programas de trabalho específicos constantes dos Orçarnentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, além dos provenientes de:
I - fundos desportivos;
II - receitas oriundas de concursos de prognósticos;
III - doações, patrocínios e legados;
IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamados nos prazos
regularnentares;
V - incentivos fiscais previstos em lei;
VI - outras fontes.
Art. 40. Ao Comitê Olírnpico Brasileiro é concedida autorização para irnportar, livre de tributos federais,
equipamentos, materiais e componentes destinados, exclusivamente, ao treinamento de atletas, às competições
desportivas do seu programa de trabalho e aos programas das entidades federais de administração do desporto
que lhe sejam filiadas ou
vinculadas.

§l° O Ministério da Fazenda poderá, mediante proposta do Ministério da Educação e do Desporto, através de
sua Secretaria de Desporto, estender o benefício previsto neste artigo às entidades de prática desportiva e aos
atletas integrantes do Sistema Federal do Desporto, para execução de atividades relacionadas com a melhoria
do desempenho das representações desportivas nacionais.
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§2° É vedada a comercialização dos equip amentos, materiais e componentes importados com benefício
previsto neste artigo.
§3° Os equipamentos, materiais e componentes importados poderão ser defmitivamente transferidos para as
entidades e os atletas referidos no §1°, caso em que, para os fins deste artigo, ficarão equiparados ao
importador.
§4° A infiingência do disposto neste artigo inabilita defrnitivarnente o infrator aos benefícios nele previstos,
sem prejuízo das sanções e do recolhimento dos tributos dispensados, atualizados monetariamente e
acrescidos das cominações previstas na legislação pertinente.
Art. 41. (VETADO).
Art. 42. Por unificação do Fundo de Assistência ao Atleta Profissional de que trata a Lei n° 6.269, de 24 de
novembro de 1975, com o fundo de promoção ao Esporte Amador de que trata a Lei n° 7.752, de 14 de abril
de 1989, fica criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo - F UNDESP, como unidade
orçamentária destinada a dar apoio fmanceiro a programas e projetos de caráter desportivo que se enquadrem
nas diretrizes e prioridades constantes da Política Nacional do Desporto.
§1° O FUNDESP, de natureza autárquica, será subordinado ao Ministério da Educação e do Desporto, através
de sua Secretaria de Desporto, observado o disposto no inciso VII do art. 5° desta Lei.
§2° O FUNDESP terá duas contas específicas: uma destinada a fomentar o desporto não-profissional, e, outra,
à assistência ao atleta profissional e ao em formação.
Art. 43. Constituem recursos do FUNDESP:
I - para fomento ao desporto não-profissional:
a) receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei;
b) adicional de quatro e meio por cento incidente sobre cada bilhete, permitido o arredondamento do seu valor
feito nos concursos de prognósticos a que refere o Decreto-lei n° 594, de 27 de maio de 1969 e a Lei n° 6.717,
de 12 de novembro de 1979, destinada ao cumprimento do disposto neste inciso;
c) doações, legados e patrocínios;
d) prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamados;
e) (VETADO)
f) outras fontes;
II - para assistência ao atleta profissional e ao em formação:
a) urn por cento do valor do contrato do atleta profissional pertencente ao Sistema Federal do Desporto,
devido e recolhido pela entidade contratante;
b) um por cento do valor da indenização fixada pela entidade cedente, no caso de cessão de atleta a entidade
estrangeira;
c) urn por cento da arrecadação proveniente das competições organizadas pelas entidades federais de
administração do desporto profissional;
d) penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas aos atletas profissionais pelas entidades de prática
desportiva, pelas de administração do desporto ou pelos Tribunais de Justiça Desportiva;
e) receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei;
Í) dotações, auxílios e subvenções da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
g) doações, legados e outras receitas eventuais.
Art. 44. Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo terão a seguinte destinação:
I - para o desporto não-profissional:
a) desporto educacional;
b) desporto de rendimento, nos casos de Jogos Olírnpicos, Campeonatos Mundiais,
Jogos Pan-americanos e Jogos Sul-Americanos;
c) desporto de criação nacional;
d) capacitação de recursos humanos: cientistas desportivos, professores de educação física e técnicos em
desporto;
e) apoio a projetos de pesquisa, documentação e informação;
Í) construção, ampliação e recuperação de instalações desportivas;
II - para o desporto profissional, através de sistema de assistência ao atleta profissional e ao em fonnação,
com a finalidade de promover sua adaptação ao mercado de trabalho, quando deixar a atividade;
III - para apoio técnico e administrativo do Conselho Superior de Desportos.
Art. 45. A arrecadação obtida em cada teste da Loteria Esportiva Federal terá a seguinte destinação:
I - quarenta e cinco por cento para pagamento dos prêmios, incluindo o valor correspondente ao imposto
sobre a renda;
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II - vinte por cento para a Caixa Econômica Federal, destinados ao custeio total da administração dos
concursos de prognósticos desportivos;
III - dez por cento para pagarnento, em parcelas iguais, às entidades de prática desportiva, constantes do teste,
pelo uso de suas denominações ou símbolos;
IV - quinze por cento para o FUNDESP.
Parágrafo úmco. O total da arrecadação, deduzidos os valores previstos nos incisos I, II, III e IV será
destinada à seguridade social.
Art. 46. Anualmente, a renda líquida total de um dos testes da Loteria Esportiva Federal será destinada ao
Comitê Olímpico Brasileiro para o treinamento e as competições preparatórias das equipes olímpicas
nacionais.
Parágrafo único. Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Panarnericanos, a renda líquida
total de um segundo teste será destinada ao Comitê Olírnpico Brasileiro, para o atendimento da participação
de delegações nacionais nesses eventos.
Art. 47. (VETADO).
Art. 48. Os recursos fmanceiros correspondentes às destinações previstas no inciso III do art. 45 e nos arts. 46
e 47 desta Lei constituem receitas próprias dos beneficiários que lhes serão entregues diretamente pela Caixa
Econômica Federal até o décimo dia útil do mês sub seqüente ao da ocorrência do fato gerador.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 49. Os dirigentes, unidades ou órgãos de entidades de administração do desporto inscritos no Registro
Público competente, não exercem função delegada pelo Poder Público nem são considerados autoridades
públicas para os efeitos da lei.
Art. 50. A Secretaria de Desportos do Ministério da Educação e do Desporto expedirá instruções e
desenvolverá ações para o cumprimento do disposto no inciso IV do art. 217 da Constituição Federal e
elaborará projetos de prática desportiva para pessoas portadoras de deficiência.
Art. 51. As entidades desportivas intemacionais, com sede permanente ou temporária no país, receberão dos
poderes públicos o mesmo tratamento dispensado às entidades federais de administração do desporto.
Art. 52. Será considerado como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período em que o atleta,
servidor público civil ou militar, da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, estiver
convocado para integrar representação nacional em competição desportiva no país ou no exterior.
§l° O período de convocação será defmido pela entidade federal de administração da respectiva modalidade
desportiva, cabendo a esta ou ao Comitê Olírnpico Brasileiro fazer a devida comunicação.
§2° O disposto neste artigo aplica-se, também, aos profissionais especializados e dirigentes, quando
indispensáveis à composição da delegação.
Art. 53. Os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as
instituições de ensino superior, defmirão nonrias específicas para a verificação do rendimento e o controle de
freqüência dos estudantes que integrarem representação desportiva nacional, de fonna a harmonizar a
atividade desportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar.
Art. 54. Fica instituído o Dia do Desporto, a ser comemorado no dia 19 de fevereiro.
Art. 55. A denominação e os símbolos de entidades de administração do desporto ou de prática desportiva são
de propriedade exclusiva dessas entidades, contando com proteção legal válida para todo o território nacional,
por tempo indeterrninado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.
Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades neste artigo pennite-lhes o uso comercial de sua
denominação e de seus símbolos.
Art. 56. São vedados o registro e o uso, para fms comerciais, como marca ou emblema de qualquer sinal que
consista no símbolo olímpico ou que o contenha, exceto mediante prévia autorização do Comitê Olírnpico
Brasileiro.
Art. 57. As entidades de direção e de prática filiadas a entidades de administração em no mínimo, três
modalidades olírnpicas, e que comprovem, na fonna da regularnentação desta Lei, atividade e a participação
em competições oficiais organizadas pela mesma, credenciar-se-ão na Secretaria da Fazenda da respectiva
Unidade da Federação para promover reuniões destinadas a angariar recursos para o fomento do desporto,
mediante sorteios de modalidade denominada "Bingo", ou similar.
§l° O órgão competente de cada Estado e do Distrito Federal nonnatizará e fiscalizará a realização dos
eventos de que trata este artigo.
§2° Quando se tratar de entidade de direção, a comprovação de que trata o caput deste artigo limitar-se-á à
filiação na entidade nacional ou intemacional.
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Art. 58. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir associações nacionais e estaduais, por
modalidade desportiva ou grupo de modalidades, objetivando o recrutamento, a formação e a prestação de
serviços às entidades de administração do desporto.
Parágrafo único. Independentemente da constituição das associações referidas no caput deste artigo, os
árbitros e auxiliares de arbitragem não têm qualquer vinculo empregatício com as entidades desportivas
diretivas onde atuam, e a sua remuneração como autônomos exonera tais entidades de quaisquer outras
responsabilidades trabalhistas e previdenciárias.
Art. 59. Em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, as entidades de administração do
desporto determinarão em seus regulamentos o princípio do acesso e descenso, observado sempre o critério
técnico.

Art. 60. É vedado aos administradores e membros de Conselho Fiscal das entidades de prática desportiva o
exercício de cargo ou função nas entidades de administração do desporto.
Art. 61. Nas Forças Annadas os desportos serão praticados sob a direção do Estado-Maior das Forças
Armadas e do Órgão especializado de cada Ministério Militar.
Art. 62. O valor do adicional previsto na alínea b do inciso I do art. 43 desta Lei não será computado no
montante da arrecadação das apostas para fins de cálculo de prêmios, rateios, tributos de qualquer natureza ou
taxas de administração.
Parágrafo único. Trirnestralmente a Caixa Econôrnica Federal apresentará à Secretaria de Desporto do
Ministério da Educação e do Desporto balancete com o resultado da receita proveniente do adicional
mencionado no caput deste artigo.
Art. 63. Do adicional de quatro e meio por cento de que trata a alínea b do inciso I do art. 43 desta Lei, a
parcela de um ponto e meio percentual será repassada à Secretaria de Esporte dos Estados e do Distrito
Federal ou Órgãos que tenham atribuições semelhantes na área do desporto proporcionahnente ao montante
das apostas efetuadas em cada Unidade da Federação para aplicação segundo o disposto no inciso Ido art. 44.
CAPÍTULO xr
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 64. Até a regulamentação do valor do passe, prevista no art. 26 desta Lei, prevalecem as Resoluções n°s
10, de 10 de abril de 1986, e 19, de 6 de dezembro de 1988, do Conselho Nacional de Desportos.
Art. 65. Fica extinto o Conselho Nacional de Desportos.
Art. 66. Até a aprovação dos Códigos de Justiça dos Desportos Profissional e não-Profissional, continuam em
vigor os atuais Códigos.
Art. 67. As atuais entidades federais de administração do desporto, no prazo de cento e oitenta dias a contar
da publicação desta Lei, realizarão assembléia geral para adaptar seus estatutos às normas desta Lei.
§1° Em qualquer hipótese, respeitar-se-ão os mandatos em curso dos dirigentes legalmente constituídos.
§2° A inobservância do prazo fixado no caput deste artigo sujeita a entidade infratora ao cancelamento do
Certificado do Mérito Desportivo que lhe houver sido outorgado e importará na sua exclusão automática do
Sistema Federal do Desporto até que se concretize e seja averbada no registro público a referida adaptação
estatutária.

Art. 68. No prazo de sessenta dias contados da vigência desta Lei, a Caixa Econômica Federal promoverá a
irnplantação dos registros de processamento eletrônico, necessários à cobrança do adicional a que se refere a
alínea b do inciso I do art. 43.

Art. 69. O Poder Executivo proporá a estrutura para o funcionamento do FUNDESP e do Conselho Superior
de Desporto, num prazo de sessenta dias a contar da publicação desta Lei.
Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 71. Revogarn-se as Leis n°s 6.251, de 8 de outubro de 1975, 6.269, de 24 de novembro de 1975, o
Decreto-lei n° 1.617, de 3 de março de 1978, o Decreto-lei n° 1.924, de 20 de janeiro de 1982, o art. 5° da Lei
n° 7.787, de 30 de junho de 1989, a Lei n° 7.921, de 12 de dezembro de 1989, o art. 14 e art. 44 da Lei n°
8.028, de 12 de abril de 1990 e demais disposições em contrário.
Brasília, 6 de julho de 1993, 172° da Independência e 105° da República.
ITAMAR FRANCO
Murílio de Avellar Hingel
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Lei n.° 6354, de 2 de setembro de 1976.
Dispõe sobre as relações de trabalho do atleta profissional de futebol e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art . 1° Considera-se empregador a associação desportiva que, mediante qualquer modalidade
de remtmeração, se utilize dos serviços de atletas profissionais de futebol, na fonna defmida nesta Lei.

Art . 2° Considera-se empregado, para os efeitos desta Lei, o atleta que praticar o futebol, sob a
subordinação de empregador, como tal defmido no artigo 1° mediante remuneração e contrato, na forrna do
artigo seguinte.

Art . 3° O contrato de trabalho do atleta, celebrado por escrito, deverá conter:
I - os nomes das partes contratantes devidamente individualizadas e caracterizadas;
II - o prazo de vigência, que, em nenhuma hipótese, poderá ser inferior a 3 (três) meses ou

superior a 2 (dois) anos;
III - o modo e a forma da remuneração, especificados o salário os prêmios, as gratificações e,

quando houver, as bonificações, bem como o valor das luvas, se previamente convencionadas;
IV - a menção de conhecerem os contratantes os códigos os regularnentos e os estatutos

técnicos, o estatuto e as nonnas disciplinares da entidade a que estiverem vinculados e filiados;
V - os direitos e as obrigações dos contratantes, os critérios para a fixação do preço do passe e as

condições para dissolução do contrato;
VI - o número da Carteira de Trabalho e Previdência Social de Atleta Profissional de Futebol.
§ l° Os contratos de trabalho serão registrados no Conselho Regional de Desportos, e inscritos

nas entidades desportivas de direção regional e na respectiva Confederação.
§ 2° Os contratos de trabalho serão numerados pelas associações empregadoras, em ordem

sucessiva e cronológica, datados e assinados, de próprio punho, pelo atleta ou pelo responsável legal, sob
pena de nulidade.

§ 3° Os contratos do atleta profissional de futebol serão fomecidos pela Confederação
respectiva, e obedecerão ao modelo por ela elaborado e aprovado pelo Conselho Nacional de Desportos.

Art _ 4° Nenhum atleta poderá celebrar contrato sem comprovante de ser alfabetizado e de
possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social de Atleta Profissional de Futebol bem como de estar com a
sua situação militar regularizada e do atestado de sanidade física e mental, inclusive abreugrafia.

§ l° Serão anotados na Carteira de Trabalho e Previdência Social de Atleta Profissional de
Futebol além dos dados referentes a identificação e qualificação do atleta:

a) denominação da associação empregadora e da respectiva Federação;
b) datas de início e término do contrato de trabalho;
c) transferência, remoções e reversões do atleta;
d) remuneração;
e) número de registro no Conselho Nacional de Desportos ou no Conselho Regional de

Desportos;
Í) todas as demais anotações, inclusive previdenciárias, exigidas por lei.
§ 2° A Carteira de Trabalho e Previdência Social de Atleta Profissional de Futebol será impressa

e expedida pelo Ministério do Trabalho, podendo, mediante convênio, ser fomecida por intennédio da
Confederação respectiva.

Art . 5° Ao menor de 16 (dezesseis) anos é vedada a celebração de contrato, sendo permitido ao
maior de 16 (dezesseis) anos e menor de 21 (vinte e um) anos somente com o prévio e expresso assentimento
de seu representante legal.

Parágrafo único. Após 18 (dezoito) anos completos, na falta ou negativa do assentimento do
responsável legal o contrato poderá ser celebrado mediante suprimento judicial.

Art _ 6° O horário nonnal de trabalho será organizado de maneira a bem servir ao adestramento e
à exibição do atleta, não excedendo, porém, de 48 (quarenta e oito) horas semanais, tempo em que o
empregador poderá exigir fique o atleta à sua disposição.

Art . 7° O atleta será obrigado a concentrar-se, se convier ao empregador, por prazo não superior
a 3 (três) dias por semana, desde que esteja programada qualquer competição aniistosa ou oficial e ficar à
disposição do empregador quando da realização de competição fora da localidade onde tenha sua sede.

Parágrafo único. Excepcionahnente, o prazo de concentração poderá ser arnpliado quando o
atleta estiver à disposição de Federação ou Confederação.
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Art _ 8° O atleta não poderá recusar-se a tomar parte em competições dentro ou fora do País,
nem a pennanecer em estação de repouso, por conta e risco do empregador, nos termos do que for
convencionado no contrato, salvo por motivo de saúde ou de comprovada relevância familiar.

Parágrafo único. O prazo das excursões ao exterior não poderá, em hipótese alguma, ser superior
a 70 (setenta) dias.

Art . 9° É lícita a cessão temporária do atleta, desde que feita pelo empregador em favor de
Federação ou Liga a que estiver filiado, ou da respectiva Confederação, para integrar representação desportiva
regional ou nacional.

Art . 10 A cessão eventual, temporária ou definitiva do atleta por um empregador a outro
dependerá, em qualquer caso, da prévia concordância, por escrito, do atleta, sob pena de nulidade.

Art . ll Entende-se por passe a importância devida por um empregador a outro, pela cessão do
atleta durante a vigência do contrato ou depois de seu ténnino, observadas as nomias desportivas pertinentes.

Art . 12 Entende-se por luvas a importância paga pelo empregador ao atleta, na fonna do que for
convencionado, pela assinatura do contrato.

Art . 13 Na cessão do atleta, poderá o empregador cedente exigir do empregador cessionário o
pagamento do passe estipulado de acordo com as nomias desportivas, segundo os limites e as condições
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desportos.

§ 1° O montante do passe não será objeto de qualquer lirnitação, quando se tratar de cessão para
empregador sediado no estrangeiro.

§ 2° O atleta terá direito a parcela de, no rnínimo, 15% (quinze por cento) do montante do passe,
devidos e pagos pelo empregador cedente.

§ 3° O atleta não terá direito ao percentual, se houver dado causa à rescisão do contrato, ou se já
houver recebido qualquer importância a título de participação no passe nos últirnos 30 (trinta) meses.

Art . 14 Não constituirá impedimento para a transferência ou celebração de contrato a falta de
pagamento de taxas ou de débitos contraídos pelo atleta com as entidades desportivas ou seus empregadores
anteriores. .

Parágrafo único. As taxas ou débitos de que trata este artigo serão da responsabilidade do
empregador contratante, sendo pennitido o seu desconto nos salários do atleta contratado.

Art _ 15 A associação empregadora e as entidades a que a mesma esteja filiada poderão aplicar
ao atleta as penalidades estabelecidas na legislação desportiva, facultada reclamação ao órgão competente da
Justiça e Disciplina Desportivas.

§ 1° As penalidades pecuniárias não poderão ser superiores a 40% (quarenta por cento) do
salário percebido pelo atleta, sendo as importâncias correspondentes recolhidas diretamente ao "Fundo de
Assistência ao Atleta Profissional - FAAP ", a que se refere o Artigo 9° da Lei n° 6.269, de 24 de novembro de
1975, não readquirindo o atleta condição de jogo, enquanto não comprovar, perante a Confederação, a
Federação ou a Liga respectiva, o recolhimento, em cada caso.

§ 2° O Conselho Nacional de Desportos expedirá deliberação sobre a justa proporcionalidade
entre a pena e a falta.

Art _ 16 No caso de ficar o empregador impedido, temporariamente, de participar de
competições por infiação disciplinar ou licença, nenhum prejuízo poderá advir para o atleta, que terá
assegurada a sua remuneração contratual.

Parágrafo único. No caso de o impedirnento ser defmitivo, inclusive por desfiliação do
empregador, dar-se-á a dissolução do contrato, devendo o passe do atleta ser negociado no prazo
improrrogável de 90 (noventa) dias, sob pena de concessão de passe livre.

Art . 17 Ocorrendo, por qualquer motivo, previsto em lei, a dissolução do empregador, o
contrato será considerado extmto, considerando-se o atleta com passe livre.

Art . 18 Não podendo contar com o atleta, impedido de atuar por motivo de sua própria e
exclusiva responsabilidade, poderá o empregador ficar dispensado do pagamento do salário durante o prazo
de impedimento ou do cumprirnento da pena, considerando-se prorrogado o contrato por igual prazo, nas
mesmas condições, a critério do empregador.

Art .19 Os órgãos competentes da Justiça e Disciplina Desportivas na fonna da legislação
desportiva, poderão aplicar aos atletas as penalidades previstas nos Códigos disciplinares, sendo que a pena de
eliminação somente será válida se confrmada pela superior instância disciplinar da Confederação assegurada,
sempre, a mais ampla defesa.

Parágrafo único. Na hipótese de indicação por ilícito punível com a penalidade de elirninação,
poderá o atleta ser suspenso, preventivamente, por prazo não superior a 30 (trinta) dias.
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Art . 20 Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho e eliminação do futebol
nacional:

I - ato de improbidade;
II - grave incontinência de conduta;
III - condenação a pena de reclusão, superior a 2 (dois) anos, transitada em julgado;
IV - eliminação imposta pela entidade de direção máxima do futebol nacional ou internacional.
Art . 21 É facultado às partes contratantes, a qualquer tempo, resilir o contrato, mediante

documento escrito, que será assinado, de próprio punho, pelo atleta, ou seu responsável legal, quando menor,
e 2 (duas) testemunhas.

Art . 22 O empregador será obrigado a proporcionar ao atleta boas condições de higiene e
segurança do trabalho e, no mínimo, assistência médica e odontológica imediata nos casos de acidentes
durante os treinamentos ou competições e nos horários em que esteja à sua disposição.

Art _ 23 As datas, horários e intervalos das partidas de futebol obedecerão às determinações do
Conselho Nacional de Desportos e das entidades desportivas.

Art . 24 É vedado à associação empregadora pagar, como incentivo em cada partida, prêmios ou
gratificações superiores à remuneração mensal do atleta.

Art _ 25 O atleta terá direito a um período de férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias, que
coincidirá com o recesso obrigatório das atividades de futebol.

Parágrafo único. Durante os 10 (dez) dias seguintes ao recesso é proibida a participação do atleta
em qualquer competição com ingressos pagos.

Art . 26 Terá passe livre, ao fim do contrato, o atleta que, ao atingir 32 (trinta e dois) anos de
idade, tiver prestado 10 (dez) anos de serviço efetivo ao seu último empregador.

Art . 27 Todo ex-atleta profissional de futebol que tenha exercido a profissão durante 3 (três)
anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alternados, será considerado, para efeito de trab alho, monitor de futebol.

Art . 28 Aplicam-se ao atleta profissional de futebol as normas gerais da legislação do trabalho e
da previdência social, exceto naquilo que forem incompatíveis com as disposições desta lei.

Art . 29 Somente serão admitidas reclamações à Justiça do Trabalho depois de esgotadas as
instâncias da Justiça Desportiva, a que se refere o item III do artigo 42 da Lei número 6.251, de 8 de outubro
de 1975, que proferirá decisão fmal no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da instauração do
processo.

Parágrafo úmco. O ajuizamento da reclamação trabalhista, após o prazo a que se refere este
artigo, tomará preclusa a instância disciplinar desportiva, no que se refere ao litígio trabalhista.

Art . 30 O empregador ou associação desportiva que estiver com o pagamento de salários dos
atletas em atraso, por período superior a 3 (três) meses, não poderá participar de qualquer competição oficial
ou arnistosa, salvo autorização expressa da Federação ou Confederação a que estiver filiado.

Art . 31 O processo e o julgamento dos litígios trabalhistas entre os empregadores e os atletas
profissionais de fiitebol, no âmbito da Justiça Desportiva, serão objeto de regulação especial na codificação
disciplinar desportiva.

Art . 32 A inobservância dos dispositivos desta Lei será punida com a suspensão da associação
ou da entidade, em relação à prática do futebol, por prazo de 15 (quinze) a 180 (cento e oitenta) dias, ou multa
variável de 10 (dez) a 200 (duzentas) vezes o maior valor de referência vigente no País, imposta pelo
Conselho Nacional de Desportos.

Art . 33 Esta lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Brasília, 2 de setembro de 1976; l55° da Independência e 88° da República.
ERNESTO GEISEL


