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A LEI PELÉ A AS NEGOCIAÇÕES DE JOGADORES DE FUTEBOL  NO BRASIL 

 

Francisco Xavier Freire Rodrigues (UFMT) 

 

Resumo: O presente trabalho investiga a relação entre a Lei Pelé (nº 9.615/98) e as negociações 
de jogadores de futebol no Brasil. Trata-se de uma pesquisa sobre a nova configuração do mercado 
de trabalho no futebol brasileiro depois do fim do passe. Analisa os principais mecanismos de 
negociações entre clubes e jogadores de futebol. A pesquisa que fundamenta este artigo se utilizou 
de técnicas quantitativas e qualitativas. A coleta de dados se apoiou em duas técnicas de 
investigação do universo empírico: entrevistas e questionários. Realizou-se entrevistas com atletas, 
sindicalistas e jornalistas, buscando aprender as percepções destes atores sociais sobre os impactos 
da Lei Pelé. Foram aplicados 97 questionários aos jogadores de futebol de clubes das Séries A, B e 
C do campeonato nacional. A hipótese central é de que as mudanças recentes na legislação 
desportiva (e futebolística) flexibilizaram as relações e os contratos de trabalho no mercado 
futebolístico brasileiro. Considera as percepções dos jogadores brasileiros sobre os direitos 
federativos do atleta e as mudanças nos contratos entre clubes e jogadores depois do fim do passe. 
Constata-se que os direitos federativos funcionam como o passe e que as os clubes continuam 
“vendendo” atletas depois do fim do passe porque em muitos “casos” ambas as partes lucram com 
este comércio.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

            Este trabalho investiga a relação entre a Lei Pelé e as negociações de jogadores de 

futebol no Brasil. A questão central que fundamenta o debate desenvolvido neste estudo 

refere-se à analise dos impactos do fim do passe no mercado futebolístico brasileiro. 

Analisam-se as concepções dos jogadores brasileiros sobre os direitos federativos do atleta 

e as negociações de jogadores de futebol depois da Lei Pelé. Enfatiza-se as percepções dos 

atletas acerca dos efeitos provocados pela nova legislação sobre a modernização do 

futebol, o sistema de relações de trabalho e contratos entre clubes e jogadores e as 

principais intenções da Lei Pelé. O fim do passe tende a criar um sistema híbrido de 

relações entre clubes, jogadores e empresários. A Lei Pelé não foi suficiente para abolir os 

mecanismos de negociação e venda de jogadores e as correspondentes taxas de 

intermediação, o que implica uma dimensão da modernização conservadora. Foram criados 

mecanismos (indenizações em caso de rompimento do contrato de trabalho, indenizações 

por formação e promoção dos jogadores e cláusula penal) que “prendem” o atleta aos 

clubes e/ou aos empresários.  



A pesquisa1 que fundamenta este artigo se utilizou de técnicas quantitativas e 

qualitativas. A coleta de dados se apoiou em duas técnicas de investigação do universo 

empírico: entrevistas e questionários. Realizou-se entrevistas com atletas, sindicalistas e 

jornalistas, buscando aprender as percepções destes atores sociais sobre o fim do passe. 

Foram aplicados 97 questionários aos jogadores de futebol, distribuídos entre os clubes da 

seguinte forma: SC Internacional (06), Grêmio de Futebol Porto-Alegrense (11), Esporte 

Clube Juventude (05), Caxias (13), Glória de Vacaria (08), Fortaleza Esporte Clube (10), 

Fluminense Football Club (11), Paysandu-PA (04), Associação Atlética Ponte Preta (08), 

Cruzeiro Esporte Clube (10), Coritiba Foot Ball Club (07) e Clube de Regatas Vasco da 

Gama (04). 

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). O passe2, vínculo desportivo do atleta com a 

entidade desportiva contratante, passou a ter natureza acessória ao vínculo empregatício, 

dissolvendo-se quando o contrato de trabalho chega ao seu final. 

O artigo 28 da Lei Pelé (nº 9.615/98) reza que o atleta profissional do futebol, 

empregado em uma entidade desportiva, deve ter seu contrato regido pela legislação 

trabalhista (CLT, art. 3º). Ao extinguir o passe, a referida lei veio acabar com a prisão de 

um atleta profissional a uma entidade desportiva empregadora. Com o passe em vigor, 

mesmo após o término do contrato de trabalho, o atleta continuava vinculado, aprisionado 

ao clube, não podendo se transferir para um outro clube de futebol, o que em outras 

palavras significa a ausência de liberdade de trabalho, de escolher outro empregador.  

 

Com o instituto do passe, o atleta tornava-se um trabalhador que não tinha o 
direito de mudar de emprego, que não podia discutir bilateralmente seu contrato 
de trabalho, que se via obrigado a aceitar as condições impostas por seu 
empregador, sob pena de não poder exercer a sua profissão (NAPIER, 2003, p. 
57).  

 

                                                 
1 É importante informar o leitor que se trata da pesquisa realizada no período de 2004 a 2006 que deu origem 
a nossa tese de doutoramento intitulada O fim do passe e a modernização conservadora no futebol brasileiro 
(2001-2006). Ver RODRIGUES, F. X. F. O fim do passe e a modernização conservadora no futebol 
brasileiro (2001-2006). 2007. Tese (Doutorado em Sociologia) – PPGS/UFRGS, Porto Alegre, 2007.   
 
2 “O passe é o nome dado à formalidade de uma obrigação entre o atleta e uma entidade desportiva. Com o 
instituto do passe, o atleta se tornava um trabalhador que não tinha o direito de mudar de emprego, que não 
podia discutir bilateralmente seu contrato de trabalho, que se via obrigado a aceitar as condições impostas por 
seu empregador, sob pena de não poder exercer a profissão” (NAPIER, 2003, p. 244). 



Entende-se por passe a importância devida por um empregador a outro, equivalente 

à cessão do atleta durante a validade do contrato ou depois de seu término, dentro das 

normas desportivas. O passe era, portanto, um mecanismo legal regulamentado pela Lei nº 

6.354/02/9/76, para regular a profissão de jogador de futebol. O passe funcionava como 

uma espécie de licença e permissão que o jogador de futebol recebia para continuar 

trabalhando em outro clube, concedida pelos seus empresários e/ou procuradores para que 

pudesse ser transferido ou negociado de um clube para outro, em troca de indenizações ou 

até mesmo de outros jogadores (NAPIER, 2003, p. 55). Logo, o jogador de futebol era um 

trabalhador legalmente proibido de procurar emprego em outro clube, ou seja, impedido de 

escolher e decidir em que clube trabalhar. A Lei nº 6.354/1976, norma que dispôs sobre o 

esporte de forma mais ampla até então, pode-se perceber uma definição de passe que não 

se sustenta sem os mecanismos de cessão e transferência do atleta. É um sistema que tem 

como único objetivo a remuneração do clube que detém a propriedade do atleta. Esta Lei 

vinculava o atleta ao clube, ao qual ficava preso, mesmo depois de terminado o contrato de 

trabalho, inclusive sem receber salário (PAIVA, 2001; RODRIGUES, 2007, 2006). 

O passe era talvez o mecanismo mais atrasado do direito do trabalho brasileiro. O 

regime híbrido proposto pela Lei Pelé, que estabeleceu o fim do passe, mesmo sendo muito 

mais avançado que o passe, não colocou ainda o jogador de futebol em condições de se 

igualar com o trabalhador urbano3. Devem-se ressaltar ainda fatores como a jornada de 

trabalho e o calendário esportivo exaustivo que predominam no futebol, a indiferença das 

ocorrências de acidentes e doenças do trabalho, a vida útil laboral curta, a imposição de 

horários e trabalho por contratos comerciais dos clubes, além da péssima remuneração da 

grande maioria dos jogadores. A Lei Pelé regulamenta a cláusula penal que “é uma multa 

contratual para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral de todos 

os contratos de atletas profissionais de todas as modalidades desportivas” (Art. 28, Lei nº 

9.615/98).  

A cláusula penal tem sido utilizada como mecanismo para prender o jogador 

profissional ao clube na nova configuração do mercado de trabalho no futebol brasileiro 

pós-Lei Pelé. Álvaro Melo Filho defende a unilateralidade da cláusula penal. Segundo ele, a 

cláusula penal é devida pelo atleta ao clube, resultado do rompimento unilateral por vontade 

do atleta; tem natureza compensatória pela quebra do pacto de permanência; a 

responsabilidade por seu pagamento é transferida, por costume, ao clube adquirente ou 

                                                 
3 O trabalhador rural em muitos casos ainda mantém condições de desvantagens em relação ao urbano.  



clube de destino do atleta e seu valor era fixado pelas partes contratantes e submetido a 

redutores estatuídos na lei (MELO FILHO, 2000, p. 127). Tudo isso constituiu fatores que 

merecem ser revisados, pois fazem com que o profissional do futebol tenha uma situação de 

trabalho peculiar (MACIEL, 2003; NAPIER, 2003). 

O passe sempre se constituiu no grande suporte financeiro dos clubes de futebol do 

Brasil. Fazia com que o clube que possuía o vínculo com o atleta pudesse exigir do clube 

interessado neste, uma importância para que este pudesse usufruir dos serviços do atleta. 

Com a Lei n° 9.615/98 e suas modificações, em 26/03/2001, o “medieval” instituto do 

passe deixou de existir. Sua extinção foi decretada pelo art. 2° da referida lei, foi fruto de 

um esforço conjunto do governo brasileiro e das entidades ligadas ao esporte que, 

motivadas pelo acordo firmado entre a FIFA4 e a UEFA5, decidiram extinguí-lo. Este é o 

marco inicial da reestruturação desse esporte no Brasil (MACIEL, 2003, p. 53). 

A lei que decretou o fim do passe ainda permitiu, como forma de compensação 

financeira ao clube formador do atleta, o direito de assinar o primeiro contrato profissional 

com o mesmo, “Art. 29 - A entidade de prática desportiva formadora de atleta terá o direito 

de assinar com este, a partir de dezesseis anos de idade, o primeiro contrato de trabalho 

profissional, cujo prazo não poderá ser superior a cinco anos” (Lei nº 10.672/03). O 

contrato de trabalho do atleta profissional tem prazo determinado, com vigência nunca 

inferior a três meses, nem superior a cinco anos (MACIEL, 2003; MACHADO, 2000).   

A entidade formadora ainda tem preferência pela primeira renovação de contrato do 

jogador. Esta entidade e somente esta terá direito a exigir um tipo de indenização por 

formação do jogador da entidade compradora do atleta. Essa indenização, muitas vezes 

funciona como o antigo passe, pois torna o atleta objeto de troca no mercado, ou seja, uma 

mercadoria (MACIEL, 2003; BRAGA, 2001; MACHADO, 2000).  

O fim do passe foi resultado de um conjunto de mudanças na legislação e na 

estrutura administrativa do futebol, que teve início com a criação do Clube dos Treze, em 

1987, consolidando-se com a promulgação da Lei Pelé, e mais especificamente com o 

artigo que estabelece liberdade de trabalho ao jogador de futebol (PRONI, 2000).  

A recente transformação (e/ou reestruturação) do mercado futebolístico brasileiro 

pode ser relacionada diretamente à uma nova fase de desenvolvimento da modalidade, na 

                                                 
4 Federação Internacional de Futebol Association. 
5União Européia de Clubes de Futebol. 

 



qual predomina o futebol-empresa. Nessa atual fase, também compreendida como parte da 

“era da globalização”, a produção e a veiculação do espetáculo futebolístico ganharam 

grande impulso nos principais centros futebolísticos mundiais (AIDAR, 2000; PRONI, 

2001). 

A mudança estrutural que ocorre no futebol, caracterizada pela introdução de novas 

formas de gestão, pela interface com o capital financeiro, pelas mudanças na legislação 

esportiva e, sobretudo pela transformação do futebol em produto globalmente 

comercializado – tem uma evolução própria em cada país, tendo diferentes significados. 

Partindo da história recente do Brasil, percebe-se que ao longo do século XX, se 

tornaram evidentes e freqüentes uma certa percepção do “atraso” e também as tentativas de 

modernizar a sociedade brasileira (o “moderno” sendo sempre identificado com o que vem 

de fora, importação). No entanto, o mais problemático é que  

 

[…] com freqüência, adentrava-se na tal modernidade de modo parcial, restrito. 
Mantinham-se as raízes, a estrutura arcaica de poder, sobrepondo-se a ela uma 
roupagem nova, um envólucro de modernidade. Analogamente, a evolução da 
organização e da configuração institucional da modalidade esportiva mais 
visada e comentada do país acabou expressando esse mesmo traço constitutivo 
da nossa sociedade. Inclusive, nos anos noventa, a modernização da gestão 
econômica avançou na frente, em descompasso com a modernização da 
estrutura política – descompasso este que parece ter-se tornado emblemático do 
nosso desenvolvimento tardio (PRONI, 2001, p. 3). 

 

 

As transformações pelas quais passa o futebol brasileiro permitem uma análise 

baseada na argumentação acima. Sabe-se que o futebol profissional foi visto em diferentes 

momentos como uma construção inacabada. Todo o discurso modernizante apontava para 

um projeto incompleto. Identificava-se o modelo futebolístico europeu como o melhor a 

ser seguido, ou seja, como a referência de modernidade (AIDAR, 2000; GIULIANOTTI, 

2002). 

Conforme destaca Proni (2001, p. 4),  

 
A força da modernidade está justamente no seu significado progressista (ao 
exigir um mercado de trabalho livre, por exemplo). Não obstante, é preciso 
examinar o conteúdo do “progresso”, analisar a quem cabem as escolhas. 
Talvez não seja socialmente benéfico, ou desejável, trocar a ética do esporte 
associativo pela ética da maximização dos lucros. Em particular quando a lógica 
do mercado conduz à exclusão e à ampliação das desigualdades, que são 
tendências desarticuladoras dos princípios (liberdade, igualdade e fraternidade) 
que deveriam embasar a construção da modernidade. 

 



A análise aqui empreendida dessa mudança insere-se em uma perspectiva 

econômica aberta pela expansão da indústria do entretenimento e do marketing esportivo, 

bem como no aspecto da revisão da legislação esportiva. 

As pesquisas de Rodrigues (2006; 2007) acerca do processo de modernização do 

futebol brasileiro por meio da nova legislação indicam que a Lei Pelé (n° 9.615/1998) 

criou as bases legais e institucionais para a modernização do futebol no Brasil, mas não 

completou tal processo devido às alterações sofridas em decorrência das emendas 

propostas e impostas pelos parlamentares defensores dos interesses dos clubes e dirigentes 

no congresso nacional (Lei Maguito Vilela, n° 9.981/2000).  

A Lei Pelé se insere no movimento de modernização do esporte, busca dar uma 

nova dimensão jurídica ao futebol brasileiro. Busca-se captar as percepções dos jogadores 

sobre a Lei Pelé e seus impactos no futebol brasileiro. Defende-se a hipótese de que a 

referida Lei modernizou somente alguns aspectos do futebol brasileiro, o que sugere ser 

uma modernização conservadora (na perspectiva utilizada por Fernandes (1976) para 

entender a modernização da sociedade brasileira). Uma análise profunda indica que a Lei 

Pelé modernizou um conjunto de fatores do nosso futebol, sendo mais atuante no conjunto 

das relações de trabalho e no processo de empresariamento do futebol. 

As investigações realizadas para fundamentar essa argumentação indicam que a Lei 

Pelé e o fim do passe trouxeram algumas novidades e avanços significativos no sistema de 

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

profissionais dos futebolistas. No entanto, entende-se que o processo em curso se trata de 

uma “modernização conservadora6”, ou seja, um processo incompleto, pois alguns 

aspectos da nova legislação apontam para uma situação híbrida (inovações em 

determinados aspectos, ao lado de mecanismos tradicionais). A modernização em curso 

mantém algumas características do passe, tais como (a) a dependência do jovem atleta em 

relação ao clube (ou a escolinhas de futebol, empresários, empresas), (b) os procedimentos 

referentes a empréstimo e a transferência de atletas em favor dos clubes, e (c) o sistema de 

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

A modernização conservadora representa um processo de mudança sem participação 

efetiva do 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 incorporem a progressiva participação do 

                                                 
6 No sentido utilizado por Florestan Fernandes (1976).  



mundo do trabalho nos excedentes econômicos. No caso do futebol, verifica-se a ausência 

da participação dos atletas na elaboração e/ou alterações da legislação (RODRIGUES, 

2007, 2006; PRONI, 2001, 2000).  

 

2. PERCEPÇÕES DOS JOGADORES ENTREVISTADOS SOBRE OS DIREITOS 

FEDERATIVOS DO ATLETA 

 

 

O direito federativo consiste basicamente no direito de uma entidade desportiva 

inscrever o atleta em uma competição oficial para representá-la. O direito federativo surge 

da coincidência da vontade do atleta e da entidade desportiva em inscrever o atleta em uma 

competição desportiva oficial (NAPIER, 2003). O registro dos direitos federativos do 

atleta em nome de um clube é condição sine qua non para que o atleta possa disputar 

partidas oficiais (RODRIGUES, 2007). 

Com o fim do passe, decreto da Lei Pelé, surge uma outra nomenclatura para 

definir o vínculo entre clube e jogador. Trata-se dos “direitos federativos”. Há uma 

discussão a respeito da possibilidade dos direitos federativos do atleta substituírem o antigo 

passe. Buscamos em nossa pesquisa apreender a concepção dos atletas sobre os direitos 

federativos. Conforme a Tabela 1, 62,89% dos jogadores afirmaram que os direitos 

federativos substituem o passe. O passe era o vínculo jurídico/desportivo que prendia o 

atleta ao clube. O atleta era considerado uma propriedade do clube. Com o fim do passe 

temos uma suposta liberdade de trabalho para o atleta, visto que ele pode procurar o clube 

que quiser ao final do contrato de trabalho, agora o vínculo entre clube e jogador é 

essencialmente trabalhista.   

Os direitos federativos funcionam como uma licença para o clube utilizar o 

atletas como seu empregado. O que pode ser entendido também como uma compensação 

para o clube em relação ao antigo sistema do passe. 

Como mostra a Tabela 1, para 30,93% dos jogadores entrevistados em nossa 

pesquisa, os direitos federativos não substituem o passe. Trata-se de um elemento novo que 

tem origem com a modernização empreendida pela nova legislação. Cerca de 6,19% não 

souberam responder. 

 

 



TABELA 1 - Pecepção dos jogadores sobre os direitos
federativos como substituto do passe

61 62,9

30 30,9

6 6,2

97 100,0

sim

não

não sabe

Total

Os direitos
federativos
substituem
o passe?

Frequencia Percentual

FONTE: Adaptado de Rodrigues (2007)
 

 
Os direitos federativos do atleta atualmente são objeto de negociação entre os 

empresários, atletas e dirigentes esportivos. Na verdade, trata-se de um termo “novo” para 

designar o antigo passe. No entanto, é necessário destacar que juridicamente os direitos 

federativos não existem, estando fora da legislação trabalhista, o nos levar a afirmar que se 

trata de uma ficção. Realmente, o vínculo trabalhista no futebol se estabelece somente 

entre clubes e jogadores, pois o jogador é o trabalhador que vende seu trabalho ao clube 

(instituição empregadora).  

Mesmo que legalmente não existam os direitos federativos e que o empresário não 

possa comprá-los, o que se verifica na prática é a negociação dos direitos federativos por 

parte dos empresários, estes convencem os atletas a atuarem como procuradores e 

negociam as transferências e contratos dos jogadores com os clubes.  

 

 

3. PERCEPÇÕES DOS JOGADORES SOBRE “VENDAS” E “COMPRAS” DE 

JOGADORES DEPOIS DO FIM DO PASSE 

 

 

A legislação anterior à Lei Pelé admitia a “compra” e “venda” do passe dos 

atletas. Entendia que o passe era o direito à transferência do atleta de um clube a outro. O 

titular deste direito não era o próprio atleta, mas a entidade de prática desportiva (clube), 

por isso, o jogador de futebol profissional era um patrimônio de seu clube, exceto quando o 

atleta comprava seu próprio passe, ou alcançasse a idade de 32 anos, ou, tivesse sido 

liberado pelo clube por uma outra razão. “Assim, findo o contrato de trabalho, que, no caso 

do futebol, é sempre por tempo determinado, o jogador “com passe livre” pode negociar 

sua ida para o clube que quiser” (BOUDENS, 2002, p. 11). 

O valor do passe era justificado como indenização do investimento feito pelo 

clube na formação profissional de seus atletas, uma forma de receber retornos compatíveis 



com os investimentos efetuados, nas transferências de atletas profissionais. O atleta só 

poderia trocar de entidade desportiva com a venda ou empréstimo do passe7. 

Como argumentou Rodrigues (2007), as negociações entre clubes, jogadores e 

empresários são cada vez mais complexas. Geralmente envolve a participação de atletas, 

empresários e diretores de futebol. Com o fim do passe, foram estabelecidos outros 

mecanismos para o processo de negociação de atletas, entre eles um sistema de multas e 

indenizações (MACIEL, 2003). 

Mesmo após o fim do passe continua a “venda” de jogadores, sobretudo a 

“venda” dos direitos federativos dos atletas, os quais funcionam praticamente como o 

antigo passe. A liberdade de trabalho dos jogadores se resume ao plano teórico, legal.  

A percepção dos jogadores entrevistados a respeito da “compra” e “venda” de 

atletas após a Lei Pelé pode ser analisada a partir da Tabela 2. Na nossa pesquisa, 

conforme mostra o Tabela 2, constatamos que para 42,27% dos jogadores a “compra” de 

jogadores continua da Lei Pelé exatamente porque a Lei Pelé permite a “venda” dos 

direitos federativos do atleta durante a vigência do contrato de trabalho assinado pelo 

jogador com um clube. Cerca de 29,90% dos entrevistados responderam que o contrato 

funciona como o passe, por isso os clubes continua vendendo e comprando jogadores de 

futebol mesmo após a Lei Pelé (RODRIGUES, 2007). 

Cabe destacar que 22,68% dos atletas afirmaram que a “venda” de jogadores 

continua depois da Lei Pelé porque a clausula penal, as indenizações de formação e de 

promoção são multas que prendem o jogador ao clube de futebol, favorecendo as 

negociações. Estes são mecanismos que podem também substituir, em alguns casos, o 

antigo passe, prendendo o atleta ao clube e tirando sua liberdade de trabalho.  

A Tabela 2 mostra também que 5,15% dos entrevistados responderam que não 

sabem porque continua a venda de atletas depois da Lei Pelé.  

                                                 
7 Na transação comercial do jogador o procurador geralmente fica com 5% a 10% do valor do passe. Antes da 
Lei Pelé extinguir o passe, em março de 2001, o jogador de futebol somente teria o passe livre aos 30 anos de 
idade e se tivesse jogador no mesmo clube por 10 anos consecutivos.  
 



TABELA 2 - Percepção dos jogadores sobre permanênci a da prática da
compra e venda de jogadores depois do fim do passe

41 42,3

29 29,9

22 22,7

5 5,2

97 100,0

A lei permite a venda dos
direitos federativos durante
contrato

O contrato funciona como o
passe

A clausula penal e as
indenizações por formação e
promoção prendem o atleta
ao clube

Não sabe

Total

Por que
continua a
compra e
venda de
jogadores
depois do fim
do passe?

Frequencia Percentual

FONTE: Adaptado de Rodrigues (2007)
 

 
 

A chamada cláusula penal constitui uma multa contratual devida em casos de 

descumprimento, rompimento e/ou rescisão unilateral de todos os contratos de atletas 

profissionais de todas as modalidades esportivas profissionais8. O valor desta cláusula pode 

ser livremente determinado pelos contratantes, sendo que deve ser respeitado até o limite 

máximo de cem vezes o montante da remuneração anual combinada (NAPIER, 2003). 

Essa multa rescisória muitas vezes prende o atleta ao clube e preenche a função do 

antigo passe. A multa rescisória que equivale a 200 vezes a média anual do salário do atleta. 

Deve ser paga em caso de descumprimento do contrato do atleta. Ela constitui uma forma de 

manutenção do vínculo, pois é desproporcional o tamanho da multa. 

Juca Kfouri, cientista social e jornalista esportivo, defende a idéia de que o 

sistema de multas é um mecanismo que prende o atleta ao clube, cumprindo antigas 

funções do passe. Se considerar que a transferência de uma atleta para um novo clube 

depende de negociações dos direitos federativos do atleta, geralmente mediante o 

pagamento de multas rescisórias, é perfeitamente aceitável o argumento de Kfouri (Teoria 

& Debate, nº 48, jun/jul/ago 2001). É por isso que mesmo tendo sido abolido o passe, as 

entidades de prática desportiva continuam negociando entre si os atletas.  

Para negociar o atleta, o clube busca manter o vínculo trabalhista com o mesmo, 

o que é garantido por meio de contratos mais longos. O sistema de multas garante a 

permanência das negociações de atletas entre os clubes, pois clubes e atletas ganham com 

essas transações (RODRIGUES, 2007).  

                                                 
8 Artigo 28 da Lei nº 9.615/98. 



O vínculo que une o atleta ao clube atualmente é de natureza trabalhista. Este 

vínculo se estabelece somente entre clubes e jogadores, pois o jogador é o trabalhador que 

vende sua força de trabalho ao clube (instituição empregadora). É por isso que não se pode 

mais “comprar” ou “vender” o atleta, mas negociar sua força de trabalho e/ou licença para 

atuar em uma dada instituição desportiva. Os empresários podem atuar como agentes e/ou 

procuradores dos atletas, mas juridicamente, não podem “comprar” os “direitos 

federativos” de um jogador. São os clubes as instituições que possuem condições (legal-

institucional) e poder para inscrever/registrar um atleta em uma federação (e 

conseqüentemente criar o vínculo). O clube não é mais o dono do atleta, pois o que existe 

são contratos entre clubes e jogadores. No entanto, é necessário enfatizar que nos contratos 

se admitem a possibilidade de inserir algum percentual para o atleta em caso de uma futura 

negociação, caso o clube não tenha condições de cobrir os ganhos que o atleta pede9 

(RODRIGUES, 2007; BRAGA, 2001).  

Com base na análise acima, podemos afirmar que existe duas tendências: (a) entre 

passagem pelo futebol do exterior e concepção de que o contrato funciona como o passe e 

(b) entre os atletas que não jogaram no exterior predomina a percepção de que a “venda” 

de atletas acontece depois da Lei Pelé porque é permitida a negociação dos direitos 

federativos do atleta durante a vigência do contrato do jogador com o clube.  

 

 

4. CONCEPÇÕES DOS JOGADORES SOBRE AS MUDANÇAS NOS CONTRATOS 

DE TRABALHO DEPOIS DO FIM DO PASSE 

 

 

Um dos principais objetos das relações entre clubes e jogadores de futebol 

profissional é o contrato de trabalho. A Lei nº 9.615/1998, no seu artigo 34, inciso I reza 

que o contrato do atleta profissional de futebol deverá obrigatoriamente ser registrado na 

entidade de administração nacional do futebol, no caso a CBF e também na Federação 

Regional. É dever da entidade de prática desportiva empregadora fornecer uma cópia do 

contrato do atleta profissional para o mesmo e enviar cópias para estas entidades. 

                                                 
9É o que aconteceu com o atleta Robinho. “O Santos para ter o atleta por mais tempo, renovou o contrato 
com o jogador e uma das cláusulas determinava que o jogador teria direito a 40% da multa rescisória que era 
de R$ 50 milhões” (Antônio Afif, entrevista concedida ao autor em 05/02/2006). 
  



O fim do passe veio modernizar as relações de trabalho no futebol brasileiro e 

modificar os contratos entre clubes e jogadores, bem como as relações dos atletas com os 

empresários. Primeiro o fim do passe estabeleceu a suposta liberdade de trabalho.  

Perguntamos aos jogadores a respeito do que mudou nos contratos entre clubes e 

jogadores com o fim do passe. Grande parte dos jogadores (40,21%) entende que com o 

fim do passe os contratos entre clubes e jogadores se tornaram mais longos (Tabela 3). Os 

contratos longos têm sido uma das estratégias dos clubes para prenderem os jogadores 

depois do fim do passe, pois durante a vigência do contrato o jogador está vinculado ao 

clube, só pode sair se pagar a multa rescisória que é monstruosa, o que impede muitas 

vezes as transferências. O jogador perde a suposta liberdade de trabalho com esses 

contratos longos e, sobretudo devido ao sistema de multas. Todas as mudanças nos 

contratos dos atletas profissionais decorrentes da nova legislação podem ser analisadas à 

luz das teorias da sociologia do trabalho acerca da economia flexível (HARVEY, 1992), 

flexibilização do trabalho, a qual implica em um modelo de desregulamentação e 

mudanças no papel e na extensão das leis (SUPERVIELLE & QUIÑONES, 2000, p. 24). 

No entanto, alguns jogadores pensam diferentes do grupo acima. A opinião de 

23,71% dos jogadores entrevistados é de que a mudança nos contratos com o fim do passe 

implicou em contratos mais curtos e flexíveis. Na verdade, houve sim uma maior 

flexibilização, e existe um prazo mínimo para o contrato de trabalho. Cabe ainda frisar que 

cerca de 22,68% dos atletas consideram que os contratos mudaram para melhor com o 

estabelecimento do fim do passe. Um grupo de 7,22% dos entrevistados responderam que 

não sabe e 6,19% responderam que o fim do passe não mudou nada nos contratos dos 

jogadores (Tabela 3). 

 

TABELA 3 - Percepção dos jogadores entrevistados so bre as
mudanças nos contratos depois do fim do passe

39 40,2

23 23,7

22 22,7

6 6,2

7 7,2

97 100,0

Os contratos se tornaram
mais longos

Os contratos se tornaram
mais curtos e flexíveis

Mudou para melhor

Nada mudou

Não sabe

Total

O que
mudou nos
contratos
dos
jogadores
depois do
fim do
passe?

Frequencia Percentual

FONTE: Adaptado de Rodrigues (2007)
 



 
Constamos acima que o fim do passe provocou algumas mudanças nos contratos 

dos jogadores. É claro, que mais do que o fim do passe, essas mudanças foram 

desencadeadas pela Lei Pelé e as leis seguintes.  

Os clubes ainda seguram seus atletas por meio de contratos mais longos. Quanto 

ao valor do salário, é verdade que se o valor for muito elevado, fica muito mais difícil o 

atleta romper o contrato antes do seu término, pois será obrigado a pagar uma indenização 

pela rescisão contratual (RODRIGUES, 2007).  

Os prazos dos contratos também foram modificados com o fim do passe. Na 

verdade uma das mudanças provocadas pela Lei Pelé nos contratos mais evidentes dos 

atletas reside nos prazos. Após o cumprimento do contrato o jogador está livre. Cabe ao 

clube, se estiver interessado em continuar com o jogador, efetuar a renovação antes do seu 

vencimento. O clube ainda recebe dinheiro (indenização) pela transferência do jogador, se 

houver um rompimento do contrato antes do prazo e existir uma cláusula contemplando a 

multa rescisória (que também tem critérios específicos para determinar seu valor). 

Antes da Lei Pelé o prazo do contrato do jogador de futebol profissional 

(firmados a partir de 02/03/1977 até 24/03/1998, NAPIER, 2003, p. 248) era de no mínimo 

três meses e máximo de dois anos. É a partir de 13 de julho de 2000 (data em que houve 

nova modificação no art. 30 da Lei Pelé) que se fixou novo prazo de no mínimo três meses 

e no máximo cinco anos do contrato do atleta profissional10 (NAPIER, 2000, pp. 248-249). 

Portanto, uma mudança mais evidente refere-se aos prazos dos contratos dos atletas. Os 

prazos se tornaram mais elásticos, dependendo sempre da vontade dos contratantes. O 

contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, com vigência nunca 

inferior a três meses nem superior a cinco anos (Lei nº 9.981/00).  
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho discutiu o processo de flexibilização dos contratos de trabalho no 

futebol brasileiro que entrou em vigor com a Lei Pelé (nº 9.615/98). Abordou as 

negociações entre os clubes de futebol e entre clubes e jogadores de futebol. Analisou as 

percepções dos jogadores brasileiros sobre os direitos federativos do atleta e as mudanças 

nos contratos entre clubes e jogadores depois do fim do passe.   

                                                 
10 Com base na Lei nº 9.981/2000. 



As principais constatações do trabalho, construídas ao partir das evidências 

apresentadas ao longo do texto, foram as seguintes:  

• Em relação à percepção dos atletas sobre os direitos federativos depois do fim do 

passe, constatamos que a maioria dos jogadores, ou seja, 62,89%, considera que os 

direitos federativos substituem o passe (Tabela 1). 

• Constatou-se que para 42,27% dos atletas entrevistados, a “compra” de jogadores 

continua depois da Lei Pelé porque a referida Lei admite a “venda” dos direitos 

federativos do atleta durante a vigência do contrato de trabalho assinado pelo 

jogador com um clube. É importante destacar também que cerca de 29,90% dos 

entrevistados responderam que o contrato funciona como o passe, por isso os 

clubes continua vendendo e comprando jogadores de futebol mesmo após a Lei 

Pelé. E cerca de 22,68% dos atletas afirmaram que a “venda” de jogadores continua 

depois da Lei Pelé porque a clausula penal, as indenizações de formação e de 

promoção são multas que prendem o jogador ao clube de futebol, favorecendo as 

negociações (Tabela 2). 

• No que diz respeito às mudanças nos contratos dos atletas com os clubes, 

supostamente provocadas pelo fim do passe, constatou-se que grande parte dos 

jogadores (40,2%) entende que, com o fim do passe, os contratos entre clubes e 

jogadores se tornaram mais longos (Tabela 3). Os contratos longos têm a função de 

prender os jogadores aos clubes, mantendo o vínculo por mais tempo. Durante a 

vigência do contrato o jogador está vinculado ao clube, só pode sair se pagar a 

multa rescisória, que é geralmente elevada, o que impede, muitas vezes, as 

transferências. O jogador perde a suposta liberdade de trabalho com esses contratos 

longos e, sobretudo, devido ao sistema de multas. Todas as mudanças nos contratos 

dos atletas profissionais decorrentes da nova legislação apontam para uma 

flexibilização do trabalho (HARVEY, 1992), a qual implica em um modelo de 

desregulamentação e mudanças no papel e na extensão das leis (SUPERVIELLE & 

QUIÑONES, 2000, p. 24). 

Uma das conclusões deste artigo é que o fim do passe, de fato, veio acabar com a 

prática de assinatura de contratos em branco. Os atletas se tornaram mais cuidadosos para 

assinar contratos com os clubes. Isso implica na redução do paternalismo que sempre 

caracterizou as relações entre clubes e jogadores no Brasil. Não se pode negar que o fim do 

passe deu mais autonomia aos jogadores. Está em curso a consolidação de um sistema de 



contratos e transferências de atletas muito mais flexível e moderno. O fim do passe teve 

impactos sobre as formas de negociação entre clubes e jogadores no momento de assinar os 

contratos e sobre a liberdade de trabalho.  

Em suma, a situação do atleta é diferente da predominante na legislação anterior. 

Atualmente, devido ao fim do passe, o atleta está vinculado ao clube a partir do 

compromisso contratual estabelecido através do contrato de trabalho. Em caso de o atleta 

não desejar a continuidade do contrato, ele pode romper seu vínculo indenizando o clube. 

A nova situação mostra que o direito ao trabalho é sagrado e por isso tem que ser 

respeitado. A Lei Pelé assegura que, havendo indenizações a ser pagas, é dever de quem 

deu causa ao rompimento do contrato pagar a multa.  
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