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ATLETAS E ENTIDADES DE PRÁTICA DESPORTIVA:
CONTRATO ESPECIAL DE TRABALHO OU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS?
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 Desporto profissional e não profissional – segundo a lei vigente:

CF - Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e
não-formais, como direito de cada um, observados:
...
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-
profissional;
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 Desporto profissional e não profissional – segundo a lei vigente:

 A lei não conceitua desporto profissional, mas prevê que o desporto de
rendimento pode ser organizado e praticado deste modo, conforme
determinados requisitos.

 Profissional não é a modalidade desportiva, mas o atleta ao praticá-la em
determinadas circunstâncias previstas em lei;
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 Desporto profissional e não profissional – segundo a lei vigente:

Art. 3º, § único - O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:

I - de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em
contrato formal de trabalho 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 patrocínio.

 Lei 9.615/98 (Lei Pelé):
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 Desporto profissional e não profissional – segundo a lei vigente:

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 (i) promovida para obter renda e (ii) disputada por
atletas profissionais cuja remuneração decorra de contrato de trabalho
desportivo.

 Lei 9.615/98 (Lei Pelé):
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 Desporto profissional e não profissional – segundo a lei vigente

Art. 28. A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração
pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado com
entidade de prática desportiva, no qual deverá constar, obrigatoriamente:

 Lei 9.615/98 (Lei Pelé):
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 Desporto profissional e não profissional – segundo a lei vigente:

Art. 94. O disposto nos arts. 27, 27-A, 28, 29, 29-A, 30, 39, 43, 45 e no § 1º
do art. 41 desta Lei será obrigatório exclusivamente para atletas e
entidades de prática profissional da modalidade de futebol.

Parágrafo único. É facultado às demais modalidades desportivas adotar
os preceitos constantes dos dispositivos referidos no caput deste
artigo.

 Lei 9.615/98 (Lei Pelé):
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 Desporto profissional e não profissional – segundo a lei vigente:
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 Desporto profissional e não profissional – segundo a lei vigente:

 Críticas ao sistema atual:

• Inaplicabilidade do Estatuto do Torcedor a várias modalidades de 
profissionalismo disfarçado (art. 43);
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 Desporto profissional e não profissional – segundo a lei vigente:

 Críticas ao sistema atual:

• Inaplicabilidade do Estatuto do Torcedor a várias modalidades de 
profissionalismo disfarçado (art. 43);

• Desvio de finalidade da Lei de Incentivo ao Esporte, que veda a 
utilização de recursos incentivados para pagamento de atletas 
profissionais, ou para custeio de equipes ou competições 
profissionais;
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 Desporto profissional e não profissional – segundo a lei vigente:

 Críticas ao sistema atual:

• Inaplicabilidade do Estatuto do Torcedor a várias modalidades de 
profissionalismo disfarçado (art. 43);

• Desvio de finalidade da Lei de Incentivo ao Esporte, que veda a 
utilização de recursos incentivados para pagamento de atletas 
profissionais, ou para custeio de equipes ou competições profissionais;

• Insegurança jurídica.
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 É possível reconhecer CTD verbal ou tácito?
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 É possível reconhecer CTD verbal ou tácito?

“O fato de a prática de basquetebol não ser reconhecida como desporto de rendimento
profissional não constitui obstáculo à aplicação da CLT, haja vista estar caracterizada a
condição jurídica de empregado do recorrido, definida no art. 2º da CLT e, por conseguinte,
a condição de empregador da recorrente (art. 3º da CLT).” – (TST, 6ª T, Rel. Min. Augusto
César Leite de Carvalho, 2011)
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 É possível reconhecer CTD verbal ou tácito?

“O fato de a prática de basquetebol não ser reconhecida como desporto de rendimento
profissional não constitui obstáculo à aplicação da CLT, haja vista estar caracterizada a
condição jurídica de empregado do recorrido, definida no art. 2º da CLT e, por conseguinte,
a condição de empregador da recorrente (art. 3º da CLT).” – (TST, 6ª T, Rel. Min. Augusto
César Leite de Carvalho, 2011)

“A regra geral consolidada não se aplica sobre a especial extravagante. O ‘contrato-
realidade’ não prevalece quando há norma expressa facultando o clube a admitir
desportista não-profissional sem vínculo empregatício.” – (TST, 6ª T, Rel. Min. Maurício
Godinho Delgado, 2010)
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 Contrato Especial de Trabalho Desportivo – natureza jurídica:

 “Contrato de trabalho desportivo é aquele avençado entre atleta
(empregado) e entidade de prática desportiva (empregador), através
de um pacto formal, no qual resta claro o caráter de subordinação do
primeiro em relação a este último, mediante remuneração e trabalho
prestado de maneira não eventual." (Zainaghi)
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 Contrato Especial de Trabalho Desportivo – natureza jurídica:

 Forma prescrita em lei;

 Determinação de prazo;

 Obrigatoriedade de o empregador ser pessoa jurídica;

 Termo estabilizador (cláusulas indenizatória e compensatória)
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 CETD – nulidade por defeito de forma:

CC - Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.

CC - Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

IV - não revestir a forma prescrita em lei;
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 O Contrato de Trabalho Desportivo nulo:

 Não tem eficácia jurídica, logo não é hábil a constituir vínculo desportivo;
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 O Contrato de Trabalho Desportivo nulo:

 Não tem eficácia jurídica, logo não é hábil a constituir vínculo desportivo;

 Existente o CTD no plano fático, em caso de reconhecimento judicial
(princípio da primazia da realidade), a nulidade por inobservância da
forma deve ser decretada inclusive de ofício;
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 O Contrato de Trabalho Desportivo nulo:

 Não tem eficácia jurídica, logo não é hábil a constituir vínculo desportivo;

 Existente o CTD no plano fático, em caso de reconhecimento judicial
(princípio da primazia da realidade), a nulidade por inobservância da
forma deve ser decretada inclusive de ofício;

 Impossível a restituição das partes ao statu quo ante, deve haver
indenização equivalente ao trabalho prestado;
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 Desporto profissional e não profissional – Proposições de lege ferenda:

 “Art. - O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado de
modo:

I - profissional, em que o trabalho e a remuneração do atleta, decorrentes
de contrato especial de trabalho desportivo ou de contrato de natureza
civil, representem sua principal atividade e fonte de renda;

II – não-profissional, admitido o recebimento de incentivos materiais;”
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 CETD – Proposições de lege ferenda:

 Definir com clareza o Contrato Especial de Trabalho Desportivo e as
consequências do reconhecimento judicial de CETD nulo;
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 CETD – Proposições de lege ferenda:

 Definir com clareza o Contrato Especial de Trabalho Desportivo;

 Prever expressamente a inaplicabilidade do art. 443 da CLT (CIT verbal ou
tácito) e as consequências do reconhecimento judicial de CETD nulo;
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 CETD – Proposições de lege ferenda:

 Definir com clareza o Contrato Especial de Trabalho Desportivo

 Prever expressamente a inaplicabilidade do art. 443 da CLT (CIT verbal ou
tácito) e as consequências do reconhecimento judicial de CETD nulo

“Art. - O contrato especial de trabalho desportivo será celebrado por escrito entre o
atleta profissional e a entidade de prática desportiva, terá prazo determinado, com
vigência nunca inferior a três meses nem superior a cinco anos, devendo constar
obrigatoriamente:
(...)
§ 1º - Não é hábil a constituir vínculo desportivo o contrato de trabalho nulo em face
da inobservância dos requisitos estabelecidos no caput, assegurada ao atleta a
percepção do salário mínimo como contraprestação ao trabalho prestado.”
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 Contrato de Prestação de Serviços – Proposições de lege ferenda:

 Manter a obrigatoriedade de CETD apenas para a modalidade futebol e
admitir a vinculação por meio de Contrato de Prestação de Serviços
(autônomo) para todas as demais modalidades, individuais ou coletivas,
isto é, revogar § 3º do Art. 28-A da Lei Pelé.
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 Contrato de Prestação de Serviços - Proposições de lege ferenda

Art. 28-A. Caracteriza-se como autônomo o atleta maior de 16 (dezesseis) anos que não
mantém relação empregatícia com entidade de prática desportiva, auferindo rendimentos
por conta e por meio de contrato de natureza civil.

§ 1º O vínculo desportivo do atleta autônomo com a entidade de prática desportiva
resulta de inscrição para participar de competição e não implica reconhecimento de
relação empregatícia.

§ 2º A filiação ou a vinculação de atleta autônomo a entidade de administração ou a
sua integração a delegações brasileiras partícipes de competições internacionais não
caracteriza vínculo empregatício.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às modalidades desportivas coletivas. (de
lege ferenda: revogar)

 Lei 9.615/98 (Lei Pelé):
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 Contrato de Prestação de Serviços – Proposições de lege ferenda:

 Manter a exigência de CETD para a modalidade futebol e admitir a
vinculação por meio de Contrato de Prestação de Serviços (autônomo)
para todas as demais modalidades, individuais ou coletivas;
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 Contrato de Prestação de Serviços – Proposições de lege ferenda:

 Manter a exigência de CETD para a modalidade futebol e admitir a
vinculação por meio de Contrato de Prestação de Serviços (autônomo)
para todas as demais modalidades, individuais ou coletivas;

Art. 442-B da CLT. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as
formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não,
afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.
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Slides e material de consulta disponíveis em: 
www.gehling.com.br

Muito obrigado!


