
A B R I L  2 0 2 1  |  E D I Ç Ã O  N . º  1 6

NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

O DIREITO DO
DESPORTO IRMÃO

Soraia Quarenta

É a última sexta-feira do mês e, como já vem sendo hábito, trazemos
uma edição especial com um convidado ainda mais especial.

Este mês Mauricio Corrêa da Veiga, Advogado brasileiro a viver e
exercer em Portugal, conta-nos um pouco mais da sua vida
profissional que se desenrola com um pé em cada Continente e um
oceano no meio.

Não perca igualmente o artigo de sua autoria, um inédito escrito
especialmente para a NewSport, que demonstra a entrega deste
grande profissional, em tudo a que se dedica.

Não perca esta oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a
vertente jurídico-desportiva, sob a perspectiva do país irmão.

E é assim que está dado mais um pontapé de saída para uma nova
NewSport!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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Mauricio Corrêa
da Veiga

Nasceu Mauricio de Figueiredo Corrêa
da Veiga, em Petrópolis, no Brasil, em
05/09/1978.

Advogado, actualmente desenvolve a
sua actividade profissional no Brasil e
em Portugal.

Mauricio Corrêa da Veiga

exerce advocacia em dois

continentes

simultaneamente,

dividindo o seu tempo

entre Brasil e Portugal

É Doutorando em Ciências Jurídicas
pela Universidade Autónoma de
Lisboa e membro da Associação
Portuguesa de Direito Desportivo,
sendo também titular de outros
cargos dentro desta área jurídica.

É especialista em Direito Desportivo e
autor de vários artigos e obras e
outras nesta área.
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Educação e Formação

Mauricio Corrêa da Veiga é Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis
(UCP), no ano de 2000 e encontra-se inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil desde
2001.

É igualmente pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido
Mendes-RJ (2002) e frequentou o módulo de Direito Empresarial do Trabalho, do MBA da
Fundação Getúlio Vargas, concluído com mérito académico em 2003.

Já em 2020, concluiu o Mestrado em Ciências Jurídicas na Universidade Autónoma de
Lisboa e é Doutorando na mesma universidade em Ciências Jurídicas também.
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Educação e Formação
A carreira de Mauricio Corrêa da Veiga
conta já com 20 anos e muitas
experiências em diversas áreas e cargos,
demonstrativos da sua versatilidade.

Advogado desde 2001, foi Conselheiro da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
do Distrito Federal (OAB/DF) entre 2015 e
2018.

Nesse organismo, foi também Presidente
da Comissão de Direito Desportivo de
2012 a 2018 e mantém-se membro da
Comissão de Direito Desportivo da OAB/RJ
e da OAB/SP.

No Conselho Federal da OAB ocupa o
cargo de Vice-Presidente da Comissão
Especial de Direito Desportivo, tendo sido
nomeado membro desta comissão pela
primeira vez em 11/04/2016, com o cargo
de secretário-geral.

Por força da Resolução nº 166/2016 foi
designado Membro da Comissão de Altos

Estudos do Contrato Especial de Trabalho
Desportivo e da Justiça Desportiva da
Federação Paulista de Futebol.

É igualmente membro fundador da
Academia Nacional de Direito Desportivo
(ANDD), titular da Cadeira nº 3, que tem
como Patrono o Dr. Carlos Eduardo Bosisio.
Foi eleito como Secretário-Geral da ANDD
em três mandatos consecutivos, entre 2013
e 2019, ano em que foi eleito Vice-
Presidente de Relações Internacionais.

Em 2015 foi também indicado pelo
Ministério do Esporte para compôr a
Câmara Temática de Acadêmicos e
Estudiosos do Futebol, vinculada ao
CONSEGUE (Comissão Nacional de
Prevenção da Violência e Segurança nos
Espetáculos Esportivos).

Foi Conselheiro do Conselho de Recursos da
Previdência Social, representante das
empresas, de 2005 a 2007.
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No âmbito da Justiça Desportiva e Institutos
destacam-se os seguintes cargos:

Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Brasiliense de Futebol
de 2011 a 2012

Auditor do Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da
Confederação Brasileira de Tiro Esportivo – CBTE e Procurador-Geral do STJD da
Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO

Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) desde maio de 2010 e membro
permanente da Comissão de Direito do Trabalho daquele Instituto e desde 07/08/2018
é o Presidente da Comissão de Direito Desportivo. Desde 2016 é membro do Instituto
dos Advogados do Distrito Federal – IADF

Diretor do Departamento Jurídico do Club de Regatas Vasco da Gama no triênio
2015/2017 e 2018/2020

Assessoria jurídica para várias empresas e advogado trabalhista do São Paulo Futebol
Clube, Santos F.C., Cruzeiro, Botafogo Futebol Clube (Ribeirão Preto). Atualmente é
advogado da CBF, do Esporte Clube Bahia e do Paraná Club
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Na Academia, destacam-se as seguintes atividades de
docência: 

Professor a contrato do Master Diritto
& Sport da La Sapienza Universitá di
Roma

Coordenador e professor do módulo
de Direito do Trabalho Desportivo da
Pós-Graduação da Trevisan

Professor do Curso de Pós-Graduação
em Direito Desportivo EAD, da Unyleya

Professor da CBF Academy

Professor convidado do curso de
Direito Empresarial da FGV/GVlaw – SP

Professor do Curso de Pós-graduação de
Direito Desportivo da PUC – São Paulo

Professor do Curso de Pós-graduação
lato sensu de Direito Desportivo da
ESA/OAB – SP

Professor do curso de pós-graduação
lato sensu de Especialização em Direito
Desportivo da Universidade Cândido
Mendes – RJ

Professor convidado na Escola Superior
da Magistratura – AJURIS – RS
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Obras

"A Evolução do Futebol e das Normas que o Regulamentam: Aspectos Trabalhista-
Desportivos” (LTr – 2013) 2ª edição (2014)

“Temas Atuais de Direito Desportivo” (LTr – 2015)

“Manual de Direito do Trabalho Desportivo” (LTr – 2016, 2017) 3ª edição (2020)

“Reforma Trabalhista e os seus Impactos” 2ª edição (LTr – 2018)

“Direito e Desporto” (LTr – 2018)

“Símbolos do Desporto – Aspectos jurídicos” (Nobilitar – 2019)

“Estudos de Direito Desportivo” (Nobilitar – 2020)

“Aspectos Jurídicos da Tourada em Portugal e da Vaquejada no Brasil” (Nobilitar – 2021)

O contributo de Mauricio Corrêa da Veiga é também vasto no que toca à literatura jurídico-
desportiva, sendo já várias as obras publicadas, a saber:

É também autor de vários artigos publicados em revistas especializadas, co-autor de obras
coletivas, participante de inúmeras palestras em vários países, e responsável pela coluna
quinzenal intitulada “Sem Olé na Lei”, do blog Lei em Campo.
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Prémios e distinções em destaque
Com uma carreira tão vasta e diversificada, as distinções e reconhecimentos são uma
consequência natural, tendo já Mauricio Corrêa da Veiga sido agraciado com as seguintes
menções:

11/08/2010 - Membro da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho do Tribunal Superior
do Trabalho, no grau Oficial

10/11/2017 - Agraciado com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho do
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no grau Comendador

20/10/2017 - Agraciado com a comenda da Ordem Guaicurus do Mérito Judiciário do
Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no grau Comendador

21/06/2018 - Recebeu moção de Louvor da Câmara Legislativa do Distrito Federal,
mediante proposição do Deputado Raimundo Ribeiro, pelos relevantes serviços prestados
à população do Distrito Federal, em razão da comemoração do Dia do Advogado
Trabalhista

04/12/2018 - Agraciado com a Medalha de Honra ao Mérito da Justiça Desportiva concedida
pelo Tribunal de Justiça Desportiva - TJD/RJ

15/08/2019 - Medalha da Soberana Ordem da Fraterna Integração Brasil China
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À CONVERSA COM...
Mauricio Corrêa da Veiga

BQ: Como e porque escolheu como área de
atuação o Direito Desportivo? O que mais o
apaixona nesta área?

Mauricio Corrêa da Veiga: Foi através do
Direito do Trabalho que tive o primeiro contacto
com o Direito Desportivo. O escritório que eu
trabalhava, no Rio de Janeiro, tinha acabado de
assumir o jurídico trabalhista do Flamengo e as
reclamações trabalhistas eram as mais variadas,
pois havia ações do copeiro, piscineiro e
também dos atletas profissionais. A primeira
audiência que fiz para este clube dizia respeito
a um pedido de equiparação salarial entre o
médico do time de basquete (autor da ação) e o
médico do time de futebol (paradigma), sob a
alegação de trabalho igual. Foi nesta audiência
de instrução que comecei a perceber as
peculiaridades que envolvem o desporto.

BQ: Atendendo à sua vasta experiência
profissional, qual pensa ser o papel do
advogado no Direito Desportivo?
 

MCV: Trata-se de um papel de suma
importância. No âmbito da Justiça
Desportiva o papel é o de assegurar a lisura
da competição desportiva, o fair play e o
cumprimento das regras desportivas com
interferência mínima nos resultados obtidos
em campo. Na área laboral desportiva o
advogado será responsável por estabelecer
o equilíbrio na relação existente entre o
atleta e o clube empregador, sendo que
alguns casos, nem sempre será o atleta o
hipossuficiente da relação. Todas as áreas
do direito dialogam com o desporto, razão
pela qual é uma excelente oportunidade
para o jovem em início de carreira que está
na dúvida de qual área vai seguir. 

BQ: Enquanto advogado de Direito
Desportivo, teve algum caso que tenha
sido mais marcante para si?

MCV: É difícil apontar um único caso, pois
muitos deles foram especiais. Destaco o
caso do Leandro Amaral Vs. Vasco da Gama,
em 2007, pois o atleta questionava a
renovação de um contrato de trabalho com
o clube, sob a alegação de vícios de
consentimento. 

O papel do advogado no
direito desportivo é de suma
importância
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Depois de uma medida liminar concedida pela
Vara do Trabalho, o atleta se transferiu para
outro clube do Rio de Janeiro. Porém, esta
decisão foi reformada no Tribunal e o atleta
recorreu para o Tribunal Superior do Trabalho
(TST). Naquela Corte, o Ministro destacou
pontos do contrato de trabalho que
demonstravam a ausência do alegado vício e
deu ganho de causa para o clube. Foi um
processo que atuei em parceria com o advogado
e amigo Paulo Reis, então Vice-Presidente do
Vasco. Outro caso marcante, desta vez
patrocinando o atleta, se deu na defesa do
Gustavo Scarpa, que atualmente defende o
Palmeiras graças a impetração de um Habeas
Corpus no TST. O atleta alegava atraso no
pagamento de salários e em 2017 teve uma
decisão favorável, mas que também foi
revertida no Tribunal. Tendo em vista que a
carreira do atleta é muito curta e a marcha
processual muito lenta, foi necessária a
impetração desta medida drástica. A medida
liminar nos foi favorável e após acordo
celebrado com o Fluminense, o atleta
permanece no Palmeiras (actualmente treinado
pelo Abel Ferreira) e conquistou vários títulos
pelo clube.

BQ: Quando e quais as razões que o
motivaram a vir exercer a sua profissão e a
estudar em Portugal?

MCV: Sempre tive uma paixão por
Portugal, provavelmente despertada por
histórias contadas por meu pai e que quis
conhecer in loco. A história deste país e da
monarquia portuguesa me fascina até hoje.
Foi no ano de 2010 que conheci Portugal,
pois fui fazer uma palestra no Porto. Desde
então, todos os anos passei a vir com
frequência com a minha família. Em 2016
iniciei os estudos na UAL e a frequência de
viagens aumentou até que em 2019 passei
a viver cá com minha mulher e 3 filhas,
mas sem perder o laço com minha terra
natal, pois as atividades profissionais
principais lá estão. Logo no início de 2020
foi deferida a minha inscrição no Conselho
Regional de Lisboa da Ordem dos
Advogados Portugueses. A pandemia
deixou em suspenso alguns planos, mas
havia uma procura muito grande de
empresários portugueses que queriam
empreender no Brasil e questionavam
acerca dos riscos. Além disso, muitos são
os atletas brasileiros que procuram uma
oportunidade nos clubes portugueses. 

BQ: Uma vez que se movimenta entre os
sistemas jurídico-desportivos brasileiro
e português, consegue dar-nos uma
perspectiva das maiores diferenças e
semelhanças que encontra entre ambos? 

"Sempre tive uma paixão por
Portugal"
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MCV: O sistema jurídico-desportivo tem uma
vantagem, pois acaba por ter uma semelhança
na maioria dos países em razão de uma
estrutura piramidal através da qual se emanam
as normas desportivas. A tomar como exemplo
o futebol, temos a FIFA como a responsável por
estabelecer as balizas principais, as entidades
conveniadas devem seguir as diretrizes. O que
muda são detalhes em relação aos órgãos
competentes para processar e julgar as
demandas. No Brasil, por exemplo, as questões
relacionadas ao contrato de trabalho do atleta
são resolvidas pela Justiça do Trabalho, algumas
exceções, mediante a observância de
determinados critérios, podem ser submetidas à
Câmara Nacional de Resolução de Disputas, ao
contrário do que acontece em Portugal, onde
mesmo as questões trabalhistas são resolvidas
pelo Tribunal Arbitral do Desporto. No Brasil,
por questões culturais, ainda há um grau de
litigiosidade muito grande, o que para mim é
explicado pela confiança depositada no Poder
Judiciário, que mesmo com problemas pontuais,
goza de muita credibilidade perante o
jurisdicionado. 

BQ: A Academia Nacional de Direito
Desportivo (ANDD), da qual é membro,
promove um evento muito relevante no
âmbito do Direito Desportivo, o Jurisports.

Gostaríamos que nos desse uma visão
panorâmica sobre este evento (em que
consiste este evento, quando e onde se
realiza, temas abordados, convidados) e
em que medida este tipo de eventos
contribuem para o desenvolvimento e
enriquecimento do direito desportivo.

MCV: A ANDD é fruto da sinergia entre
magistrados, advogados e professores que
se reuniram em prol de uma paixão: o
Direito Desportivo. No início, os eventos
eram realizados no Brasil, mas já havia
previsão estatutária de membros
correspondentes que são estrangeiros com
notável saber jurídico desportivo.
Actualmente há 2 membros portugueses, o
que é motivo de muito orgulho para nós.
Me refiro ao Professor Dr. João Leal
Amado, ocupante da Cadeira nº 01 e do Dr.
Alexandre Miguel Mestre, ocupante da
Cadeira nª 05. Foi em 2016, que o
Presidente Guilherme Augusto Caputo
Bastos abraçou a ideia de realizarmos os
Jurisports internacionais. O primeiro foi
realizado em Roma (ITA) e em seguida
Madrid (ESP), Orlando (EUA) e Lisboa
(POR). Os temas escolhidos são definidos
após debate da coordenação científica
escolhida para cada evento e em todos os
paineis há palestrantes brasileiros e
internacionais, a fim de que a abordagem
seja a mais abrangente. 

A ANDD já conta com 2 membros
portugueses
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Os temas são sempre muito atuais e até por
isso proporcionam intensos debates. Graças ao
Jurisports, a ANDD viabilizou a celebração de
convênios com a Universidade La Sapienza de
Roma, Complutense de Madrid e Universidade
Europeia de Lisboa, o que favorece o
intercâmbio e a troca de conhecimentos e a
realização de eventos. No final de cada
Jurisports é redigida uma Carta, na qual se
destacam as conclusões dos paineis e que é
divulgada, ou na Revista da ANDD ou em seu
sítio da internet. Muitas destas conclusões
serviram, por exemplo, para fundamentar
alterações na legislação desportiva brasileira. 

BQ: Além do exercício da advocacia, tem
desempenhado funções como docente
universitário e paralelamente tem tido ainda
vários projetos e outros cargos em várias
instituições e entidades. Qual ou quais foram
os mais desafiantes e qual tem sido a chave
para coadunar todas estas funções?

MCV: Equilibrar todas estas atividades é um
desafio. Posso dizer que tudo o que eu faço eu
faço com amor e paixão. A atividade acadêmica
é uma forma de estarmos atualizados com os
temas, mas principalmente com as tendências
trazidas pelos jovens. Os cargos nas instituições
podem parecer, em um primeiro momento,
desnecessários na medida em que consomem
grande tempo e não são remunerados.    

Porém, não se pode encarar essa missão
de uma forma imediatista, pois foi graças
a atuação na OAB, na Justiça Desportiva e
nos Institutos de Advogados que conheci
pessoas formidáveis e que me
despertaram para o conhecimento de
áreas até então inexploradas. Ter atuado
como Procurador Geral do TJD/FBF, foi um
enorme desafio. O quadro de
procuradores era enxuto e havia sessões
de julgamento todas as quintas-feiras que
se estendiam até a madrugada. Tive que
aprender o Código Brasileiro de Justiça
Desportiva e foi o meu primeiro contacto
com a Justiça Desportiva. A oportunidade
de ser Conselheiro da OAB/DF também foi
um enorme desafio, pois possibilitou
conhecer e compreender as dificuldades
por que passam muitos advogados da
capital do Brasil. Por fim, ser membro do
Instituto dos Advogados Brasileiros é uma
honra, pois trata-se da mais antiga
instituição jurídica do meu país, fundada
em 1843 e presidir a Comissão de Direito
Desportivo é uma excelente oportunidade
de promover debates acerca de temas
atuais. 

BQ: Na sua opinião, quais são os
principais desafios que o direito
desportivo enfrenta actualmente neste
panorama pandémico? 

"Tudo o que eu faço eu faço com amor
e paixão"
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MCV: A pandemia provocou uma revolução em
todos os setores, mas no âmbito do Direito
Desportivo existem situações bem peculiares
(tal qual ocorre em quase tudo nesta área).
Muitos setores da sociedade, em todo o mundo,
tiveram que parar ou alterar a forma de
execução. O desporto de alto rendimento teve
uma parada momentânea, em março de 2020,
mas em seguida retornou com as cautelas de
praxe. Portanto, no Direito Desportivo, o
profissional tem que lidar com situações que
envolvem esta nova realidade, ou seja, analisar
casos de atletas que desrespeitam normas de
isolamento e comprometem toda a equipa,
avaliar se há uma “invasão” desproporcional na
vida íntima do atleta, redução salarial
equitativa, dentre outros. Além disso, é
fundamental que os cursos de capacitação e
formação continuem, na forma on line, para que
não haja prejuízos futuros. A pandemia trouxe
vários desafios, novas realidades e
oportunidades.

BQ: O que acha que poderia ser importado do
sistema jurídico-desportivo brasileiro para o
português e vice-versa?

MCV: Existem muitos pontos positivos que
podem ser compartilhados em ambos os
sistemas. Aliás este intercâmbio se faz presente
no próprio desporto e se transporta para o
sistema jurídico desportivo. 

Os bons exemplos do Tribunal Arbitral do
Desporto podem ser um estímulo para o
Brasil se afastar desta cultura litigiosa e
buscar métodos alternativos de solução de
conflitos. A celeridade da Justiça
Desportiva brasileira pode ser observada
pelo sistema português.

BQ: Tem perspectivas e projetos futuros
que queira partilhar?

MCV: Actualmente tenho dado muito valor
ao presente e apreciar o momento, mas é
claro que há projetos para serem
desenvolvidos. Em razão do fato de ocupar
o cargo de Vice-Presidente de Relações
Internacionais da ANDD, tenho como
missão desenvolver projetos acadêmicos
entre países e certamente Portugal será o
mais exigido, principalmente em razão das
semelhanças culturais. Esta análise
comparada de sistemas é sempre
enriquecedora e traz benefícios para todos
os envolvidos. Além disso, gosto muito de
escrever e são muitos os temas que
merecem ser explorados no âmbito do
Direito Desportivo. 

BQ: Algum conselho para os advogados e
juristas que queiram advogar nesta
área?

"Existem muitos pontos positivos que
podem ser compartilhados em ambos
os sistemas [português e brasileiro]"
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MCV: Para se colher os frutos da advocacia é
preciso tempo e resiliência. No Direito
Desportivo não é diferente. Tenho percebido
que os jovens estão cada vez mais imediatistas,
o que não combina com a advocacia. O Direito
Desportivo é uma área carente de profissionais,
razão pela qual há espaço para todos. É
fundamental que o advogado se integre no meio
e participe de congressos, seminários e eventos
que é a melhor forma de se conhecer os
profissionais da área. A participação em
comissões de direito desportivo da Ordem dos
Advogados é um bom ponto de partida. A
Justiça Desportiva sempre necessita de
profissionais, tendo em vista que cada
modalidade necessita de um Tribunal de Justiça
Desportiva, vinculado a Federação e um
Superior Tribunal de Justiça Desportiva no
âmbito nacional, ligado a Confederação. 

Agradecimento final
Não podíamos estar mais satisfeitos com o produto final desta interessantíssima viagem não só pela vida e
obra de um grande profissional, mas também com os conhecimentos que ele nos trouxe sobre o universo
desportivo brasileiro.

Por tanto que nos deu, endereçamos o nosso maior agradecimento ao Dr. Mauricio Corrêa da Veiga, que,
além da disponibilidade demonstrada, ainda nos brindou com um artigo de opinião inédito, feito
especialmente para a NewSport.

É uma honra estrearmos os artigos inéditos dos nossos convidados, com o tema Peculiaridades do Desporto
e do Contrato Especial de Trabalho Desportivo.

Como último voto, esperamos que o Dr. Mauricio Corrêa da Veiga tenha gostado tanto de participar nesta
NewSport, como nós gostámos de o ler.



Peculiaridades do
Desporto e do
Contrato Especial
de Trabalho
desportivo

Mauricio Corrêa da Veiga

A escolha do tema teve o intuito de
apresentar ao público de Portugal
algumas considerações acerca do início
do direito do desporto no Brasil, suas
dificuldades e peculiaridades.
 

A prática desportiva tem um componente
lúdico que se traduziu em verdadeiro
obstáculo para o reconhecimento da atividade
do atleta como profissão.

O desporto faz parte do cotidiano do ser
humano há milênios. O que antes era
encarado como um jogo, sendo este acessível
e praticado tanto por crianças quanto por
animais, passou a ter regras pré-estabelecidas
e a ser encarado com seriedade. O jogo é uma
atividade ou ocupação voluntária, exercida
dentro de limites pré-estabelecidos de tempo
e de espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas rigorosamente obrigatórias,
dotado de um fim em si mesmo e
acompanhado de um sentimento de tensão e
de alegria e de uma consciência de ser
diferente na “vida quotidiana” (HUIZINGA :
2014. p. 33).

BQ Advogadas



Ensina Manuel Sérgio que o desporto é uma
ciência, a necessidade de uma filosofia que
analise as condições de validade da conduta
motora de características simultaneamente
lúdicas e agonísticas (SÉRGIO : 1982. p. 24).

Uma das propriedades básicas da prática
desportiva é a normatividade, isto é, uma
atividade sujeita a normas jurídicas e morais
pré-estabelecidas, as quais pretendem canalizar
a energia libidinal agressiva.

As regras do desporto (e até mesmo as do
direito desportivo) surgiram a partir de uma
atividade elaborada pela própria sociedade,
desenvolvida de forma espontânea e
independente da atividade técnica dos corpos
legislativos oficiais, sendo que o direito que
surge desta atividade espontânea da sociedade
é definido por Oliveira Viana como o direito-
costume, o direito do povo-massa,
desconhecido e ignorado propositalmente pelas
elites, nada obstante, em alguns momentos,
sejam compelidos a reconhece-los e a legaliza-
los (VIANA : 1999. p. 44).

A legislação desportiva brasileira nasceu com a
Comissão Nacional de Desportos, criada através
do Decreto–lei n.º 1.056, de 19 de janeiro de
1939, sendo que a referida Comissão elaborou
o projeto do Código Nacional de Desportos que, 

no preâmbulo, dispunha que a lei tinha por
fim organizar a instituição desportiva no
Brasil, mas foi somente no ano de 1941,
durante a Segunda Guerra Mundial, que
teve origem a primeira legislação
desportiva brasileira, com a edição do
Decreto-lei nº 3.199/41, que estabeleceu as
bases de organização dos desportos em
todo o território nacional (VEIGA : 2020. p.
37).

 
Desde a década de 1940 que se
reivindicava uma legislação que tratasse
dos atletas profissionais e assegurassem
patamares mínimos de direitos, mas foi
somente com a edição da Lei n.º
6.354/1976 que foi estabelecida a relação
de trabalho entre o atleta profissional e as
entidades de prática desportiva.

Conforme se extrai da lição de João Antero
de Carvalho, um membro titular da pasta
do Trabalho afirmou que o Governo tinha a
intenção de apresentar uma
regulamentação das atividades do jogador
de futebol já na década de 1950. Além
disso, diversos interessados,
principalmente dirigentes de clubes e de
entidades desportivas ainda não detinham
a real compreensão da necessidade dessa
regulamentação (CARVALHO : 1951. p. 257).
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Os seus argumentos eram contundentes, pois
afirmava que o Título III da Consolidação das
Leis do Trabalho tratava de normas especiais
da tutela de trabalho, com expressa disposição
acerca da duração e condições do trabalho de
diversas categorias, como, por exemplo, dos
bancários, empregados nos serviços de
telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial,
de radiotelegrafia, músicos, estiva, capatazia,
jornalistas, professores, químicos, dentre
outros. Em seguida a CLT dispunha sobre
normas de proteção ao trabalho da mulher e
do menor, para, em seguida, nas disposições
especiais do Título IV, cogitar, de relance, dos
trabalhadores rurais, empregados em
consultórios e escritórios de profissionais
liberais, artistas e trabalhadores de empresas
teatrais e circenses.

A crítica residia no fato de que inúmeras
atividades despertaram a atenção do legislador
ao ponto de se cunhar normas especiais de
proteção ao trabalho. Contudo, não havia
normas que dispusessem acerca das
peculiaridades dos atletas profissionais de
futebol, nada obstante o contínuo crescimento
desta prática desportiva e o aumento do
interesse nas competições.

O autor destacava o exemplo bem sucedido da
Colômbia, país no qual sociedades anônimas se
organizavam para explorar o futebol. No Brasil,
os clubes eram associações recreativas, sem
fins lucrativos.

A regulamentação, segundo seu ponto de
vista, passava também pelo direito coletivo
como forma de prevenção, atenuação ou
solução de conflitos.

Um outro ponto que merecia destaque e
atenção era a falta de um equilíbrio legal,
com o reconhecimento de vantagens e
obrigações para o atleta, o que gerava
dúvidas nos juízes dos Tribunais Trabalhistas,
tendo em vista a escassez de normas.

Todos estes argumentos demonstravam a
urgente necessidade de uma regulamentação
da atividade, pois não poderia o jogador de
futebol ficar à margem de legislações
protetivas do trabalho, enquanto que
inúmeras outras categorias dispunham de
regramento próprio viabilizando um maior
equilíbrio entre empregado e empregador.

É pitoresca a passagem da obra de Antero de
Carvalho quando discorre acerca do processo
movido por Algisto Lorenzato, também
conhecido pelo apelido de “Batatais”, jogador
nascido em 1910 que atuava na posição de
goleiro e reconhecido por seu
comportamento exemplar dentro de campo. 
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Era de origem humilde e teve seu primeiro
contato com o futebol no time da empresa
onde trabalhava, o Frigorífico Anglo. Em
1935 passou a defender o Fluminense e foi
cinco vezes campeão carioca pelo Clube
das Laranjeiras, tendo sido goleiro da
Seleção Brasileira em duas partidas da
Copa do Mundo de 1938 (CARVALHO :
1951. p. 265).

O goleiro provocou a Justiça do Trabalho, pois
julgava ser detentor de direitos e o seu
processo chegou até ao Supremo Tribunal
Federal que se pautou no fato de não ser
aplicável ao atleta o reconhecimento da
estabilidade decenal em virtude das
peculiaridades que envolvem a profissão,
como, por exemplo, o direito a que o atleta tem
ao pagamento de gratificações (como luvas e
bicho) e o passe, fatos que o diferenciam de
um trabalhador comum. Além disso, um outro
fato interessante foi colocado em jogo: a
impossibilidade de se impor a um clube de
futebol permanência de “elementos
imprestáveis para a finalidade do contrato,
máxime se atentarmos para que os atletas se
afastam das atividades desportivas em idade
muito verde, via de regra quando, em outras
profissões, principia o trabalhador a adquirir
maior perfeição no seu mister”.

Com efeito, o Direito do Trabalho ordinário não
se coaduna com a realidade do desporto, razão
pela qual a prática social naturalmente criou
um ordenamento próprio, capaz de abranger
um regime diferenciado para o trabalho
desportivo.

Esse histórico demonstra as peculiaridades
do desporto e acabam refletindo no contrato
especial de trabalho desportivo (CETD), assim
denominado pela própria Lei Pelé (Lei n.
9.615/1998). Nota-se, portanto, que em razão
das especificidades da prática desportiva o
legislador se viu compelido a formular
normas distintas daquelas aplicadas para o
trabalhador ordinário.

A atividade do atleta profissional é regida
pela Lei Geral do Desporto e não pela CLT,
sendo que esta somente será aplicada de
forma subsidiária e apenas quando não
houver incompatibilidade com os princípios
do desporto, conforme previsão constante no
art. 28 § 4º da Lei Pelé.

Ao citar Arturo Majada, o jurista brasileiro
que é considerado o “pai do Direito
Desportivo” no Brasil, João Lyra Filho, afirma
que “o contrato desportivo, não podendo ser
enquadrado em nenhum dos tipos admitidos
pelo legislador, deverá ser fixado em seus
elementos legais, em função de um exame
concreto das singulares consequências
jurídicas pretendidas pelos contratantes.”
(LYRA FILHO : 1952. p. 307) 

O CETD tem características próprias e deverá
ser celebrado, obrigatoriamente, de maneira
formal mediante a elaboração de um
contrato de trabalho, com período de
duração mínimo de 3 meses e máximo de 5
anos. 
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Após o registro do referido contrato na respectiva entidade de administração do desporto terá início o
vínculo desportivo.

O contrato de trabalho desportivo é especial em razão da necessidade de se compatibilizar o aspecto
laboral com o aspecto desportivo.
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