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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

AS DINÂMICAS
LEGISLATIVAS E A
RESTRIÇÕES DA
PANDEMIA

Andreia Belchior

Nesta edição trazemos, como sempre, a atualidade desportiva.

A nível nacional trazemos o tema - a substituição por concussão
cerebral - mais uma análise a não perder!

Na vertente internacional, mantém-se o tema do momento, 
 pandemia e as suas restrições no mundo do Futebol, neste caso
na Alemanha e o seu fecho de fronteiras.

Como artigo de opinião, analisamos o regime laboral desportivo,
no que concerne ao recurso aos tribunais quando existem
créditos laborais em dívida.

Está dado o mais um pontapé de saída para mais uma Newsport!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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Trata-se de uma resposta aos
riscos para a integridade física
dos jogadores.

A SUBSTITUIÇÃO POR
CONCUSSÃO CEREBRAL

Carina Silva

Esta semana assinalou-se mais uma conquista
pelos direitos dos jogadores profissionais de
futebol no âmbito da segurança e saúde no
trabalho.

Esta conquista veio no dia 8 de Fevereiro de 2021
em Comunicado Oficial da Federação Portuguesa
de Futebol, onde se anunciou o início dos testes
para se implementar uma substituição extra em
caso de concussão cerebral que entrou em vigor no
momento da publicação do referido Comunicado
Oficial, levando a que a medida já tenha sido
implementada no passado jogo do  Sporting de
Espinho e Recreativo de Águeda

FIFPro e a European Leagues desenvolveram, por
um grupo de trabalho internacional do qual fez
parte o Presidente do Sindicato de Jogadores
Profissionais de Futebol, uma posição conjunta
sobre a necessidade de dar resposta adequada à
situação de concussão cerebral nos jogadores de
futebol.

Este tema foi abordado no seio do  Sindicato
de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF),
enquanto trabalho conjunto com a Liga
Portugal devido à gravidade da lesão e de
acordo com a protecção que cabe estender aos
jogadores profissionais na qualidade de
trabalhador cujo intuito é garantir a segurança
e saúde no trabalho. 

Para que se entenda a importância deste
marco no mundo futebolístico, é preciso
entender que neste tipo de lesão cerebral é
afectada a memória, o equilíbrio e pode ainda
deixar sequelas como a epilepsia, tonturas e
dores de cabeça, podendo ser temporárias ou
podendo haver a necessidade de tratamento
para que tais sequelas sejam reversíveis. 

Pode surgir devido a quedas ou pancadas na
cabeça em desportos de contacto, como é o
caso do futebol, havendo o perigo de
desenvolvimento de demência no termo das
suas carreiras.
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Esta nova modalidade de substituição vem, então,
adaptar as recomendações internacionais à
realidade portuguesa e regulamentar um plano de
acção em contexto de treino e de jogo, após a
identificação da respectiva concussão. 

O objectivo desta substituição é proteger a saúde
dos jogadores pela implementação de princípios e
normas de conduta recomendadas por meios
científicos e passa por sensibilizar os agentes
desportivos. 

Vai-se proceder, na aplicação desta "substituição
por concussão", de forma independente do número
de suplentes já utilizados, ou seja, o número de
jogadores suplentes a indicar para efeitos de
competição é o mesmo, não havendo alterações ao
número máximo de suplentes. Esta substituição
segue os termos da Lei 3, excepto quando se dá:  
1) No momento imediatamente após a ocorrência
de uma concussão ou suspeita da mesma; 
2) Após os três minutos iniciais de avaliação no
terreno de jogo, e/ou após uma avaliação no
terreno de jogo; 
4) Em qualquer outra altura que uma concussão
ocorra ou haja suspeita da mesma.

A saúde em primeiro lugar.

É preciso, ainda, que o árbitro/quarto árbitro
seja informado da substituição nesta
modalidade sendo assinalada com um cartão
de cor diferente, preferencialmente, e o
jogador lesionado não pode retomar o jogo,
deve ser encaminhado ao balneário e ao
departamento médico.

Por fim, e consoante o Protocolo A, o número
de interrupções possíveis num jogo no caso de
a "substituição por concussão" depende de
esta se dar, ou não, ao mesmo tempo que uma
substituição nos termos normais. Se sim, conta
como uma substituição “normal”, mas caso
assim não o seja não conta para os limites no
número de interrupções para substituições
“normais”, tendo o seu próprio limite máximo:
uma. 

As competições da FPF que contarão com esta
nova modalidade de substituição são as da
Taça de Portugal Placard, Liga Revelação,
Campeonato de Portugal, Liga BPI e na II
Divisão Futebol Feminino, tendo estas sido
autorizadas pelo International Board (IFAB).
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A ÉTICA, O RACISMO E
A CONDUTA HUMANA
Carla Beselga

Neste artigo, a nível internacional, analisaremos a
conduta do quatro árbitro no encontro entre o
Paris Saint-Germain e Basaksehir, no final do ano
passado.

O que esteve em causa foi a violação dos
Regulamentos Disciplinares da UEFA, por alegados
actos de racismo no decorrer deste jogo. 

O episódio teve lugar  quando o árbitro Sebastian
Coltescu, fez sinal ao árbitro principal para
expulsar o treinador adjunto do Basaksehir Pierre
Webó, mas para o melhor identificar usou as
palavras “negro”.

Por mero acaso assistimos a esta partida e
atendendo ao facto de não termos público presente
nas bancadas tudo o que se diz é mais audível, pelo
que agiu mal o árbitro, pois em momento algum se
deverá identificar quem quer seja pelas suas
características, muito menos numa altura que
qualquer palavra associada a “negro” tem uma
dimensão racista associada.

E isto sabemos nós e sabe o comum do ser
humano, não sendo por acaso toda a
publicidade sobre este tema, que
infelizmente já nem devia de existir.

Após este árbitro ter proferido frases
como: "O negro está ali, vai lá ver quem é.
O negro que está ali, não pode agir desta
forma", esta equipa, os seus jogadores e o
próprio PSG (que já vivenciaram episódios
semelhantes) abandonaram o relvado,
exigindo a saída de Coltescu.

E por aqui se vê que o Desporto e o Direito
estão intimamente ligados, pois esta
conduta violou o regulamento disciplinar
da UEFA no seu art.º 11, que versa sobre os
princípios gerais de conduta que obriga
todos os intervenientes a respeitar as leis
do jogo, assim como os estatutos,
regulamentos, directivas e decisões da
UEFA, e cumprir com os princípios de
conduta ética, lealdade, integridade e
desportivismo.

Temas como o Racismo já
não deviam de existir
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Na nossa opinião e como afirmámos já é velha tanta
discussão sobre um assunto que nem deveria existir
neste momento, deveríamos ser pessoas bem
melhores e ver-nos uns aos outros com os olhos de
uma criança que não nos distingue pela cor,
tamanho, raça, isso não importa. 
 
Somos todos iguais, temos tão somente
características diferentes e de cada vez que isto é
tema perdemos e muito.



Créditos laborais
desportivos e o
recurso aos
tribunais
Soraia Quarenta

Apesar de não fazer parte do nosso
pensamento quotidiano, dado todo o
deslumbre e glamour que sempre vemos
associado ao sector do futebol, a
verdade é que os jogadores são
trabalhadores por conta de outrem, tal
como grande parte da população.

O que difere é realmente os valores que
estão em causa a título de salários que,
naquilo que estamos habituados a ver,
são bem acima da média daquilo que
temos como o salário normal ou mediano
(ainda que essa realidade de salários
astronómicos também não esteja ao
alcance de todos os jogadores).

Mas, também, é importante não esquecer
que enquanto para a maioria das pessoas,
a sua carreira pode durar uma vida toda, a
carreira de um jogador de futebol tem, em
média, 15 a 20 bons anos e depois acaba.
Daí ser uma profissão que se entende ter
de ser melhor remunerada, pois que é
considerada de desgaste rápido.
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Contudo, a nível de salários, acontece
como ao comum dos mortais: há um
salário bruto, um líquido, existe parte fixa,
algumas vezes pode existir parte variável
e podem existir quantias que, não sendo
salário, podem ser consideradas como tal,
como sejam prémios de jogo ou por
objectivos, que podem ser prémios
colectivos ou individuais (como, por
exemplo, ganhar uma competição ou
marcar um certo número de golos por
época, respectivamente).

Mas, também podem existir problemas
com o recebimento desses créditos
laborais, como também acontece,
infelizmente, a muitos trabalhadores por
este mundo fora e, para os receber, como
é de seu direito, conforme o que for
contratualmente acordado, será
necessário o recurso às vias judiciais.

Aqui, poderemos ter o primeiro entrave…
Para o comum dos trabalhadores, a
questão é muito simples: se há créditos
laborais em dívida, o caminho a tomar é
entrar com uma acção judicial no Tribunal
do Trabalho e discutir o assunto nessa
instância. 

Porém, como não há bela sem senão, para
os jogadores de futebol, o caminho a
trilhar pode não ser assim tão simples. Isto
porque temos outras instâncias que podem
não só ser competentes, como vedar o
acesso ao tribunal do trabalho para estes
profissionais.

Até à criação e implementação do Tribunal
Arbitral do Desporto, um jogador de
futebol que tivesse diferendos laborais
com a sua entidade empregadora (vulgo,
clube) podia submeter as suas questões, ao
abrigo da Convenção Colectiva de Trabalho
celebrada entre a Liga Portuguesa de
Futebol Profissional e o Sindicato dos
Jogadores, à CAP (Comissão Arbitral
Paritária).

Em primeira linha, seria esta a entidade
competente para decidir sobre questões
laborais desportivas, ainda que não
pudesse impedir um jogador de recorrer
aos tribunais do trabalho.
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Com a criação do TAD e a sua entrada em
pleno funcionamento (em 2016) a CAP foi
esvaziada das suas competências,
passando as mesmas para o tribunal
arbitral, ficando o primeiro órgão apenas
com atribuições residuais, como sejam
zelar pelo cumprimento da Convenção
Colectiva de Trabalho e do demais
regulamentado e declarar a existência de
justa causa ou não aquando de rescisões
de jogadores com os seus clubes (como
recentemente aconteceu no caso do
Sporting, após a invasão de Alcochete).

Mas isso, em si, não resolve o problema
laboral do jogador, apenas lhe abre
caminho para uma causa com mais
probabilidades de sucesso, se estivermos
perante uma rescisão do mesmo.

E também só ajuda exactamente nesses
casos, deixando toda a panóplia de outros
assuntos laborais, que também existem
no futebol, sem resposta, como seja, as
denúncias de contratos, as rescisões por
parte da entidade empregadora e,
naturalmente, os créditos laborais.

A questão, à luz da lei do TAD, é de fácil
resolução: tendo este tribunal avocado a
competência da CAP, seria lógico afirmar
que todas estas questões passaram
igualmente para a sua esfera de
atribuições.

Contudo, o TAD é um tribunal arbitral que
se divide em duas partes: arbitragem
necessária e arbitragem voluntária. Tudo o
que recai sobre o âmbito da arbitragem
necessária, é de competência exclusiva do
TAD e não pode ser resolvida numa outra
qualquer instância, a não ser em sede de
recurso. Já tudo o que recai no âmbito da
arbitragem voluntária, é como a própria
palavra indica: fica na disponibilidade das
partes usar esta instância ou não.
Adivinhem em que tipo de arbitragem se
enquadra a laboral?...

Ainda assim, poder-se-ia dizer que também
não existe grande questão, o trabalhador
ou entidade empregadora que se sinta
laboralmente lesado, pode escolher se
recorre ao TAD ou ao Tribunal do Trabalho
e pronto.

O problema é que, na maioria dos casos,
nos contratos de trabalho, existem pactos
de jurisdição, ou seja, as partes
convencionam desde logo onde se decidirá
qualquer tipo de conflito ou litígio que
possa eventualmente vir a existir daquela
relação contratual laboral.

E aqui começam os problemas… A verdade
é que, para um jogador de futebol,
aquando da assinatura de um contrato
profissional, apenas impera o entusiasmo e
nada está mais longe do seu pensamento
do que eventuais litígios.
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Na verdade, para qualquer pessoa que
esteja a iniciar uma relação laboral é
assim, pois ou se está com o entusiasmo
do primeiro emprego (no caso, contrato
profissional) ou da mudança para melhor
e, por isso, ninguém pensa muito naquela
cláusula quase no final do contrato que
fala em problemas e onde é que os
mesmos se poderão resolver.

Contudo, como em qualquer
relacionamento, os problemas podem
surgir e, no campo laboral, o
aparecimento de problemas é mais
comum do que seria desejável e o futebol
não é excepção.

Pode então acontecer que, nesse pacto de
jurisdição que, na esmagadora maioria
dos casos, é ditada pela entidade
patronal, nunca sendo algo que vai da
exigência da parte trabalhadora, se pré-
defina logo o recurso ao TAD para
qualquer questão laboral.

E estaria tudo muito bem se, em nosso
entendimento, esta cláusula não fosse
algo que só aproveita aos clubes e, no
máximo, aos jogadores da metade
superior da tabela da 1ª Liga e pouco
mais.

De facto, ainda que se defenda a existência
de um tribunal com competência específica
para o desporto, a verdade é que o TAD,
como tribunal arbitral que é, tem valores
de custo muito elevados, face à justiça
comum.

As custas judiciais são consideráveis, em
caso de perda da acção, sendo que o
recurso a este meio para uma acção cujo
valor cifra, a título de exemplo, 5.000,00 €,
tem, como custas processuais, mais de
3.500,00 € de encargos a pagar e isto se se
optar por um tribunal singular ou seja, a
indicação de um único árbitro, pois que, se
se optar por um tribunal colectivo (3
árbitros), as custas da acção ultrapassam o
valor dos créditos a reclamar…

E por mais que se tenha a convicção de que
a causa que se submete à apreciação do
tribunal é justa, há que contar sempre que
quem julga pode não ter o mesmo
entendimento e, por isso, não se pode
nunca contar com “causas ganhas” à
partida e, como tal, a ponderação do custo
total tem de ser feita antes de entrar pela
via judicial, como em qualquer outro
processo, ponderando a relação custo-
benefício.
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Ora, não é preciso ser um génio financeiro
ou económico para perceber que não
compensa o esforço para ir tentar
reclamar os seus direitos laborais, se o
investimento para fazer valer esses
direitos é bastante superior ao proveito
que daí se poderá se retirar, o que, muitas
vezes, faz hesitar os lesados.

Pelo que, um clube sabe que se ficar a
dever este tipo de quantias (ou mesmo um
pouco mais avultadas a um jogador) e
estipular no pacto de jurisdição o recurso
ao TAD, é bastante provável que se
consiga escapar ao pagamento.

É verdade que se pode litigar com apoio
judiciário no TAD e isso ajuda em certa
medida, porém, para um jogador que, a
título de exemplo tenha um tido um
salário anual de 100.000,00 € e ao qual
tenha um clube ficado a dever 20.000,00
€, não terá direito a essa faculdade e,
independentemente do que ganhou, ainda
assim continua a ter direito ao que lhe
ficou a ser devido, pois que é seu,
trabalhou para ele e houve um
compromisso do pagamento integral que
foi quebrado.

Contudo, com a sombra de 5.000,00 € de
custas e encargos de justiça a pairar, aos
quais terão de acrescer honorários de
representante legal, pode muito bem
acontecer que o jogador considere não
valer a pena estar a entrar numa guerra
onde pode muito bem ver metade do valor
que pretende recuperar desaparecer em
encargos nessa demanda.

Assim, o clube devedor fica facilmente com
um saldo positivo pois utilizou os serviços
do jogador e não teve de os pagar na
totalidade, ainda que tenha assumido tal
obrigação. Pelo que, o recurso ao TAD não
é assim tão linear ou fácil, mas se tiver
contratualmente estipulado, não haverá
volta a dar e os tribunais do trabalho tem
sido pacíficos a entender, na sua
jurisprudência que, onde há um pacto de
competência a favor de solução arbitral,
eles são incompetentes para decidir, em
primeira instância.

Outra questão é a que ainda se vê muito
frequentemente nos contratos de trabalho
recentes e que, com o devido respeito (mas
não se pode deixar de dar o alerta para
qualquer jogador que esteja a ler), só se
pode ter como um expediente para
complicar, é a inclusão de um pacto de
jurisdição a favor da CAP.
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Ora, como acima foi dito, a CAP ficou com
competência residual desde 2016 e a pouca
que tem não afere de questões de créditos
laborais, pelo que, inserir num contrato
celebrado após a entrada em
funcionamento do TAD de uma cláusula
generalista de pacto de jurisdição,
indicando a CAP como órgão de resolução
de litígios é, em nosso entender, de má-fé.

Ainda que se entenda que se pretende,
também ao nível dos clubes, precaver uma
eventual ida para o TAD, pois que é uma
possibilidade sempre presente, mesmo com
os custos que acima foram indicados, a
verdade é que a grande maioria das
cláusula de pacto de jurisdição não se
encontram bem elaboradas e levam a mais
problemas do que soluções.

O ideal seria que a cláusula fosse redigida
de forma a prever o recurso para a CAP em
qualquer matéria onde esta ainda tivesse
competências e, caso o litígio laboral
recaísse sobre matérias que já não se
encontram no âmbito decisório deste
órgão, indicar então para que via
jurisdicional se pretendia seguir: TAD ou
tribunal comum laboral.

Quando se está perante um pacto de
jurisdição que preveja apenas a CAP e a
matéria a decidir não esteja no âmbito de
competências deste órgão, apenas restam
duas soluções para um jogador: ou vai para
a CAP e espera uma declaração deste órgão
em como não tem competência 

para se pronunciar sobre o tema e, aí, já tem
a porta aberta para escolher qual a via
jurisdicional seguinte ou salta directamente
para o TAD que, pacificamente, tem aceite
ultrapassar a CAP, dada a sua avocação de
competências desta entidade.

Contudo, o recurso a um tribunal comum,
com taxas de justiça significativamente mais
baixas, está-lhe vedado, pois não pode saltar
o tribunal comum sem ir primeiro obter uma
decisão arbitral.

No entanto, é nosso entendimento que tal
não é admissível, pois que a ida à CAP já
está vedada por lei, no momento em que
este órgão está desprovido de atribuições e,
assim, o recurso ao mesmo para algo que
legalmente não tem competência é um
exercício vazio e sem sentido.

Assim, entendemos que, nos casos em que o
pacto de jurisdição apenas preveja o recurso
à CAP e a questão a decidir recaia fora das
suas atribuições, o jogador pode escolher
seguir pela arbitragem voluntária do TAD ou
para os tribunais comuns, neste caso, de
Trabalho.

Deste modo, ao assinar um contrato de
trabalho desportivo, é necessário (não nos
cansamos de repetir) ter muita atenção a
todas as cláusulas, até as mais inocentes ou
que achamos que nunca vão ser accionadas,
pois que a verdade é que num contrato nada
é feito por acaso e tudo tem um propósito.
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