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A LEI PELÉ E A MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA NO FUTEBOL 
BRASILEIRO: A CONCEPÇÃO DOS JOGADORES SOBRE OS IMPACTOS 

DO FIM DO PASSE NO MERCADO FUTEBOLÍSTICO   
 

Francisco Xavier Freire Rodrigues (UNEMAT/UFRGS)1

xavierfreire@bol.com.br e/ou fxsociologo@yahoo.com.br  
 

Trata-se de uma investigação sociológica acerca da modernização do futebol brasileiro 
empreendida pela Lei Pelé (Lei nº. 9.615/98). Análise da concepção dos jogadores sobre os 
impactos do fim do passe no mercado de trabalho do futebol brasileiro. A Lei Pelé (ao decretar 
o fim do passe) estabeleceu realmente liberdade de trabalho para o jogador de futebol ou é mais 
uma dimensão da modernização conservadora? Mesmo reconhecendo novidades e avanços 
substanciais no sistema de relações trabalhistas no futebol brasileiro e nas condições sócio-
profissionais resultantes da entrada em vigor do fim do passe, verifica-se que se trata de uma 
“modernização conservadora”, pois verificamos algumas questões na Lei Pelé que indicam uma 
situação híbrida (inovações em determinados aspectos, ao lado de mecanismos tradicionais, 
preservação de interesses dos dirigentes de clubes e federações). A modernização conservadora 
do futebol brasileiro se caracteriza pelo fato de que a extinção do passe pela Lei Pelé não 
garantiu a plena liberdade de trabalho para os jogadores devido aos Decretos e Medidas 
Provisórias que buscam preservar os interesses dos dirigentes e empresários através do sistema 
de multas rescisórias, indenizações por formação e por promoção do atleta.   
 

1. Introdução  

O trabalho investiga a relação entre esporte e sociedade no Brasil a partir de uma 

investigação acerca da modernização do futebol brasileiro empreendida pela Lei Pelé 

(Lei nº. 9.615/98) ao decretar o fim do passe2. Analisa os impactos da nova legislação 

esportiva no mercado de trabalho do futebol brasileiro, nas relações entre clubes e 

jogadores e no sistema de transferências de atletas. Questão norteadora da pesquisa: 

Revisão bibliográfica, leituras interpretativas e análise documental são 

procedimentos metodológico adotados na elaboração deste trabalho. Neste texto, tenta-

se reunir elementos para responder a seguinte questão: Pode-se considerar que a 

vigência da Lei 9.615/1998 que estabelece o fim do passe representa liberdade de 

trabalho para o jogador de futebol ou é mais uma dimensão da modernização 

conservadora? Trata-se de uma questão ambiciosa que se insere numa agenda de 

pesquisa maior levada a cabo pelo autor em sua tese de doutoramento em curso no 

                                                 
1 Sociólogo. Professor de Sociologia da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e 
doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  
2 O passe, vínculo desportivo do atleta com a entidade desportiva contratante passa a ter natureza 
acessória ao vínculo empregatício, dissolvendo-se quando o contrato de trabalho chega ao seu final. O 
passe surgiu com o Decreto nº. 53.820/64, foi regulamentado pelo artigo 11 da Lei nº. 6.354/76 e 
legalmente extinto a partir de 25 de março de 2001, conforme o artigo 96 da Lei nº. 9.615/98 (NAPIER, 
2003, p. 260).   

mailto:xavierfreire@bol.com.br
mailto:fxsociologo@yahoo.com.br
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programa de Pós-Graduação em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul3.  

O referencial teórico básico é o conceito de modernização conservadora utilizado 

por Florestan Fernandes (1976). A utilidade do conceito de modernização conservadora 

no nosso trabalho será auxiliar a análise dos mecanismos legais que comportam 

aspectos modernos e tradicionais na nova legislação que regulamenta as transferências 

de jogadores de futebol no Brasil. Mesmo após o fim do passe, alguns dirigentes de 

clubes conseguem produzir mecanismos (Medidas Provisórias e Decretos) que prendem 

o atleta ao clube. Uma das hipóteses aqui defendidas sugere que a vigência da Lei que 

estabelece o fim do passe não foi suficiente para abolir os mecanismos de negociação e 

venda de jogadores, e as correspondentes taxas de intermediação. A modernização em 

curso no futebol brasileiro acomoda interesses diferenciados, modernos e tradicionais.    

O texto divide-se nas seguintes partes: (1) Introdução; (2) Notas sobre a história 

do futebol brasileiro; (3) Breve Contextualização Econômica-Política-Cultural da 

Modernização do Futebol Brasileiro; (4) A Lei Pelé, o Fim do Passe e a Modernização 

Conservadora do Futebol Brasileiro; (5) A Visão dos Jogadores Brasileiros sobre o Fim 

do Passe e (6) Considerações Finais. 

 

2. Notas sobre a História do Futebol Brasileiro 

 

A história do futebol no Brasil pode ser entendida a partir de diversos esquemas. 

Levine (1982, p. 23) utiliza a seguinte periodização: (a) primeira fase (1894-1904): 

marcada pela chegada do futebol ao país e pela criação de clubes urbanos por imigrantes 

europeus que aqui moravam. Importa frisar a relevância do São Paulo Athletic Club a 

quem Charles Miller se filiou organizando a prática futebolística em São Paulo. O 

futebol era praticado nos colégios da elite paulista e carioca Alfredo Gomes, Anglo-

brasileiro (CALDAS, 1990, p. 23), além de outros estados; (b) fase amadora (1905-

1933): caracterizada pelo elitismo na platéia e na composição dos times (LOPES, 1994, 

p. 70), e ampla divulgação pela imprensa (LEVINE, 1982, p. 25). Havia racismo, eram 

proibidos negros na seleção brasileira e em vários outros times de elite. Este período 

                                                 
3 Ver RODRIGUES, F. X. F. Futebol e Civilização: o Fim do Passe e a Modernização Conservadora 
no Futebol Brasileiro (2001-2004). Porto Alegre: UFRGS, 2004, [Projeto de Tese de Doutoramento 
Apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul – UFRGS].    
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coincide com o futebol de fábricas, no qual o futebol era usado como mecanismo de 

diversão e disciplina para os trabalhadores, bem como veículo publicitário importante 

na divulgação da imagem e prestígio das empresas (ANTUNES, 1994, p. 106-107). Mas 

o que melhor define esta fase é o amadorismo “[...] herdado da concepção aristocrática 

de uma prática esportiva oriunda da classe dos lazeres, vinda da Inglaterra e reservada a 

uma elite, e o esporte ‘paternalista’, representado pelas equipes de empresas” (LOPES, 

1994, p. 66).  Esta fase se caracteriza também pelo processo de internacionalização do 

futebol a partir da década de 1930: êxodo de jogadores brasileiros para o exterior antes 

da profissionalização no Brasil; (c) fase do início do profissionalismo (1933-1950): 

regulamentação do futebol como profissão pela legislação social e trabalhista do 

governo Vargas 1930-1936. O futebol torna-se um espetáculo de massa. É de 1941 o 

surgimento da primeira lei regulamentadora do esporte brasileiro (Decreto Lei n° 

3.199/41, praticamente uma copia da legislação italiana). Esse decreto estruturou os 

principais organismos oficiais do futebol, criou confederações, federações, associações, 

e disciplinou o seu relacionamento com os clubes e atletas (RODRIGUES, 2003a).  

Em 1943, com o advento da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as 

relações entre os clubes e os atletas passam a ser reguladas por ela; (d) fase do 

reconhecimento (1950-1970). O Brasil consolida seu estilo de jogar futebol, tendo como 

arquitetos os negros e mulatos. O futebol-arte, feito de magia, ginga e improviso 

constrói a identidade nacional, tendo Leônidas, Domingos, Garrincha e Fausto como 

principais expressões (RODRIGUES FILHO, 2003). Esta fase se caracteriza pela 

crescente comercialização do futebol. Em termos de regulamentação, cabe ressaltar que 

1956 e 1962 foram criados o Código Brasileiro de Futebol e o Código Brasileiro 

Disciplinar de Futebol. Nenhuma das duas regulamentações tratava da relação de 

emprego dos atletas com os clubes. Em 1964 (Decreto n° 53.820) surgiram regras 

específicas para a profissão de atleta do futebol.  

Entende-se que entramos em uma nova fase: (e) fase da modernização (Pós-

1970): marcada pelo incremento de recursos financeiros no futebol, televisionamento 

das partidas, crescimento no nível salarial dos jogadores e no êxodo de jogadores 

brasileiros para o futebol europeu nas últimas décadas do século XIX. Nesta fase, pode-

se acrescentar o programa de integração nacional e modernização do país: cria-se o 

Campeonato brasileiro de futebol e, em 1971 e modernização, integrar o mercado 

produtor e consumidor de futebol em escala nacional (modernização conservadora: cria-

se o campeonato nacional, mas preservando os estaduais). Em 1973 o atleta de futebol 
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profissional tem seu nome incluído como credor de benefícios da previdência social. A 

Lei nº. 6. 354/76 - instituição do passe, o direito a férias, o estabelecimento de um 

determinado período de intervalo entre uma partida e outra. Em 1982, uso de 

publicidade nas camisas dos times. 

O momento que marca realmente a consolidação do profissionalismo no futebol 

brasileiro pode ser datado de 23 de janeiro de 1933. A luta pelo profissionalismo pode 

ser traduzida em lutas entre classes e grupos sociais. Até então, havia o famoso 

“profissionalismo marrom”. Os jogadores recebiam dinheiro e gratificações para jogar 

futebol, mas o pagamento era disfarçado para burlar as proibições e legislações vigentes 

(CALDAS, 1990). 

 

3. Breve Contextualização Econômica-Política-Cultural da Modernização do 

Futebol Brasileiro 
 

O futebol no Brasil passou por um processo de modernização e evolução nas 

últimas décadas em praticamente todas as dimensões: técnica, administrativa e 

financeira, etc. Mesmo sendo um processo em escala mundial, tal evolução se refere à 

organização, à regulamentação de mecanismos de produção e veiculação, mudanças nas 

relações jogadores-clubes, fim do passe, futebol-empresa, desenvolvimento de novos 

modelos de preparação física e tática, além da crescente dimensão mercadológica e 

televisiva que tem permeado a produção do espetáculo futebolístico atual. 

A modernização enfatizada neste trabalho restringe-se ao aspecto da 

regulamentação da profissão de jogador de futebol, especialmente às novas normas que 

regem as relações entre clube e jogadores. Uma análise da modernização do futebol 

brasileiro especialmente sobre os sistemas de treinamento pode ser encontrada em 

Rodrigues (2003a).   

Apresentaremos um conjunto de mudanças no futebol brasileiro no século XX, 

dando ênfase especial ao período iniciado na década de 1970 até 2004. Nosso objetivo é 

enfatizar a correlação entre sociedade, economia e futebol, buscando explicitar suas 

eventuais relações. Os aspectos que mais importam debater serão as inovações na 

gerência do futebol e nas relações clube-jogador, especialmente as que dizem respeito 

aos contratos de trabalho. Esporte e sociedade no Brasil estão imbricados, o que nos 

possibilita fazer relações entre o desenvolvimento do futebol e o de outras instituições, 
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bem como articular diretamente o novo processo de modernização no cenário 

futebolístico com a modernização econômica e social (RODRIGUES, 2003a). 

Considerando o futebol como produto da modernidade, pode-se salientar que 

acontecimentos como a abolição da escravatura, a urbanização e o processo de 

industrialização são elementos de uma nova ordem social em gestação no Brasil, indo 

de encontro à modernidade (RODRIGUES, 2003a). 

A modernidade caracteriza-se pela descontinuidade, fragmentação, ruptura e 

deslocamento do sujeito de estruturas tradicionais Giddens (1991), Harvey (1992), e 

Laclau (1990). A era moderna inicia-se com a superação da ordem medieval, 

provocando alterações em praticamente todas as dimensões da vida humana. A 

modernidade, enquanto projeto de civilização, assenta-se num conjunto de valores como 

racionalidade, individualismo, autonomia, desencantamento do mundo e a 

universalidade. Valores estes apresentados como universais. As sociedades modernas, 

muitas vezes identificadas como a formação social secular e urbano-industrial, 

caracterizam-se precisamente pela mudança rápida e constante, bem como pela 

reflexividade da vida social (GIDDENS, 1991, p. 37-8). A explicação das relações 

sociais travadas na modernidade é o propósito maior da sociologia como ciência 

(RODRIGUES, 2004b).  

3.1 O Estado Brasileiro e o Futebol 

No cenário político dos anos 30 houve a destituição do presidente Washington 

Luís e a subida ao poder do General Mena Barreto, provisoriamente, e posteriormente 

de Getúlio Vargas, tomando posse na presidência da república brasileira no dia 4 de 

novembro de 1930. Este fato marca o fim da Velha República (1889-1930) e o início da 

Segunda República (CARONE, 1984, CARDOSO & FALETTO, 1970). A Legislação 

Social e Trabalhista do novo governo regulamentou várias profissões no período de 

1930 a 1936, tendo o futebol sido incluído como profissão regulamentada, mas não 

reconhecida ainda. A legislação a atingiu trabalhadores de diversos setores como 

farmácias, bancos, navegação, padeiros, barbeiros, transportes, hotéis e funcionários 

públicos (MENDES JÚNIOR & MARANHÃO, 1981, p. 107). 
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A partir de 1933, o país vivia um clima econômico melhor, os índices de 

desemprego estavam diminuindo em relação aos anos anteriores, e a inflação pequena 

dava condições aos torcedores para comparecerem aos estádios em massa4. 

O futebol é uma manifestação cultural que parte da elite para se popularizar. Ao 

contrário deste esporte, a música sai das camadas populares para se tornar produto de 

consumo das classes média e superior. O exemplo do samba é revelador. Trata-se de 

algo restrito aos morros e subúrbios cariocas até os anos 20 que se expande nas décadas 

posteriores para se tornar produto cultural consumidor por todas as classes sociais, um 

verdadeiro produto nacional (TINHORÃO, 1981; KRAUSCHE, 1983). O rádio teve 

função importante na massificação destes produtos culturais. Dentro destas 

manifestações culturais, o futebol ganha popularidade nacional e significados políticos e 

culturais a partir da década de 1930. Seu prestígio popular e como veículo lúdico de 

massa se dá quando aumenta o público nos estádios, a partir de 1923, e quando o futebol 

conquista segmentos modestos da população (RODRIGUES, 2003a). 

A partir dos anos 30, com o Governo de Getúlio Vargas, a sociedade brasileira 

adota novos valores e novas relações sociais, ocorre a regulamentação de novas 

profissionais entre as quais a de jogador de futebol. O Estado Novo teve papel 

fundamental na modernização da sociedade brasileira. O Estado Novo modificou a 

organização do esporte no Brasil. Durante esta década, o nosso futebol contava com 

duas grandes entidades organizativas: a CBD (Confederação Brasileira de Desportos) e 

a FBF (Federação Brasileira de Futebol). A primeira representava o amadorismo e a 

segunda o profissionalismo. O Conselho Nacional de Desportos, inicialmente presidida 

por João Lyra Filho, por criado por homens escolhidos por Getúlio Vargas. Segundo 

Antunes (1994, p. 102) 

A contribuição do Estado ao esporte foi assegurada pela participação da configuração do 
sistema administrativo dos clubes, onde o governo intervinha na parte organizacional e 
burocrática nas associações esportivas, e o Conselho Nacional de Desportos ditava o modelo 
dos estatutos que deveria ser acatado por clubes de todo o país.  

O Estado interviu no futebol já em 1930, impedindo a realização do Campeonato 

Brasileiro de Seleções devido ao tenso clima político pelo qual passava o país. Diante 

disso, os campeonatos regionais se tornaram os centros das atenções, criando 

rivalidades locais e grandes tradicionais vigentes até hoje. 

                                                 
4 Para uma análise sobre o crescimento do público nos estádios e a construção de estádios maiores no Rio 
de Janeiro e em São Paulo a partir do profissionalismo, ver MAZZONI, T. História do Futebol 
Brasileiro. São Paulo: Edições Leia, 1950 e _____. Problemas e Aspectos do Nosso Futebol. São Paulo: 
Edições A Gazeta, 1939.   
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É a partir de 1941 que surge a primeira lei regulamentadora do esporte brasileiro 

(Decreto Lei n° 3.199/41, basicamente uma cópia da legislação italiana vigente na 

época). Esse decreto estruturou os organismos oficiais do futebol, criando 

confederações, federações, associações, e disciplinando o seu relacionamento com os 

clubes e atletas. Em 1943 o advento da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as 

relações entre os clubes e os atletas passam a ser reguladas por ela (RODRIGUES, 

2004a).  

Entre 1956 e 1962 o Código Brasileiro de Futebol e o Código Brasileiro 

Disciplinar de Futebol foram criados. No entanto, nenhuma das duas regulamentações 

tratava da relação de emprego dos atletas com os clubes. Somente em 1964 (Decreto n° 

53.820) é que foram elaboradas algumas regras específicas para a profissão de atleta do 

futebol. 

O processo de modernização no futebol brasileiro também pode ser entendido do 

ponto de vista da intervenção estatal na sua organização. A dinâmica do futebol articula-

se com o desenvolvimento político-social do país. Se considerarmos que o discurso 

desenvolvimentista dos anos 60 e 70 almejava à integração nacional, pode-se sugerir a 

hipótese de que a criação do Campeonato Nacional de Clubes em 1971, com times de 

todas as regiões do país, foi um marco na história do futebol brasileiro e ao mesmo 

tempo um passo na modernização do mercado produtor e consumidor do espetáculo 

futebolístico, mostrando a integração e unidade nacionais. Mas isso se deu via 

modernização com preservação da tradição, pois o campeonato nacional foi criado, mas 

manteve os estaduais.   

O novo campeonato veio para somar-se aos campeonatos estaduais, não para substituí-los. A 
‘modernidade’ foi incorporada preservando-se o tradicional esquema de organização 
federativa e mantendo intactas as hierarquias regionais e suas divisões de acesso. Os dirigentes 
e federações, certamente, não podiam conceber uma mudança de outra ordem (PRONI, 2000, 
p. 144).  

Podemos dizer que houve uma modernização conservadora, tendo o novo 

campeonato nacional como elemento da modernidade e os campeonatos estaduais como 

aspecto tradicional, conservado (RODRIGUES, 2003a). 

Por volta de 1973 o atleta de futebol profissional tem seu nome incluído como 

credor de benefícios da previdência social. A Lei n° 6. 354/76 institui o passe, 

estabelece o direito a férias, além de um período de intervalo entre uma partida e outra. 
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O desenvolvimento do esporte fazia parte da modernização da economia e 

sociedade brasileiras, projetos contemplados no II PND (Plano Nacional de 

Desenvolvimento) durante o regime militar. As ações do Estado Militar estavam 

montadas sob uma ideologia progressista, porém sob a tutela de um governo autoritário. 

Isso sustenta a tese de Florestan Fernandes (1976) sobre a modernização conservadora. 

Significa que temos normas e instituições modernas, mas mantemos a estrutura de poder 

arcaica, atrasada. Era uma modernização imposta de cima para baixo, imposta segundo 

a vontade do Estado sem consultar a sociedade. Portanto, a chamada modernização 

conservadora também ocorreu no futebol (RODRIGUES, 2003a, p. 88-89). 

Em 1977 a publicidade é introduzida ao redor dos campos de futebol, arrecadando 

dinheiro para estádios e federações. É deste período que o futebol passa a ser 

transmitido na TV apenas por vídeo-taipes. A utilização de propagandas nos uniformes 

dos times foi uma nova fonte de recursos para os mesmos e um passo na 

comercialização do futebol. 

A década de 80 marca importantes modificações no futebol brasileiro: como o 

incremento da comercialização e uma maior participação da televisão na produção, 

divulgação e comercialização do espetáculo futebolístico. O mercado parece dominar o 

futebol, inflacionado os salários dos jogadores e técnicos. No entanto, diante da crise 

pela qual passava o nosso futebol nos anos 80, a solução parece ser a profissionalização 

dos dirigentes dos clubes. Esta visão sobre modernização é compartilhada por Helal 

(1997) e Proni (2000). A crise não se restringia ao futebol, tinha natureza econômica 

(inflação elevada, perda de dinâmica) e política (luta pela redemocratização e fim da 

ditadura militar). Um dos sinais deste momento difícil no futebol é o elevado índice de 

êxodo de jogadores5. Os clubes vendiam seus craques para pagar o salário de seus 

jogadores. 

Em maio de 1982 foi aprovado o uso de publicidade nos uniformes dos times, as 

camisas passavam a apresentar propagandas de empresas. Tal medida foi aprovada pelo 

Conselho Nacional de Desportos (CND). Temia-se que os torcedores não aprovassem 

isto, pois poderia ser uma profanação do sagrado manto, da tradição da camisa. 

Já em 1984, os clubes de futebol passaram a receber 5,2% da arrecadação da 

Loteria Esportiva. Os clubes assinaram contratos com a televisão, mas geram-se muitas 

                                                 
5 O número de jogadores que deixaram o país nos anos 80 ilustra a venda de jogadores como forma de 
arrecadar. 1980 (76), 1981 (154), 1982 (154), 1987 (199), 1988 (227) (ver PRONI, 2000, p. 151).   
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discussões sobre possíveis esvaziamentos dos estádios por causa da TV (RODRIGUES, 

2003a). 

 

4. A Lei Pelé, o Fim do Passe e a Modernização Conservadora no Futebol 

Brasileiro 

4.1 O Clube dos Treze 

Trata-se de um movimento criado em julho de 1987, conhecido como União dos 

Grandes Clubes Brasileiros, formado pelos principais clubes de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia que questionou a estrutura 

administrativa do futebol brasileiro6.  

Entre os antecedentes da formação do Clube dos Treze está a mudança nas regras 

do Campeonato Brasileiro de 1986, que teve por objetivo favorecer a um grande clube 

do Rio de Janeiro (PIMENTA, 2000, p. 80; HELAL, 1997, p. 84). Este movimento 

indica a necessidade de modernizar a estrutura da organização do futebol nacional nas 

últimas décadas, tendo como modelo as ligas européias de futebol. Fundar um liga 

nacional para gerir o futebol e organizar o campeonato nacional era um dos propósitos 

deste movimento. 

A Copa União, o campeonato nacional organizado em 1978 pelo Clube dos Treze, 

foi uma tentativa de racionalizar e comercializar o campeonato brasileiro. Os grandes 

clubes nacionais se rebelaram contra a Confederação Brasileira de Futebol que havia se 

declarada incapaz de organizar aquele certame. Então, os Treze Clubes maiores do 

Brasil, apoiados pela TV Globo, Coca-Cola e Varig realizaram a Copa União. Exceto 

Corinthians e Flamengo, todos os clubes participantes assinaram contratos de 

patrocínios com a Coca-Cola. Este pode ser considerado um momento importante na 

consolidação da publicidade e do televisionamento dos campeonatos de futebol, dois 

aspectos da modernização do futebol brasileiro (RODRIGUES, 2004a). 

4.2 A Lei Zico 

A Lei Zico (Lei nº. 8.672/93) insere-se em um contexto político de redefinição da 

intervenção estatal na esfera esportiva, revisando o papel do Conselho Nacional de 

Desportos frente à legislação esportiva. 

                                                 
6 Os times participantes inicialmente eram São Paulo, Flamengo, Vasco, Botafogo, Corinthians, 
Palmeiras, Santos, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Atlético-MG.   
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No âmbito da economia, os anos 90 assistiram a um conjunto de alterações, como 

reestruturação produtiva, plano de combate à inflação, valorização e criação de uma 

nova moeda: Real a partir de 1994, abertura da economia interna ao mercado 

internacional, privatizações de empresas estatais e a flexibilização das relações de 

trabalho. O país adota o discurso da globalização e do liberalismo, substituindo o 

modelo nacional-desenvolvimentista pelo modelo-discurso da eficiência do mercado. O 

primeiro parecia ultrapassado, enquanto que o segundo representa à modernidade 

(RODRIGUES, 2004a).      

No esporte, as mudanças giravam em torno da melhoria de serviços prestados ao 

consumidor (torcedor) e do incentivo da participação da iniciativa privada no esporte, 

retirando, parte, do patrocínio público. Com isso, abria-se oportunidade para o avanço 

do marketing esportivo, uma das facetas do futebol-empresa em gestação. Tais 

mudanças pretendem libertar o futebol da tutela estatal (PRONI, 2000, p. 164). 

O “Projeto Zico” encaminhado ao Congresso Nacional em 1991 pretendia:  
 

i) regulamentar a presença de empresas e as formas de comercialização no futebol 
profissional, ii) rever a participação nos recursos da Loteria Esportiva, iii) extinguir a ‘lei do 
passe’ e estabelecer uma nova norma para o contrato de trabalho do atleta profissional, iv) 
redefinir os mecanismos de supervisão e assegurar a autonomia estatuária dos clubes, assim 
como v) buscar mecanismos mais democráticos e transparentes de representação e de 
administração das federações e da CBF (PRONI, 2000, p. 165).  

 

Depois de muitas discussões e reações dos dirigentes de clubes e federações, 

especialmente no que se refere ao fim do passe, o projeto foi aprovado com algumas 

modificações, entre elas a retirada do ponto que pregava o fim da Lei do passe, além da 

obrigação de transformação dos clubes em empresas. 

A Lei Zico, n° 8.672/93, tentou democratizar as relações entre dirigentes e atletas, 

criando condições para a profissionalização do futebol7. Esta foi revogada na sua 

totalidade pela Lei nº. 9.615/98 (Lei Pelé). 

A Lei Zico/Lei nº. 8.672/93, tinha por objetivo modificar a organização do futebol 

nacional, promovendo (a) o fim do passe, proporcionando autonomia aos jogadores em 

forma de liberdade de contrato; (b) a ruptura com o modelo intervencionista do Estado 

                                                 
7 Pretendia-se modernizar o futebol brasileiro, bem como proporcionar situações financeiras mais 
confortáveis aos clubes nacionais, transformando os clubes em empresas comerciais de natureza 
desportiva. Era inevitável e necessária à profissionalização administrativa.   
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nos clubes e federações; (c) o surgimento do futebol-empresa; (d) alterações no sistema 

eleitoral da Confederação Brasileira de Futebol (PIMENTA, 2000, p. 81). 

Mas a modernização incutida na Lei Zico não se completou, ou melhor, realizou-

se levando em conta a ética dual, na qual o moderno e tradicional se mesclam8. Por 

exemplo, jogadores profissionais e dirigentes amadores. Havia outras falhas no projeto 

modernizante empreendido a partir da Lei Zico. Conforme Helal (1997, p. 111) 
  
A adoção do ‘futebol-empresa’, permitida após a Lei Zico (...) sem a transformação da 
estrutura de poder não representa uma mudança radical na organização do futebol no país, pois 
a política de troca de favores ainda prevaleceria na organização dos campeonatos. Com jogos 
deficitários, o campeonato daria prejuízo aos clubes, limitando o potencial de marketing e da 
comercialização do futebol, e é exatamente isto o que vem ocorrendo mesmo após a Lei Zico. 
Ou seja, a modernização administrativa, significando comercialização do espetáculo, teria que 
vir acompanhada de uma modernização política, entendida aqui como autonomia e 
independência dos clubes para organizar os campeonatos. 

 

4.3 A Lei Pelé 

Em setembro de 1997, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, Ministro 

Extraordinário dos Esportes, encaminhou um projeto de lei que pretendia, inspirado na 

legislação espanhola, restaurar o controle do estado sobre as entidades esportivas. 

Rezava pela fiscalização do esporte e autonomia de organização dos clubes. Assim, 

“(...), ao propor a revogação da Lei 6.354/76, o projeto também pretendia retirar as 

proteções que a legislação garantia aos clubes (Lei do passe) e aos atletas (15% na 

transferência e limite de três anos na duração do contrato), deixando que o esporte 

passasse a ser regulado pelas leis do mercado” (PRONI, 2000, p. 198).     

O projeto foi enviado ao Congresso Nacional sem qualquer consulta às entidades 

esportivas, o que levou dirigentes de clubes, da CBF e das federações estaduais a 

classificarem-no de idiota, estatizante, autoritário. Os principais clubes brasileiros se 

manifestaram contrário ao fim do passe estabelecido pela Lei Pelé, alegando que o passe 

era um a forma de repor os investimentos no processo de formação do atleta. O projeto 

de Lei de Pelé pretendia colocar o futebol brasileiro na modernidade (RODRIGUES, 

2004a).   

                                                 
8 A sociedade brasileira conserva este dilema: tradicional versus moderno em outras dimensões, tais como 
política, cultura e economia.  
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A Lei Pelé (n° 9.615/98) decreta a extinção gradual do passe. De acordo com a 

nova regulamentação, quando o contrato de trabalho do jogador terminar9, este poderá 

se transferir para outro clube mesmo sem o consentimento do clube atual. Não há mais 

vínculo entre clube e jogador com o término do contrato de trabalho. No entanto, se 

quiser se transferir para outro clube antes do final do contrato, o jogador de futebol terá 

que pagar ao clube uma multa de até 200 vezes seu salário anual, em caso de 

transferência durante o primeiro contrato como jogador profissional, que poderá ter 

duração máxima de cinco anos. Os jogadores terão vínculo por mais seis meses após o 

final do primeiro contrato firmado com o clube que os revelar. 

Com a finalidade de evitar prejuízos financeiros aos clubes com o fim do passe e 

incentivar o trabalho de formação de jogadores através das categorias de base, foi 

editada a Medida Provisória nº. 2.141, em 24 de março de 2001 e reeditada em 22 de 

maio do mesmo ano pela Medida Provisória nº. 2.142-2 que promove modificações 

importantes na Lei 9.615/98 (BRAGA, 2001). 

Trata-se da indenização por formação. O clube de futebol que formou o atleta 

profissional tem o direito de cobrar a indenização de formação se comprovar que o 

atleta esteja registrado no clube como não-profissional por um período de no mínimo 

dois anos. A indenização por formação é um valor cobrado ao novo empregador (clube 

que adquire os direitos federativos do atleta) pela cessão do jogador de futebol e não 

pode exceder a 200 vezes o total da remuneração anual do atleta pactuada no contrato 

anterior. Essa indenização deve ser paga antes do final do contrato, pois quando este 

chega ao seu término, inexiste a referida indenização. Se clube (formador) não ceder 

(negociar) o atleta durante a vigência do contrato de trabalho pode perde o investimento 

no atleta.   

Conforme a Medida Provisória nº. 2.142-2/2001, para que os clubes continuem 

com seus trabalhos de base, responsáveis pela formação profissional dos jovens atletas, 

o prazo máximo do primeiro contrato de trabalho profissional do atleta foi ampliado de 

02 (dois) para 05 (cinco) anos. Além disso, a idade mínima estabelecida para um atleta 

se tornar profissional mudou de 18 (dezoito) para 16 (dezesseis) anos. Os jogadores se 

tornam profissionais cada vez mais cedo. Isso se reflete nas atuais equipes de futebol 

que apresentam uma média de idade relativamente baixa (BRAGA, 2001). É também 

                                                 
9 A publicação da Lei nº 9.981/00, de 14/07/2000, que dá nova redação ao artigo 30 da Lei Pelé (nº 
9.615/98), fica estabelecido que o contrato do jogador de futebol profissional terá um prazo de vigência 
determinado, a vigência não pode ser inferior a três meses e nem superior a cinco anos (Lei nº 9.981/00).    
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com base nisso que defendemos a hipótese de que o futebol brasileiro está passando por 

um processo de rejuvenescimento, ou melhor, os atletas se profissionalizam mais cedo, 

fazendo com que a maioria dos clubes tenha times com média de idade de seus 

jogadores bastante baixa. 

Como contrapartida à abolição do passe pela Lei 9.615/98, a Medida Provisória 

procurou garantir o retorno econômico dos clubes com os gastos na formação de atletas, 

prevendo indenizações limitadas a um valor variável, de maneira a permitir a 

modernização das relações de trabalho no setor e o investimento na formação dos novos 

atletas.  

É indiscutível que o fim do passe representa um avanço nas relações entre clubes e 

jogadores e no próprio sistema e modelo de organização do futebol brasileiro (BRAGA, 

2001).  

A modernização do futebol a partir da década de 1990 pode ser entendida como 

resultado de mudanças na economia mundial, da transformação do esporte em produto 

da indústria de entretenimento em processo de globalização. Neste sentido,  
 

(...) a modernização do futebol brasileiro tornava-se um imperativo da concorrência 
capitalista; tornava-se urgente reestruturar as formas de produção do espetáculo e de gestão 
dos clubes para garantir uma alta competitividade internacional e alavancar os negócios nesse 
campo de valorização em franca expansão (PRONI, 2000, p. 193).  

 

Existe certamente uma relação entre a adoção de um modelo de modernização na 

sociedade, via processo de globalização da economia, e as mudanças estruturais no 

futebol, também inspiradas na gestão do espetáculo futebolístico europeu. O padrão de 

gestão empresarial passa a ser considerado a solução para o futebol brasileiro. É neste 

sentido que o discurso acerca da profissionalização dos dirigentes ganha defensores, 

particularmente na imprensa. Há, de fato, uma estreita correlação entre 

profissionalização da administração, transformação dos clubes em empresas, 

racionalização do calendário futebolístico e criação da liga nacional. Trata-se aqui de 

aspectos importantes da tão desejada moralização do futebol, dando transparência nas 

negociações entre clubes, nas relações entre jogadores e clubes. Na verdade, alimenta-se 

a crença de que a modernização seria a solução para erradicar os males do futebol 

nacional (PRONI, 2000, p. 193). 

 

4.4 O Fim do Passe e a Modernização Conservadora 
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As mudanças advindas da Lei Pelé indicam um novo patamar na modernização do 

futebol brasileiro. Entramos em um novo estágio do processo civilizador (ELIAS, 

1992). Pois, a nova legislação exige atitudes mais racionais por parte dos clubes e dos 

jogadores e obriga até mesmo a publicação de balanços contábeis por parte dos clubes e 

entidades gestoras e produtoras do espetáculo futebolístico. Os clubes precisam 

administrar suas caixas de formas mais diligentes. “O eventual atraso nos pagamento 

dos salários e no recolhimento de contribuições trabalhistas poderá acarretar no 

rompimento unilateral do contrato com o jogador, que ainda terá direito à multa 

rescisória” ( D´OTTAVIANO, 2001, p. 2). 

Entende-se que alguns aspectos do processo de modernização pelo qual passa o 

futebol brasileiro nos últimos anos são indícios de uma “modernização conservadora”. 

Antes de apresentar uma definição deste conceito, acreditamos ser necessário alguns 

esclarecimentos sobre o contexto no qual Florestan Fernandes produz sua obra. 

A obra de Florestan Fernandes (1976) é indispensável para a compreensão da 

nossa modernidade. Originalidade e diversidade temática são características da 

produção sociológica deste sociólogo brasileiro. É A Revolução Burguesa no Brasil o 

livro que apresentar a mais significativa e sólida explicação de Florestan Fernandes 

(1976) acerca do processo de constituição, modernização e consolidação do capitalismo 

no Brasil. Nesta obra, Fernandes (1976) destaca o caráter retardatário do capitalismo 

brasileiro, a fragilidade da nossa burguesia e sua dependência e recorrência ao Estado. 

O Estado assume papel fundamental na modernização brasileira. 

Em síntese, podemos dizer que em A Revolução Burguesa no Brasil, Fernandes 

(1976) analisa a sociedade brasileira na perspectiva da exclusão e da impossibilidade de 

eliminação total de alguns traços sociais do nosso passado que se encontram mesclados, 

imbricados com as novas realidades, e, em alguma medida, bloqueando a realização 

plena da ordem social competitiva. Trata-se, certamente, de uma revolução burguesa 

que concilia pelo alto e exclui a classe trabalhadora. Um processo capaz de acomodar o 

moderno e o tradicional. 

Por modernização conservadora, concebe-se o processo que implica no 

desenvolvimento de normas e instituições modernas, mas mantendo a estruturada de 

poder arcaica, uma mudança orquestrada pelo Estado, na tentativa da acomodar 

interesses de determinados setores dominantes. Trata-se de um ajustamento da 

sociedade brasileira à modernidade capitalista. As classes responsáveis pela dominação 

tentaram ajustar a sociedade brasileira ao capitalismo internacional em transformação e, 
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ao mesmo tempo, preservar o caráter geral presente na própria gênese da sociedade 

brasileira. A solução encontrada foi à modernização conservadora, isto é, um processo 

de mudança sem povo e sem democratização do poder ou da propriedade, de forma que 

as mudanças institucionais encontravam-se enclausuradas em um formalismo 

burocrático-conservador e as mudanças produtivas não incorporavam a progressiva 

participação do mundo do trabalho nos excedentes econômicos. Nas análises de 

Fernandes, a modernização não é em si mesma um fator que produz mudanças da 

situação ou de superação efetiva das iniqüidades sócio-econômicas, culturais e políticas. 

Ou seja, podemos dizer que na concepção de Fernandes (1976) a modernização é 

estritamente econômica, resultado da cristalização da dependência, dos meios 

coercitivos por parte das classes privilegiadas e das desigualdades existentes. 

A modernização pela qual passou a sociedade brasileira no século XX é 

considerada conservadora pelo fato de ter ocorrido uma modernização nos meios de 

produção, mas não nas relações de produção.  

Um dos fios condutores desse trabalho é a idéia de que o fim do passe constitui 

um elemento da modernização conservadora no futebol brasileiro, pois mesmo tendo 

mudanças significativas nas relações entre clubes e jogadores, o fim do passe não é 

capaz de abolir a venda de atletas. A Lei ainda conta com mecanismos que favorecem 

diretamente aos interesses dos clubes e dirigentes, tais como o direito ao clube formador 

do atleta a assinar o primeiro contrato de trabalho profissional com o atleta e, em caso 

de negociação do atleta com outro clube, criou três modalidades de indenização: (1) a 

“clausula penal”, (a multa contratual devida para as hipóteses de descumprimento, 

rompimento ou rescisão pelo atleta, art. 28, Lei nº. 9.615/98); (2) a “indenização de 

formação”, (multa equivalente a 200 vezes o salário anual recebido pelo jogador, 

devendo ser paga ao clube no caso de rompimento, por parte do atleta, de seu primeiro 

contrato); (3) a “indenização de promoção” (multa equivalente a 150 vezes o salário 

anual do atleta). 
 

4.4.1 Impactos do fim do passe nas relações entre clubes e jogadores de futebol: o caso 

Ronaldinho Gaúcho versus Grêmio 
 

O caso envolvendo o Grêmio de Foot-Ball Porto Alegrense e o atleta Ronaldinho 

Gaúcho é revelador de como os interesses dos clubes estão acima dos interesses dos 

atletas. Ronaldinho Gaúcho, sabendo que seu contrato junto ao Grêmio se encerraria em 
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janeiro de 2001, optou pela não renovação do contrato com o clube empregador e 

esperar a entrada em vigor da nova legislação (26/03/2001), pois a partir desta data se 

extinguiria também qualquer vínculo desportivo. A nova legislação diz que o vínculo 

desportivo é apenas acessório ao contrato de trabalho, e não havendo mais este último, o 

principal, inexistiria o acessório. Aconteceu que o Grêmio realmente “perdeu” a 

oportunidade de negociar seu mais importante e “caro” atleta profissional 

(RODRIGUES, 2004a). 

O caso foi levado à Justiça, provocando polêmicas com repercussões nacionais e 

internacionais. O Grêmio alegava que o contrato havia sido assinado antes da entrada 

em vigor da nova lei, por isso, não deveria valer para tal situação. Alegava, ainda, que 

precisava obter as recompensas financeiras pelos investimentos e gastos com a 

formação profissional do atleta. No entanto, uma análise acurada do caso revela que o 

passe era mesmo visto como uma forma de ganho financeiro para os clubes, pois na 

época o Grêmio fixou o passe de Ronaldinho Gaúcho em 84 milhões de dólares10, 

alegando que deveria ser ressarcido pela formação do atleta. Sabe-se que o valor 

estipulado pelo clube vai muito além dos gastos que o clube teve com a formação do 

atleta. Trata-se de um valor ficcional, um exagero, totalmente fora da realidade. O clube 

aspirava ao mercado financeiro e mundial de atletas. O que significa que o Grêmio não 

estava preocupado diretamente com o contrato do jogador e o gasto em sua formação, 

mas o quanto poderia ganhar sobre o atleta com a venda de seu passe no mercado 

futebolístico internacional. 

No caso acima mencionado e em muitos outros parecidos, o passe é tratado 

meramente como um mecanismo de mercado que tende a remunerar o dono da coisa (o 

clube de futebol que considera o jogador uma mercadoria passível de ser vendida ou 

trocada no mercado), e não como um vínculo desportivo, ou fidelidade desportiva do 

atleta ao clube. O passe pode ser visto como a monetarização da mercadoria atleta. 

Os debates em torno do passe acabam por produzir um pensamento binário, que 

coloca, de um lado, os clubes e de outro, os atletas. Trata-se de debates que têm como 

questão central a sustentação financeira dos clubes de futebol, apresentada como 

ameaçada pela ambição dos jogadores. Pelo que se percebe na maioria das análises da 

imprensa este é o único cenário possível visto pelos dirigentes dos clubes e das 

entidades de administração do desporto. O discurso da imprensa defende este cenário, 

                                                 
10 Com este valor o Grêmio formaria um praticamente um time e não apenas um atleta.  
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busca legitimar entre torcedores e adoradores do futebol a visão dos clubes, construindo 

uma imagem de mercenário dos jogadores, uma verdadeira satanização dos atletas 

profissionais. São freqüentes as acusações de mercenários aos jogadores. Geralmente a 

imprensa, os dirigentes e as torcidas esquecem que os jogadores de futebol são 

profissionais que praticam o futebol em troca de salários. Esperam dos jogadores que 

tenham “amor à camisa” e que sejam “apaixonados” pelos clubes. Semelhante discurso 

não aparece nas relações entre um executivo e a Parmalat, ou o gerente de um banco 

famoso. É anacrônico o pensamento que espera dos atletas de futebol “amor à camisa”, 

pois a fase do amadorismo já foi superada. Os jogadores são realmente profissionais e 

merecem ser tratados como tais, não se pode cobrar fidelidade de um profissional que 

tem uma carreira marcada pela instabilidade (RODRIGUES, 2004a).   

Analistas apaixonados pelos clubes, e muitas vezes pagos para defendê-los, 

acabam assumindo posições em defesa dos clubes, e evitando, assim, tratar a questão do 

fim do passe como uma relação entre empregador e empregado, entre capital e trabalho.  

Entendemos que uma análise consistente acerca do fim do passe e das novas 

relações de trabalho no futebol brasileiro, pode ser realizada a partir da perspectiva dos 

conflitos e antagonismos entre capital e trabalho. Neste caso, o atleta, o trabalhador que 

sustenta o esporte de alto rendimento, representa o trabalho espoliado pelo capital. Os 

clubes representam o capital. É necessário ainda situar o fim do passe na política de 

precarização das relações de trabalho implementada no Brasil a partir do governo 

Fernando Henrique Cardoso. A nova regulamentação das relações de trabalho recebe 

uma tonalidade moderna, mas não supera a situação de exploração à qual estão 

submetidos os atletas profissionais do futebol. 
 

4.4.4 O fim do passe é uma modernização conservadora? 

Mesmo reconhecendo as novidades e avanços substanciais no sistema de relações 

trabalhistas no futebol brasileiro e, conseqüentemente, nas condições sócio-profissionais 

dos jogadores de futebol resultantes da entrada em vigor do fim do passe, defendemos a 

hipótese de que se trata de uma “modernização conservadora”, um processo incompleto, 

pois verificamos algumas questões na Lei Pelé que indicam uma situação híbrida 

(inovações em determinados aspectos, ao lado de mecanismos tradicionais). A nova 

legislação conserva ou mantém algumas características do passe. Apontaremos aqui 

apenas três questões: (1) a dependência do jovem atleta em relação ao clube (ou a 

escolinhas de futebol, empresários, empresas), (2) os procedimentos referentes a 



 19

empréstimo e a transferência de atletas em favor dos clubes, e (3) o sistema de multas 

rescisórias (particularmente dos atletas que recebem mais de dez salários mínimos). 
 

1) Dependência do jovem atleta em relação ao clube: 
 

A nova Lei não prevê a liberdade total ao jogador de futebol, pois ao mesmo 

tempo em que submete o vínculo desportivo ao trabalhista, o que significa que a 

situação anterior foi invertida, tenta garantir que o clube “formador11” obtenha algum 

ganho sobre a atividade do jogador. Temos aqui um problema, pois na medida em que a 

Lei determina o direito de preferência ao clube em relação ao primeiro contrato 

profissional e pela renovação do mesmo, ela “prende” o atleta por um período variável 

entre dois a sete anos (no primeiro caso se apenas a primeira preferência for gozada pelo 

clube e, no segundo caso, se ambas forem gozadas em seu limite máximo – dois mais 

cinco anos). Percebe-se que tal circunstância acaba por retirar a plena liberdade do 

atleta. Isso significa que o jogador de futebol terá que “pagar”, “restituir” ao clube os 

gastos que este teve com sua formação através do seu trabalho. Seria uma compra de 

alforria? Ou se poderia pensar em um mecanismo análogo ao pagamento do “crédito 

educativo”, atualmente muito utilizado pelos estudantes brasileiros que fazem 

empréstimos junto ao governo para financiarem sua formação? 

Existe a indenização por formação. Quando trata da “formação do atleta”, a Lei 

Pelé refere-se ao vínculo amador que o atleta mantém com o clube antes do primeiro 

contrato de trabalho. Este vínculo é temporal. A referida lei, de acordo com o §2 º do 

seu art. 29, exige que seja comprovado que o atleta era realmente registrado ao clube na 

condição de um não-profissional por um período de no mínimo dois anos. Na verdade, 

está explícita na lei a preocupação de proporcionar ao clube formador do atleta ganhos 

sobre o talento do jovem atleta. A norma admite que o clube “formador” possa negociar 

seu direito a outras associações futebolísticas mediante remuneração. O atleta formado 

torna-se moeda entre clubes, conservando aspectos fundamentais do “passe”. Esses 

aspectos fundamentais do passe nós entendemos aqui como da tradição, do velho 

modelo de relações de transferências de jogadores. Nesse sentido, pensamos em termos 

de uma “modernização conservadora”. Na verdade, a indenização por formação 

geralmente é paga ao clube formado pelo novo empregador, um valor equivalente a 200 

vezes a remuneração anual pactuada. Esse tipo de indenização, em certos casos, 
                                                 
11 Entidade futebolística responsável pela formação profissional do jogador de futebol. 



 20

funciona como o antigo passe, pois significa comprar os direitos federativos do atleta. E 

no caso de não haver clube interessado no trabalho (futebol) do atleta recém formado, a 

situação pode ser drástica, especialmente se o clube formador não se interessar mais 

pelo atleta. Nesse caso, o atleta precisa pagar essa indenização e, muitas vezes o jogador 

recém formado (em mesmo em outros casos) não pode arcar com tais despesas. 

Vejamos um exemplo: um jogador de futebol tem salário de R$ 2.000,00, recebe valor 

estimado em R$ 10.000,00 com luvas e gratificações. Qual será o valor de sua 

indenização por formação? Se a remuneração anual corresponde a 12 vezes o salário 

mensal (12X R$ 2.000,00 = 24.000,00), com a soma do 13º salário (R$ 2.000,00), temos 

R$ 24.000,00 + R$ 2.000,00 e + um terço constitucional (R$ 666,66), totalizando cerca 

de R$ 26.666,66 (multiplicado por 200) vezes 200 = R$ 5.333.332,00 (NAPIER, 2003, 

p. 63). Este valor é bastante elevado para um jovem recém profissionalizado, bem como 

para determinados clubes de pequeno porte. Isso, na verdade prende o atleta ao clube e 

impede a liberdade de trabalho.  

 

2) Procedimentos referentes a empréstimo e a transferência de atletas em favor dos 

clubes: 
 

Segundo Rodrigues (2004a), a nova legislação ainda permite que ao atleta seja 

tratado como mercadoria. Esta situação na qual o atleta continua sendo visto como 

mercadoria é sustentada pela manutenção de mecanismos do direito civil, especialmente 

no capítulo referente ao “direito das coisas”. O jogador de futebol é tratado como uma 

coisa, uma mercadoria nas negociações entre os clubes. Basta consultar os artigos 29, 36 

e 39 da Lei Pelé para percebermos isso. Os referidos artigos se preocupam em proteger 

o patrimônio dos clubes em negociações entre os próprios clubes envolvendo o atleta 

profissional. 
 

Ao manter os direitos de cessão e de transferência de atletas, a lei Pelé garante a continuidade 
de características essenciais do passe, tornando a regra a vigorar a partir de 26 de março de 
2001 um regime híbrido, uma espécie de transição que requer um novo e melhorado 
regramento futuro, a dispor sobre um regulamento realmente livre entre o clube empregador e 
o atleta empregado (BRAGA, 2001, p. 14). 

 

Poderíamos muito bem recorrer ao velho Karl Marx para analisar a força de 

trabalho do jogador de futebol, e muito mais do que isso, o próprio jogador de futebol 

como uma mercadoria, uma coisa negociável.  
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A clausula penal, as indenizações por formação e por promoção do jogador de 

futebol criam as condições para que o atleta continue sendo objeto de troca, uma 

verdadeira mercadoria.  
 

3) Sistema de multas rescisórias: 
 

A Lei Pelé estabelece um tipo de multa rescisória como punição ao atleta que 

rescinde o contrato de trabalho antes do seu término. Na verdade, essa multa pode 

prender o atleta a um determinado clube e impedi-lo de atuar em outro clube, pois 

muitas vezes é impossível o pagamento.  

Melo Filho (2001, p. 128) diz que a multa rescisória é devida pelo clube ao atleta. 

Pode-se dizer que essa multa resulta de um atraso salarial por três meses ou mais e 

possui natureza moratória como sanção pelo inadimplemento salarial, é da 

responsabilidade do clube no qual o atleta é vinculado e seu valor está limitado e fixado 

pelo artigo 479 da CLT12 (MACIEL, 2003, p. 41). 
 

Diferente da cláusula penal, a multa rescisória é unilateral, só devida pelo clube ao atleta no 
caso de inadimplemento salarial. O art. 31 da Lei nº. 9.615/98 indica quais as conseqüências 
jurídicas que advirão do atraso de pagamento do salário do atleta profissional. Estas 
conseqüências são a rescisão do contrato do atleta, a sua liberação para se transferir para outra 
entidade desportiva nacional ou estrangeira e o direito de exigir a multa e os haveres devidos. 
A multa rescisória é um direito assegurado ao atleta profissional de exigir não só os créditos 
devidos pelo clube empregador, mas também este valor devido pela mora contumaz 
(MACIEL, 2003, p. 41). 

 

A multa depende do valor do salário do atleta. Para salários superiores a dez 

salários mínimos mensais, seu valor é cem vezes o que o atleta recebe mensalmente 

(salários + décimo terceiro + abono de férias). Tendo em vista a dificuldade do atleta 

em alcançar esse valor, o clube interessado em sua contratação poderá vir a pagar a 

multa, que assim se transforma em remuneração para o clube em que o atleta estava 

contratado. De forma simples, pode-se que afirmar a multa substituiria o passe no 

momento da transação (RODRIGUES, 2004a). 

Para os atletas de remuneração mensal inferior a dez salários mínimos, aplica-se 

aquela regra ou a que quantifica a multa no equivalente a metade dos dias restantes para 

o final do contrato. Prevalece a fórmula que resultar em menor valor. 

                                                 
12 Art.479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o 
empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria 
direito até o termo do contrato. 
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Mesmo tendo em vista que a Lei Pelé altera o sistema de relações do trabalho dos 

atletas profissionais para uma regulamentação de característica híbrida, mantendo 

institutos do antigo passe, a mudança tem provocado reações por parte de dirigentes de 

clubes de futebol. Esse setor patronal defende o adiamento da extinção do passe, até que 

se aprove uma legislação que supostamente contemplasse os interesses dos clubes. 

 

5. A Visão dos Jogadores Brasileiros sobre o Fim do Passe 

 

Nesta parte do presente trabalho apresentaremos uma breve discussão e análise 

acerca da concepção dos jogadores brasileiros sobre os impactos do fim do passe. Nossa 

pesquisa abrange jogadores das Séries A, B e C do futebol brasileiro. As tabelas abaixo 

mostram os clubes pesquisados e os estados de origem dos jogadores. 

Número de Jogadores por times

6 6,2
11 11,3
5 5,2

13 13,4
8 8,2

10 10,3
11 11,3
4 4,1
8 8,2

10 10,3
7 7,2
4 4,1

97 100,0

Inter - RS
Grêmio
Juventude
Caxias
Glória de Vacaria
Fortaleza
Fluminense
Paysandu-PA
Ponte Preta
Cruzeiro
Coritiba
Vasco
Total

Frequency Percent

 

Estado de origem do atleta

22 22,7
22 22,7
7 7,2
2 2,1
3 3,1
2 2,1

11 11,3
3 3,1
3 3,1
5 5,2
5 5,2
3 3,1
1 1,0
1 1,0
3 3,1
1 1,0
2 2,1
1 1,0

97 100,0

RS
SP
RJ
GO
SC
DF
PR
BA
MT
PE
CE
PA
AL
PB
MG
ES
MA
SE
Total

Frequency Percent

 
 
 

Quando discutimos a questão de quem foi mais beneficiado com a Lei Pelé e com 

o fim do passe, estamos mutas vezes tratando de um debate acentuadamente subjetivo. 

Se partirmos do ponto de vista dos jogadores, é evidente que teremos um olhar diferente 

daquele dos empresários. Pode-se dizer que dependendo dos interesses e compromissos 

de quem observa a atual transformação pela qual passa o futebol brasileiro, a 

modernização pode ser avaliada como "benéfica", “boa” ou como "problemática", 

“confusa”. “Dependendo das possibilidades de competir nos novos mercados, as 

mudanças podem ser vistas como ‘promissoras’ ou ‘destrutivas’. […], como as 

perspectivas do futebol-empresa acabam dependendo do comportamento de mercados 
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mais amplos, nos quais a comercialização do espetáculo futebolístico se insere, no 

momento há mais dúvidas do que certezas a respeito dos resultados dessa transição 

[…]” (PRONI, 20001, p. 4).  

A lei Pelé veio modernizar o futebol brasileiro, modificando os contratos e as 

relações de trabalho entre clubes e jogadores. Sabemos que os seus efeitos são recentes 

e nem sempre agradam a todos os setores do futebol. O mercado futebolístico funciona 

mesmo como um campo (Bourdieu), formado por atores sociais com interesses 

diferenciados. Por isso o fim do passe pode ter agradado mais aos jogadores do que aos 

dirigentes, ou também pode ter favorecido mais aos empresários do que aos jogadores e 

dirigentes. Para saber exatamente isso é necessário uma investigação cuidadosa. 
  

O fim do passe favoreceu mais aos

32 33,0
26 26,8
11 11,3
16 16,5

6 6,2

4 4,1

2 2,1
97 100,0

Jogadores
Empresários
Clubes
Futebol em geral
Nada mudou no
futebol
Gerou crise no futebol,
prejudicou a todos
Não sabe
Total

Frequency Percent

 
                               

Buscamos apenas apreender a visão dos jogadores sobre os segmentos ligados ao 

futebol que foram mais favorecidos com o fim do passe. Para 33% dos atletas os 

jogadores foram os mais favorecidos com o fim do passe. Nossa hipótese central de 

trabalho segue nessa direção. O fim do passe veio de fato melhorar as relações 

trabalhista no futebol brasileiro, tendo como preocupação central o bem do atleta, do 

trabalhador.  

Uma parcela significativa de atletas (26,8%) afirmaram que o fim do passe 

favoreceu mais aos empresários. Estes teriam sido os mais beneficiados pela nova 

legislação. Parte da imprensa também pensa assim, e defendem que a Lei Pelé penalizou 

os clubes e somente ajudou aos empresários.  
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Cerca de 16,5% dos jogadores acreditam que o fim do passe favoreceu ao futebol 

como um todo, sendo todos os segmentos beneficiados.  11% dos jogadores dizem que 

o fim do passe favoreceu mais aos clubes e somente 4,1% 

Afirmam que o fim do passe gerou uma crise geral no futebol, prejudicando a 

todos. Essa é uma posição defendida também por alguns jornalistas esportivos, como 

Wianey Carlet, do Zero Hora. Nosso entendimento é de que esta é uma concepção 

equivocada, visto que o futebol brasileiro já estava em crise antes do fim do passe entrar 

em vigor. Portanto, os argumentos dessa concepção são frágeis. Alega-se que a lei pele 

veio quebrar os clubes brasileiros ao lhe tirar o direito de vender os atletas. Os clubes 

sempre foram quebrados aqui no nosso país, já que são muito mal administrados e o 

mercado consumidor de futebol, formado pela torcida, é pobre se comparado ao 

mercado europeu.   

Para o jornalista do site www.futeboldointerior.com.br , Edgar Soares, “A Lei 

que acabou com o passe vai ser modificada simplesmente porque ela não funciona. Com 

ela, todos os lados envolvidos perdem. Poucas vezes se conseguiu produzir uma peça 

jurídica tão incompetente, incompleta e burra”. 

Não só jornalistas, mas também ex-árbitro de futebol se pronunciaram sobre o fim do 

passe, como José Roberto Writgh que afirmou o seguinte: “escravidão existe agora, não 

na época da Lei do Passe”, desmistificando a idéia de que a Lei Pelé teria acabado com 

a escravidão no futebol brasileiro. No entanto, o ex-árbitro não justificou sua afirmação.  

O técnico do Santos Wanderley Luxemburgo, em uma das vezes que se 

pronunciou a respeito do fim do passe afirmou o seguinte: “Convivo com jogadores sete 

dias por semana e posso garantir: noventa e cinco por cento deles querem a volta do 

passe! Os salários de todos caíram depois do fim do passe. E muitos temem o 

desemprego que vem por aí”. Sabemos que o desemprego cresceu no futebol brasileiro, 

mas não se sabe de quem forma o fim do passe contribuiu para isso.  
 

Efeitos/impactos mais importantes do fim do passe 
 

 

Nossa intenção maior nesse trabalho é exatamente analisar quais os principais 

impactos do fim do passe no futebol brasileiro. Estamos investigando não somente os 

aspectos mais concretos, tais como as mudanças nos contratos de trabalho, o aumento 

das transferências internacionais, a maior mobilidade interna de jogadores, as novas 

orientação na política de formação de atletas, como também buscando aprender a 

http://www.futeboldointerior.com.br/
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concepção dos jogadores sobre as mudanças provocadas pelo fim do passe, obviamente 

que não só dos jogadores, mas também dos dirigentes e jornalistas. 

A tabela abaixo mostra o que os jogadores pensam sobre os efeitos mais 

importantes do fim do passe no futebol brasileiro. 

Impactos mais importantes do fim do passe

42 43,3

27 27,8

13 13,4

5 5,2

8 8,2

2 2,1
97 100,0

Liberdade de
trabalho
Beneficia somente
jogadores famosos
Desemprego
Empobrecimento
dos clubes
Maior participação
dos empresários
Não sabe
Total

Frequency Percent

 
A avaliação dos jogadores é condizente com a proposta principal da Lei Pelé 

(9.615/98) que é estabelecer liberdade de trabalho para os jogadores ao extinguir o 

passe, aquele sistema tradicional de relações entre clubes e atletas. Cerca de 43,3% dos 

jogadores elegeram a liberdade de trabalho como o efeito/impacto mais importante do 

fim do passe. Esse dado é muito importante para a nossa análise e possibilita nos 

levantar uma série de questionamentos diante dos argumentos totalmente desfavoráveis 

em relação à Lei Pelé. Defendemos a idéia segundo a qual o fim do passe veio mesmo 

estabelecer a liberdade de trabalho, embora existam alguns mecanismos que impedem a 

liberdade absoluta, pois sabemos que algumas medidas e decretos desvirtuaram os 

propósitos principais da Lei Pelé.  

Para 27,8% dos atletas pesquisados o fim do passe é bom apenas para uma parcela 

de jogadores, especialmente aqueles que já têm seu nome feito no mercado 

futebolístico, pois a Lei veio beneficiar somente os jogadores já famosos. É comum 

ouvirmos esses argumentos nas entrevistas de alguns atletas, bem como e comentários 

de jornalistas esportivos. Entendemos que essa posição tem uma certa lógica. 

Para 13% dos atletas o fim do passe tem como principal efeito o desemprego, teria 

gerado mais desemprego n futebol. Essa é uma avaliação mais negativa. É verdade que 

nos últimos anos temos mais jogadores desempregados, mas não sabemos ao certo se a 

causa deste desemprego é o fim do passe. 

Para 8% dos atletas o fim do passe teve como principal efeito a maior participação 

dos empresários no futebol.  
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Principais intenções da Lei Pelé 
 

Nós sabemos que os principais objetivos da Lei Pelé eram exatamente inserir o 

futebol brasileiro no padrão empresarial e modernizar a sua estrutura. Um dos pontos 

importantes dessa modernização do futebol, sobretudo da legislação e do sistema de 

transferência de jogadores, é o estabelecimento do fim do passe. E é exatamente o fim 

do passe o nosso objeto de investigação.  

Para analisar melhor as transformações provocadas pela Lei Pelé, consideramos 

necessário conhecer o entendimento dos atletas acerca dos efeitos da referida lei no 

futebol brasileiro. A tabela abaixo mostra a opinião dos jogadores sobre as principais 

intenções da Lei Pelé. Temos então 37,1% dos jogadores que afirmaram que as 

principais intenções da Lei Pelé eram modernizar as relações entre clubes e jogadores e 

melhorar a situação dos jogadores. Esse grupo de atletas tem uma avaliação que se 

aproxima das nossas hipóteses, pois acreditamos que a modernização empreendida pela 

lei acima citada teve o intuito de libertar o atleta do antigo sistema de transferências que 

se pautava no passe. O objetivo é de fato trazer melhoras para os jogadores. 

É importante também destacar que 21,6% dos jogadores consideram que as 

principais intenções da Lei Pelé eram beneficiar o futebol como um todo, criando 

melhores condições para a ação de todos os seguimentos envolvidos neste negócio. 

Temos aqui mais uma avaliação positiva da nova legislação feita pelos jogadores, pelos 

trabalhadores da bola. Isso é importante para nossa análise, pois nos permite confrontar 

com a avaliação feita por outros atores sociais que participam do futebol, tais como 

dirigentes, empresários e jornalistas. 

Verificamos também duas grandes tendências entre os jogadores no que se refere 

às intenções da Lei Pelé. Uma formada por 18,6% dos jogadores pesquisados defende 

que a lei é boa, mas as alterações sobre ela (Medidas e Decretos) desviaram seu objetivo 

principal, favorecendo aos interesses dos dirigentes e empresários.  

A outra tendência agrupa 18,6% dos jogadores e defende que as intenções da Lei 

Pelé eram somente favorecer aos clubes e empresários, sem se preocupar com os 

jogadores. Logo a lei não é boa para os jogadores, pelo menos para alguns setores.  
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As intenções da Lei Pelé eram:

36 37,1

18 18,6

18 18,6

21 21,6

4 4,1
97 100,0

Modernizar relaçoes
entre clubes/jogadores
Favorecer somente aos
empresarios e clubes
A lei é boa, mas
desviaram seus
objetivos com Medidas
Beneficia o futebol em
geral
Não sabe
Total

Frequency Percent

 
 
 

6. Considerações Finais 

 

Neste trabalho vimos que os problemas referentes às formas particulares como se 

manifestam as relações entre esporte e sociedade no Brasil e o processo de 

modernização conservadora podem ser apreendidos de forma exemplar por meio do 

estudo acerca do fim do passe no futebol brasileiro.   

Abordamos de forma esquemática e caricatural alguns dos impactos da nova 

legislação esportiva (pós Lei Pelé) no universo futebolístico brasileiro, especialmente 

nas relações entre clubes e jogadores e no sistema de transferências.  
A Lei Pelé (ao decretar o fim do passe) estabeleceu realmente liberdade de trabalho para o 

jogador de futebol ou é mais uma dimensão da modernização conservadora? 
Nosso pressuposto é que no presente, o futebol brasileiro passa por uma 

transformação marcada por duas tendências opostas – modernização plena versus 

modernização conservadora. 

Tendência A:  

• A Lei Pelé (9.615/98) ao decretar o fim do passe criou as condições legais para 

uma modernização plena do futebol brasileiro, por redefinir as relações entre 

clubes, empresários e jogadores de futebol e por estabelecer a liberdade de 

trabalho aos jogadores através da flexibilização do sistema de transferências, 

representando a passagem de um sistema tradicional, rígido, servil e paternalista 

para um sistema moderno, flexível e contratual, associado à construção de um 

habitus profissional entre os jogadores de futebol.  

Tendência B:  
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• Por outro lado, a modernização conservadora do futebol brasileiro se caracteriza 

pelo fato de que a extinção do passe pela Lei Pelé (9.615/98) não garantiu a plena 

liberdade de trabalho para os jogadores devido aos Decretos e Medidas Provisórias 

que buscam preservar os interesses dos dirigentes e empresários através do sistema 

de multas rescisórias, indenizações por formação e por promoção do atleta.  

Pode-se considerar que a implantação da Lei Pelé não estabeleceu a total liberdade 

de trabalho no futebol brasileiro devido à necessidade de atender interesses dos 

dirigentes e empresários, através de três modalidades de indenização: (1) a “clausula 

penal”, (a multa contratual devida para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou 

rescisão pelo atleta, art. 28, Lei nº. 9.615/98); (2) a “indenização de formação”, (multa 

equivalente a 200 vezes o salário anual recebido pelo jogador, devendo ser paga ao 

clube no caso de rompimento, por parte do atleta, de seu primeiro contrato); (3) a 

“indenização de promoção” (multa equivalente a 150 vezes o salário anual do atleta). 

A implantação da Lei Pelé instituiu um modelo de transferência de jogadores e 

relações de trabalho híbrido. 

A Lei Pelé flexibilizou o mercado de transferência de jogadores de futebol, 

extinguindo o passe e facilitando a saída de atletas brasileiros para o futebol do exterior.  

Possibilitou ainda uma maior mobilidade de jogadores inter-clubes e inter-regional, bem 

como um certo “rejuvenescimento” da força de trabalho no futebol. O rejuvenescimento 

da força de trabalho no futebol brasileiro com o fim do passe significa que os atletas se 

profissionalizam cada vez mais jovens, em conseqüência da escassez de recursos para 

contratações e negociações de jogadores e da flexibilização nas relações 

clubes/jogadores promovida pela nova legislação. A média de idade dos clubes 

brasileiros é cada vez mais baixa. No campeonato brasileiro da primeira divisão a média 

de idade é de 24 anos.  

Em síntese, o fim do passe revela-se como um elemento da modernização 

conservadora do futebol brasileiro, pois não foi suficiente para abolir os mecanismos de 

negociação e venda de jogadores e as correspondentes taxas de intermediação. Trata-se 

de uma transformação superficial na estrutura do futebol brasileiro que buscou 

acomodar interesses de determinados setores da sociedade (empresários, clubes, 

dirigentes, políticos), consolidando aquilo que Fernandes (1976) entendeu por 

modernização conservadora.  
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