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RESUMO: O presente trabalho aborda a temática dos direitos de arena e imagem dos jogadores de 
futebol dos principais clubes do Rio Grande do Sul, tendo como objetivo realizar uma análise 
jurisprudencial no Tribunal Regional da 4ª Região, observando se os processos que versam sobre o 
direito de arena e imagem dos atletas garantem a respectiva remuneração de acordo com a previsão 
legislativa da Lei 9.615/98, popularmente chamada de Lei Pelé. Como metodologia utiliza-se a 
abordagem dedutiva e o procedimento monográfico e histórico. A técnica de pesquisa é a 
documentação indireta por meio da revisão bibliográfica, de legislação e jurisprudência do Tribunal 
Regional da 4ª Região. Inicialmente apresenta-se a evolução histórica dos direitos do atleta e dos 
contratos desportivos, com ênfase no direito de imagem e direito de arena.  Em seguida, analisa-se a 
jurisprudência pesquisada no Tribunal Regional da 4ª Região, no lapso temporal de 28/10/2015 até 
29/10/2018, utilizando como a palavra-chave “Lei 9.615/98”. Como resultado, ficou demonstrada a 
solidificação do entendimento sobre aplicabilidade dos direitos imagem e direito de arena, 
destacando-se a distinção entre eles, no qual a imagem fica restrita à titularidade do jogador e o 
direito de arena às entidades.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito de Arena; Direito de Imagem; Direito desportivo; Jogador de futebol. 
 
ABSTRACT: The present work is directed to the theme of the arena and image rights of soccer 
players of the main clubs of Rio Grande do Sul, having done a jurisprudential analysis in the Regional 
Court of the 4th Region, observing the processes that deal with the right of arena. and the image of 
the vehicles guarantees a remuneration according to the Legislative Law of Law 9.615 / 98, called the 
Law of Pelé Law. Use, as always, a deductive approach and the monographic and historical 
procedure. The research technique is an indirect journal of bibliographical nature, of legislation and 
jurisprudence of the Regional Court of the 4th Region. The initial presentation of a magazine has the 
rights of sports and sports, with an emphasis on the right of image and arena right. Next, a case law is 
investigated in the Regional Court of the 4th Region, in the time span of 10/28/2015 until 10/29/2018, 
using as a keyword "Law 9.615 / 98". As a result, it was demonstrated the consolidation of the 
understanding on the application of rights and the market law, highlighting a distinction between them, 
the image was restricted to the ownership of the player and the right of arena to the entities. 
 
KEY-WORDS: Arena Right; Image rights; Sports law; Football player. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tradicionalmente o futebol figura como uma das paixões nacionais, 

constituindo-se como o principal esporte no Brasil. Em virtude do gosto popular, este 

esporte mantém o maior público nos estádios, reúne multidões, famílias, tem as 

maiores audiências nos canais de televisão brasileira, domina o jornalismo e é onde 

se encontram os atletas com maiores subsídios atualmente no Brasil.  

Sendo o esporte mais popular do mundo, teve dentro do direito sua 

evolução acentuada, tendo, por exemplo, a criação de suas federações, como a 

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) e UEFA (Union of 

European Football Associations); confederações, como a CBF (Confederação 

Brasileira de Futebol); copas do mundo; campeonatos diversos, como a 

Champions League, Taça Libertadores da América, campeonatos e copas 

nacionais e regionais; regramentos para estes campeonatos e assim por diante. O 

principal disso tudo, o jogador, não poderia ser desprezado, para isso, o direito, 

que também evolui em todas as suas áreas, trouxe, na relação entre este e seu 

clube e atendendo ao princípio da proteção ao trabalhador que norteia o direito do 

trabalho, as normas regidas pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).  

A carreira de jogador de futebol é extremamente curta, envolve 

transferências entre clubes nacionais e do exterior, na maioria das vezes há 

pessoas (empresários, agentes, etc.) que atendem aos interesses deste tipo de 

trabalhador, até pela remuneração do profissional que é bastante aprazível e que 

se distingue do trabalhador comum. Esta proteção precisou ser ampliada, e daí 

surge a Lei 9.615/98, mais conhecida como Lei Pelé, que trata das normativas 

sobre o desporto. Dentre as várias disposições contidas nesta normativa, duas se 

destacam e constituirão o foco deste trabalho a partir da percepção dos direitos de 

imagem e de arena pelo jogador de futebol. Portanto, visto diversos campeonatos 

pelo mundo todo, sendo jogadores conhecidos internacionalmente, analisa-se o 

direito de imagem e arena dos atletas, que de antemão já é previsto no Art. 5° nos 

incisos V, X e XVII da Constituição Federal e sendo negociado com os atletas e 

clubes sobre a vigência dos artigos 42 e 87 A da lei 9.615/98 (lei Pelé). Assim, 

diante dessa legislação, será analisado se os clubes Sport Club Internacional e 

Grêmio FootBall Porto Alegrense cumprem corretamente com o direito de imagem 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI241868,51045-Direito+de+imagem+e+direito+de+arena+do+atleta+profissional+de+futebol
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e arena dos seus jogadores. Para isso, serão analisados julgados dos respectivos 

clubes referentes ao tema.  

Relevante observar o momento histórico no qual este contexto começou a 

constituir-se, em 1930, quando o futebol já era a paixão dos brasileiros e 

aglomerava multidões. Naquela época ainda não existia televisão, apenas rádio, 

e, através do locutor, os ouvintes se emocionavam e imaginavam lance a lance. 

Com o passar do tempo, o futebol foi evoluindo e a paixão aumentando, surgiram 

as televisões e assim as emissoras passaram a cobrir evento por evento. Nesse 

cenário ocorreu o caso do goleiro Algisto Lorenzato, o qual ficou famoso por ser o 

primeiro atleta a tentar na justiça a garantia de seus direitos trabalhistas, alegando 

ser um trabalhador e estar a mais de dez anos defendendo as cores de um clube, 

pedindo, assim, cláusula decenal, vigente na época. Diante disso, a Legislação da 

época, construiu seu texto legal por meio de comparações dos atletas com 

artistas, considerando que ambos ofereciam um espetáculo ao público e, daí, com 

o passar dos anos, surgiu o direito de imagem e de arena para os atletas.  

Para realizar a presente pesquisa, importante em um primeiro momento 

analisar a evolução histórico dos atletas de futebol, para em um segundo 

momento verificar os seus direitos, dando uma ênfase no direito de imagem e 

direito de arena. Para finalizar o trabalho, será feita uma análise jurisprudencial de 

processos dos principais clubes do Rio Grande do Sul, com o objetivo de verificar 

se ambos clubes pagam tais verbas de acordo com a previsão em lei. Como 

metodologia utiliza-se a abordagem dedutiva e o procedimento monográfico. A 

técnica de pesquisa é a documentação indireta por meio da revisão bibliográfica, de 

legislação e jurisprudência do Tribunal Regional da 4ª Região do Trabalho. 

Inicialmente apresenta-se a evolução histórica dos direitos do atleta e dos contratos 

desportivos, com ênfase no direito de imagem e direito de arena.  Em seguida, 

analisa-se a jurisprudência pesquisada no Tribunal Regional da 4ª Região do 

Trabalho, no lapso temporal de 28/10/2015 até 29/10/2018, utilizando como a 

palavra-chave “Lei 9.615/98”. 

O direito à imagem é um dos direitos da personalidade dos quais todos 

os seres humanos gozam, facultando-lhes o controle do uso de sua imagem, seja a 

representação fiel de seus aspectos físicos (fotografia, retratos, pinturas, gravuras 

etc.), como o usufruto representação de sua aparência individual e distinguível, 

concreta ou abstrata. Quando se trata de um famoso, político ou pessoa notória a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_da_personalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Retrato
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imagem pode ser usada de modo que não ofenda e não use de modo errado 

(zoação, em site de prostituição e etc.) O uso da imagem de um indivíduo ocorre, 

basicamente, de uma maneira, sendo ela autorizada, em hipótese nenhuma sem 

autorização. Mediante pagamento e com consentimento tácito, sendo permitido a 

gratuidade. A modalidade de uso (paga ou gratuita com consentimento tácito) ocorre 

quando a imagem é utilizada por veículos de informação (periódicos, emissoras de 

televisão, livros) e representa personalidades públicas ou notórias (e pessoas que 

estejam por sua livre vontade próxima a elas, quando o consentimento é presumido). 

É o que acontece no caso de jogadores. 

Diferentemente do direito de imagem, o direito de arena reveste‐se de 

natureza indenizatória, pertence às entidades de prática desportiva e é ela quem 

tem a possibilidade de autorizar a reprodução das imagens do evento esportivo. 

Este instituto está previsto no artigo 42 e parágrafos seguintes da lei Pelé.  

Nesse sentido, para o sucesso da pesquisa será utilizada uma metodologia 

de trabalho que possibilite o desenvolvimento ordenado desse estudo, com o intuito 

de demonstrar, de forma precisa, os seus resultados. Para tanto, apropriar-se-á do 

método dedutivo de abordagem, para serem desenvolvidas análises a partir da 

premissa teórica eleita para a realização do estudo. Assim sendo, pretende-se 

adquirir um amplo conhecimento bibliográfico e uma posição crítica frente ao tema. 

Para tanto utilizar-se-á o método de procedimento monográfico, cabe salientar que 

em algumas partes, far-se-á uso do método de procedimento histórico. 

 

1 DIREITOS: HISTÓRIA DO CONTRATO DESPORTIVO 

 

Ao abordar-se o tema do contrato desportivo e suas implicações nas 

relações de trabalho, é preciso aclarar que este apenas pode ser firmado entre 

pessoa jurídica e pessoa física, jamais entre pessoa física e pessoa física. Observa-

se, ainda que, no Brasil, nem sempre a prática esportiva do futebol constituiu relação 

de trabalho.  

Em uma breve análise histórica, destaca-se o ordenamento jurídico 

espanhol, na primeira metade do século XX, o qual definia o contrato de trabalho em 

artigo 1° da lei de janeiro de 1994. Em tal documento, o contrato desportivo não era 

considerado contrato de trabalho, uma vez que a medida e a remuneração não 
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constavam no contrato desportivo quanto à produção, conforme assinalado por 

Arturo Majada:  

 

La nota de remuneración es indispensable para la existencia del contrato de 
trabajo, mientras que el contrato deportivo puede existir sin que se den 
prestaciones econômicas de ninguna classe; la finalidad de la asociación 
deportiva no ES Le producción, ni siquera el lucro o la ganância. (MAJADA, 
1934, p.1). 

 

No começo da década de 1930, esperava-se pela profissionalização do 

futebol no Brasil, justamente em consequência do surgimento de vários craques, que 

vinham se destacando como excelentes atletas. Diante disso, expectativa de retorno 

financeiro no Brasil pela prática de tal esporte, os atletas acabaram migrando para o 

continente europeu, onde o esporte já era reconhecido como trabalho.  

Outro ponto marcante para o futebol brasileiro foi quando emissoras de rádio 

e jornais brasileiros passaram a cobrir eventos futebolísticos, fato que despertou 

interesse ao governo Vargas, fazendo assim com que o Estado interferisse criando 

legislação para o futebol e assim levando a prática profissional do esporte. 

(CARVALHO, 1951, p.257). 

Como se pode observar, não é recente a profissionalização de atletas, para 

tanto, é preciso que se saiba um pouco da história da metade do século XX, trabalho 

que foi feito pelo legislador João Antero de Carvalho, para que de certa forma 

houvesse a profissionalização no futebol. (CARVALHO, 1951, p.257). 

Inúmeras atividades despertaram a atenção do legislador ao ponto de rever 

normas de proteção ao trabalho, mas não haviam normas que dispusessem acerca 

das peculiaridades dos atletas profissionais de futebol. Então, o autor apresenta o 

exemplo da Colômbia, que se destacou ao explorar o futebol com sociedades 

anônimas, enquanto no Brasil os clubes eram recreativos e sem fins lucrativos 

(CORREA, 2014, p.03). 

Assim, evidenciava-se a urgência de criar uma legislação trabalhista que 

assegurasse os direitos dos jogadores, para que esta prática não se entrevisse no 

direito humano e regulamentasse à profissão. Ressalta-se que na época, tal questão 

já era polêmica e levantava discussões, já que outras práticas já dispunham de tais 

garantias e o futebol ainda estava ignorado quanto isso.  

Foi então que ocorreu o caso do goleiro Algisto Lorenzato. Este trabalhava 

em um frigorífico e foi nesse emprego que teve contato com o futebol pela primeira 
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vez, pois a própria empresa tinha um time de futebol. Algisto integrava o time e após 

anos de participação, foi chamado pelo Clube Fluminense. Atuando nesse clube 

durante anos, foi 5 vezes campeão carioca. Atuou também pela Seleção Brasileira.  

Ele procurou a Justiça do Trabalho em busca de seus direitos. Ele se dizia 

detentor da estabilidade decenal, que na época era vigente, pois possuía mais de 10 

anos de atuação na prática desportiva. Em razão dos artigos 3° e 577 da CLT, 

deveria ser considerado empregado.  

Em razão da ausência de uma regulamentação específica, o caso foi 

cercado de bastante polêmica e divergências, narradas com maestria por 

CARVALHO: 

  

No caso de Algisto Lorenzato, por exemplo, manifestaram-se 
contrariamente ao Tribunal Superior a primeira e segunda instâncias, sendo 
de notar que nesse Tribunal o veredicto foi proclamado pela diferença de 
um voto. O relator, Ministro Delfim Moreira, foi vencido, tendo tido, 
entretanto, além de outros, o apoio dos Ministros Caldeira Neto e Júlio 
Barata. O Ministro Astolfo Serra, cujo voto prevaleceu no Tribunal Superior, 
sustentou que, sendo o jogador de futebol um assalariado, os seus direitos, 
em face do empregador, não diversificam, dos reconhecidos a outras 

categorias, aplicando-se lhe, pois, o instituto da estabilidade. (CARVALHO, 

1951, p. 259)  
 

 

 

O voto divergente, que prevaleceu no TST por apertada maioria de 5 X 4, 

aplicava ao jogador de futebol, por analogia, as normas destinadas aos artistas, 

admitindo que ambos “dão um espetáculo público parecido” argumentando que, 

baseado na convenção entre os interessados, nos casos omissos, seriam 

respeitados os preceitos do decreto que regula a locação de serviços teatrais 

(cláusula 17 dos contratos-tipo).  

Todavia, o entendimento manifestado pela maioria dos Ministros não 

prevaleceu, pois a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao agravo 

e julgando o Recurso Extraordinário, este fora provido (BRASIL, 1952, p. 3.367) e 

confirmado pelo Pleno daquele Pretório Excelso que rejeitou os Embargos do atleta.  

O STF, diante o fato, se pautou a não ser aplicável ao atleta o 

reconhecimento da estabilidade decenal em razão das peculiaridades que envolvem 

a profissão, como por exemplo, o pagamento em que o atleta tem direito pelas 

gratificações (como luvas, bicho e direito de imagem) e o passe, que o fazem ser 

diferente de um trabalhador comum.  
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Além disso, um outro fato interessante foi colocado em jogo: a 

impossibilidade de se impor a um clube de futebol permanência de “elementos 

imprestáveis para a finalidade do contrato, máxime se atentarmos para que os 

atletas se afastam das atividades desportivas em idade muito verde, via de regra 

quando, em outras profissões, principia o trabalhador a adquirir maior perfeição no 

seu mister.” 

 Seguem abaixo as ementas referentes aos processos mencionados: 

 

O jogador de futebol é um assalariado, cujos direitos, em face do 
empregador, não diversificam dos reconhecidos a outras categorias, 
cabendo-lhe, portanto, direito à estabilidade, que não pode ser objeto de 
transação entre empregadores. (BRASIL, 1948 – P. 958) (BRASIL, 1948, nº 
2. p.102). 
Ao jogador profissional de futebol aplica-se, por analogia, a exceção do art. 
507 da CLT. Na extensão dos benefícios da legislação trabalhista aos 
atletas profissionais, não se deve desprezar o sistema legal com que se 
organizou o desporto nacional. (BRASIL, 1948, nº 2, P. 110). 
Profissional de futebol e sua atividade congênere à exercida pelos artistas. 
Inexistência de relação de emprego no sentido comum. Peculiaridades da 
matéria. Impossibilidade de adquirir estabilidade. Situação vinculativa do 
jogador ao clube. (BRASIL, 1950, P. 38). 

 

Então, em virtude disso, profissionalismo que começava a ganhar pratica do 

futebol, foram reconhecidos pelas situações jurídicas, que por volta de 1950 ainda 

não estavam definidas, apesar de inúmeras leis trabalhistas voltadas para outras 

atividades.   

Ainda na década de 1950 o Supremo Tribunal Federal determinou que a 

situação do atleta profissional, em sua relação de trabalho, difere da do trabalhador 

comum. No livro “Trabalho e Justiça”, Tasso de Vasconcellos Alvarenga traz 

ementas distribuídas por temas e no que pertinente ao jogador de futebol, destaca o 

seguinte aresto proveniente do Tribunal Superior do Trabalho: “Jogadores de foot-

ball 1.603 – Os jogadores de foot-ball estão equiparados aos artistas para efeito de 

contagem de tempo em caso de indenização” (BRASIL, 1953). 

Por fim, o jurista mencionado concluiu que os comentários por ele feitos 

acerca do tema, tinham como objetivo demonstrar para certos dirigentes de clubes 

que naquela época preferiam as soluções agitadas em detrimento das definições 

pacíficas de direitos e obrigações, pois supunham que o jogador de futebol não 

detinha elementos para pleitear o reconhecimento de direitos comuns aos 

trabalhadores em geral. Direitos estes citados abaixo:  
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Decreto nº 53.820/64 – Estabeleceu critérios para a profissão de atleta de 
futebol, bem como a participação do atleta no valor de venda do seu passe;  
Lei nº 5.939/73 – Dispôs sobre benefícios previdenciários aos atletas 
profissionais de futebol; 
Lei n.º 6.354/76 – Estabelece as relações entre jogadores e entidades 
desportivas e até hoje está em vigor naquilo que não foi revogado pelas 
Leis Zico e Pelé. 
 

Os laços entre o futebol e o direito se consolidaram com a promulgação da 

Constituição de 1988, que passou a tratar o desporto como Direito Social e 

Fundamental, criando o terceiro período do direito esportivo nacional.   

Como exemplo, foi criado para auxiliar as seguintes leis: 

 

Lei nº 8.028/90 – Atribuiu à lei federal sobre desportos dispor sobre a justiça 
desportiva;  
Lei n.º 8.672/93 – Atribuiu aos clubes a faculdade de se tornarem empresas, 
previu o fim do passe, a exclusão do Tribunal Superior de Justiça 
Desportiva da organização da justiça desportiva brasileira e regulamentou 
os bingos;  
Lei nº 9.615/98 – Atribuiu aos clubes a obrigatoriedade de se constituírem 
em clubes/empresas, enquadrou o torcedor como consumidor, viabilizou a 
criação de ligas pelas entidades de prática do desporto, dispôs acerca do 
direito de arena.  
Lei nº 9.981/00 – Estabeleceu os deveres do atleta profissional, criou o 
Superior Tribunal de Justiça Desportiva e o reinseriu na organização da 
justiça desportiva brasileira, atribuiu à União, Estados e ao Distrito Federal o 
poder de legislar sobre o desporto;  
Lei nº 10.672/03 – Alterou a Lei Pelé, dispôs normas de organização do 
esporte e definiu a destinação de recursos financeiros ao Ministério do 
Esporte.  
 
 

Em fevereiro de 2005, foram elaborados anteprojeto e exposição de motivos 

do Ministério dos Esportes, sendo que este foi aprovado integralmente pela 

Presidência da República e encaminhado ao Congresso Nacional, onde passou a 

tramitar como o Projeto de Lei n.º 5.186/05, tendo como Relator o Deputado José 

Rocha.  

Em fevereiro de 2011, o referido projeto foi aprovado e convertido na Lei nº 

12.395/11, responsável pela alteração de mais da metade da Lei Pelé e pode ser 

considerada um divisor de águas no tocante à regulamentação da atividade do atleta 

profissional.  

A Lei Pelé passou a sofrer constantes alterações e se transformou em 

verdadeira “colcha de retalhos”, gerando instabilidade jurídica. Daí a importância da 

Lei n.º 12.395, vigente no ordenamento jurídico pátrio desde março de 2011 e antes 

de sua promulgação houve um fato curioso no decorrer de seu trâmite, pois foi 
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objeto de três aprovações na Câmara dos Deputados e duas aprovações no Senado 

Federal, conforme relata Álvaro Melo Filho: 

 

Com efeito, no seu percurso legislativo, foi – como PL nº 5.186/05 – 
aprovada em fevereiro de 2010, na Câmara, e em julho de 2010, no 
Senado. Contudo, em face de nove (9) emendas na casa revisora, retornou 
à apreciação da Câmara Federal. E, enquanto aguardava oportunidade de 
inclusão na pauta, trancada por medidas provisórias, teve todo o seu 
conteúdo inserido como emenda na MP nº 502/2010, obtendo mais uma vez 
aprovação, já em 2011, na Câmara Federal. Empós, seguiu para o Senado 
Federal que, novamente, aprovou a matéria com uma única emenda, 
obrigando a nova apreciação pela Câmara Federal. Esta casa legislativa 
ratificou a emenda do Senado Federal e a novel lex esportiva sancionada, 
transfundindo-se na lei nº 12.395/11, com repercussões estruturais na lei nº 
9.615/98. (Nova Lei Pelé, 1998, p. 15).  

 

Estão presentes na relação de emprego dos jogadores profissionais os 

requisitos do art. 3° da CLT e art. 28 da Lei Pelé, que os profissionais são 

considerados empregados, e com tudo, deve-se observar as regras da mesma, seus 

contratos são submetidos a ela.  

 

Art. 3º CLT- Considera-se empregado toda pessoa física que prestar 
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste 
e mediante salário. 
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à 
condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. 
Art. 28 Lei Pelé.  A atividade do atleta profissional é caracterizada por 
remuneração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado 
com entidade de prática desportiva, no qual deverá constar, 
obrigatoriamente:  
 
 
       

Estão, também, elencados princípios do atleta profissional e não profissional 

no art. 2° da Lei Pelé. Princípios estes que tratam de garantias a integridade, 

garante direitos, identidade do jogador, deveres, qualidades, segurança, etc.  

O jogador pode se tornar profissional a partir da idade mínima de 16 anos, 

nunca menos do que isso. Podendo ele firmar contrato com o clube de no máximo 5 

anos, como dito no art. 29, caput da Lei Pelé. Lembrando que sempre entre pessoa 

física e pessoa jurídica, jamais entre pessoa física e pessoa física! 

Art. 29.  A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito 
de assinar com ele, a partir de 16 (dezesseis) anos de idade, o primeiro 
contrato especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser superior 
a 5 (cinco) anos. 
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O prazo de contrato do jogador de futebol é de no mínimo três meses e 

máximo de cinco anos, podendo ser ele renovado no final do prazo de acordo com o 

art. 30 da Lei Pelé, onde está previsto. Não se aplicando o contrato especial de 

trabalho.  

 

Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, 
com vigência nunca inferior a três meses nem superior a cinco anos. 
Parágrafo único.  Não se aplica ao contrato especial de trabalho desportivo 
do atleta profissional o disposto nos arts. 445 e 451 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943.  
 

Os artigos 31 e 32 da Lei Pelé, discutem sobre a rescisão do contrato do 

atleta e oportunidades onde o jogador pode se recusar a defender seu time.  

Art. 31.  A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com 
pagamento de salário ou de contrato de direito de imagem de atleta 
profissional em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou superior a 
três meses, terá o contrato especial de trabalho desportivo daquele atleta 
rescindido, ficando o atleta livre para transferir-se para qualquer outra 
entidade de prática desportiva de mesma modalidade, nacional ou 
internacional, e exigir a cláusula compensatória desportiva e os haveres 
devidos.          
§ 1o São entendidos como salário, para efeitos do previsto no caput, o 
abono de férias, o décimo terceiro salário, as gratificações, os prêmios e 
demais verbas inclusas no contrato de trabalho. 
§ 2o A mora contumaz será considerada também pelo não recolhimento do 
FGTS e das contribuições previdenciárias. 
§ 5o  O atleta com contrato especial de trabalho desportivo rescindido na 
forma do caput fica autorizado a transferir-se para outra entidade de prática 
desportiva, inclusive da mesma divisão, independentemente do número de 
partidas das quais tenha participado na competição, bem como a disputar a 
competição que estiver em andamento por ocasião da rescisão contratual.  
Art. 32. É lícito ao atleta profissional recusar competir por entidade de 
prática desportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem 
atrasados em dois ou mais meses; 

São elencados no Regulamento Geral – 2017, feito pela CBF (Confederação 

Brasileira de Futebol) na página 29 os art. 33, I, II, III e IV e, também o art. 34, I, II, 

III, IV e § único os elementos essenciais para que os jogador possa participar do 

jogo. 

Art. 33 - Somente serão considerados com condição de jogo para participar 
de qualquer partida de quaisquer competições coordenadas pela CBF os 
atletas que satisfizerem concomitantemente os seguintes requisitos: 
I.ter o contrato de trabalho devidamente registrado pela Diretoria de 
Registro e Transferência da CBF, observadas as exigências estipuladas no 
Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art445
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art451
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art451
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art451
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(RNRTAF), e neste Regulamento Geral das Competições (RGC) e no 
Regulamento Específico de Competições (REC); 
II.ter o registro do atleta regularmente publicado, com observância dos 
prazos regulamentares, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF;  
III. esteja o registro do atleta regularmente publicado no Boletim Informativo 
Diário (BID); 
 IV. tenha atendido às exigências deste RGC e do respectivo REC; 
Parágrafo único - Entende-se por condição de jogo a situação regular do 
atleta para participar de determinada partida.  
 
Art. 34 - Suspendem a condição de jogo: 
I - o não cumprimento de pena de suspensão imposta pela Justiça 
Desportiva, por meio dos tribunais nacionais ou internacionais;  
II - a sanção imposta pela Justiça Desportiva, através dos tribunais 
nacionais ou internacionais; 
III - a apenação pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) 
ou por órgãos judicantes e/ou arbitrais internacionais;  
IV - a aplicação de cartões vermelhos ou amarelos, na forma dos arts. 47 e 
48 deste RGC.  
Parágrafo único - O REC da respectiva competição poderá prever outros 
elementos que venham a suspender a condição de jogos dos atletas. 

 

Visto a história de como surgiu o contrato do futebol entre clubes e 

jogadores de futebol, passa-se ao tema de direito de imagem e direito de arena. 

Analise de como são adicionados na remuneração do jogador de futebol de acordo 

com a legislação do Brasil.  

 

2 SALÁRIO: DIREITO DE IMAGEM E DIREITO DE ARENA 

 

Não somente a estabilidade que atingia os magistrados, mas também as 

controvérsias de direito de arena e o direito de imagem. Ao julgar o processo “TST 

10.015-47”, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que as luvas correspondem a 

gratificação e desta forma, integram o salário para todos os efeitos legais. 

O Tribunal, naquela ação, estava diante de uma rescisão unilateral do 

contrato, considerando que o atleta postulava o pagamento de 50% dos salários 

referentes ao tempo restante de contrato de trabalho, mais o pagamento integral das 

luvas, com base na equiparação destas ao passe. 

 O presente caso também foi comentado por Antero de Carvalho:  

 

O Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão da lavra do Ministro Edgard 
de Oliveira Lima, negou a pretensão do atleta, por entender que, em se 
tratando de gratificação, integrava o salário na forma do artigo 457, 
parágrafos 1º e 2º, da CLT. 
 (...)  
A própria Consolidação estabelece, como está patente, a diferença 
existente entre a gratificação ajustada e a aleatória, no caso o chamado 
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bicho. Esta, como é notório, depende da vontade dos dirigentes do clube, 
de uma série de fatores intimamente ligados à renda e ao resultado da 
competição. Aquela consta, via de regra, do respectivo contrato e é tida 
como uma garantia de sua execução. Não obstante, contratos há em que se 
prevê o chamado “bicho”, fixo, por ALVARENGA (Trabalho e Justiça, 1956. 
p. 239).  
No caso em tela, a Junta atendera à pretensão do jogador (proc. JCJ 6ª n.º 
835-47), tendo o Tribunal Regional modificado a decisão na parte atinente 
às referidas “luvas”. 
O respectivo acórdão, redigido pelo Juiz Aldílio Toestes Malta, dispôs, em 
sua parte final, que “determinando porém a Junta o pagamento da 
indenização nos termos do artigo 479, deixou de reduzir também à metade 
a importância das chamadas luvas. A operação se impunha – acrescentou a 
decisão – pois que seria paga na vigência do contrato, como uma 
gratificação (tendo mesmo essa natureza) integrante dos salários” (proc. 
TRT nº 1.246-47).  

 

Neste caso acima relatado o Tribunal Superior do Trabalho discordou da 

decisão da primeira instância (na época Junta de Conciliação e Julgamento) e 

estabeleceu o princípio de que as luvas se equiparam às gratificações ajustadas de 

que tratava a CLT e por esta razão integrariam o salário do jogador, pois estão 

compreendidas na remuneração, nos termos da previsão contida no art. 479 da 

Consolidação, cuja redação é a mesma até os dias atuais. 

Tendo em vista de forma mais abrangente, Aurélio de Buarque de Holanda 

Ferreira, classifica o vocábulo imagem como: 

Representação gráfica, plástica ou fotográfica de pessoa ou de objeto. [...] 
Representação dinâmica, cinematográfica ou televisionada, de pessoa, 
[...] Representação exata ou analógica de um ser, de uma coisa; cópia [...] 
Aquilo que evoca uma determinada coisa, por ter com ela semelhança ou 
relação simbólica. 
(FERREIRA, 1986, p. 917-918). 
 
 

Na sua vez, Walter Moraes, define a imagem sendo como: 

Toda expressão formal e sensível da personalidade de um homem é 
imagem para o Direito. A ideia de imagem não se restringe, portanto à 
representação do aspecto visual da pessoa pela arte da pintura, da 
escultura, do desenho, da fotografia, da figuração caricata ou decorativa, 
da reprodução em manequins e máscaras. Compreende, além, a imagem 
sonora da fonográfica e da radiofusão, e os gestos, expressões dinâmicas 
da personalidade. [...] Por outro lado, imagem não é só o aspecto físico 
total do sujeito, nem particularmente o semblante, como o teriam 
sustentado Schneickert e Koeni. Também as partes destacadas do corpo, 
desde que por elas se possa reconhecer o indivíduo, são imagem na 
índole jurídica: certas pessoas ficam famosas por seus olhos, por seus 
gestos, mesmo pelos seus membros (MORAES, 1972, p. 64). 
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Uadi Lammêngo complementa a explanação, conceituando imagem como: 

Trata-se de uma noção ampla, que inclui os traços característicos da 
personalidade, fisionomia do sujeito, ar, rosto, boca, partes do corpo, 
representação do aspecto visual da pessoa pela pintura, pela escultura, 
pelo desenho, pela fotografia, pela configuração caricata ou decorativa. 
Envolve, também, a imagem física, a reprodução em manequins e 
máscaras, por meio televisivos, radiofusão, revistas, jornais, periódicos, 
boletins, que reproduzem, indevidamente, gestos, expressões, modos de 
se trajar, atitudes, traços fisionômicos, sorrisos, aura, fama etc 
Aprofundando o conceito de imagem na esfera jurídica, alguns autores e 
doutrinadores apresentam uma sistematização para distinguir os dois tipos 
de imagem existentes: a imagem-retrato e imagem-atributo. (LAMMÊNGO, 
2003, p. 146).  

Já no que diz respeito à imagem-atributo, esta diverge com relação aos 

conceitos acima apresentados, tendo em vista que leva em consideração a 

consequência da vida em sociedade de determinada pessoa, isto é, o ser humano 

nos dias de hoje possui uma imagem a zelar perante as outras pessoas, neste 

sentido, em sua obra À proteção Constitucional da própria imagem, ARAÚJO 

(1996, p. 31), conceitua imagem-atributo como sendo: 

A imagem-atributo é consequência da vida em sociedade. O homem 
moderno, quer em seu ambiente familiar, profissional ou mesmo em suas 
relações de lazer, tende a ser visto de terminada forma pela sociedade 
que o cerca. [...] São característicos que acompanham determinada 
pessoa em seu conceito social. 
Portanto, conforme descrito acima, é possível analisar outra denotação do 
vocábulo imagem, não se restringindo somente aos retratos, aspectos 
visuais e fotografias, mas também como características apresentadas 
perante a sociedade por determinada pessoa, cargo ou órgão, como por 
exemplo, a imagem do Poder Judiciário, do Presidente da República, 
imagem do político, como também a simpatia, competência, pontualidade, 
dentre outros valores de um indivíduo. 

O direito de imagem é considerado um direito novo e começou a ser 

regularizado a partir da Carta Magna: 

 

Mas, na verdade, de substancioso, no rol desses direitos individuais, 
sem falar agora nas garantias exclusivas, portanto, nos direitos 
substantivos propriamente ditos, eu só encontro, de novidade, a proteção 
que é dada à intimidade, à vida do lar e à imagem da pessoa. De fato, 
dos direitos que o Direito europeu já havia desenvolvido no segundo pós-
guerra, e que o Direito brasileiro não havia acompanhado, era, portanto, 
uma carência do nosso Direito Constitucional que o atual texto veio 
preencher. (BASTOS, 1988, p. 22). 
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Em relação à importância dos direitos de imagem, Mônica Neves Aguiar da 

Silva Castro descreve: 

A Constituição atual, ao protegê-lo, nos incisos V, X e XXVIII, a, do art. 5º, 
assegura um bem jurídico inerente à personalidade ou, dito de outro 
modo, à individualidade da pessoa. O texto constitucional concede grande 
importância aos direitos reconhecidos no art. 5º, X e, portanto, também à 
imagem. Nesse sentido, os coloca em um capitulo que os adjetiva como 
“fundamentais” a revelar a vontade do constituinte de sublinhar e de tornar 
efetiva essa qualidade primordial 
O supracitado art. 5º da Constituição Federal (BRASIL, 1988) descreve 
com relação à proteção da imagem em seus incisos V; X; e XXXVI, in 
verbis: 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...]   
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; [...] 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; [...] 
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas; 
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às 
respectivas representações sindicais e associativas 
Provando a sua importância no ordenamento jurídico brasileiro, o direito 
de imagem também recebeu proteção no Novo Código Civil, Lei 
n. 10.406 de 2002, mais precisamente em seu artigo 20, in verbis: 
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça 
ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a 
transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização de 
imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem 
prejuízo da indenização que coube, se lhe atingirem a honra, a boa fama 
ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. 
Portanto, o direito de imagem que anteriormente não sofreu nenhuma 
tutela especifica, passou ao longo do tempo a ser tutelado tanto por 
dispositivos constitucionais como infraconstitucionais, tamanha a 
importância de se proteger esse direito, principalmente em decorrência do 
grande avanço tecnológico que ocorreram nos últimos anos, e por 
consequência, o aumento de casos envolvendo o uso indevido da 
imagem. (CASTRO, 2002, p. 16). 

 

A imagem faz parte dos direitos da personalidade, portanto, reveste-se dos 

mesmos atributos pertencentes a este grupo, dentre os quais, destacam-se as 

características de ser um direito absoluto, essencial, geral, irrenunciável, 

oponível erga omnes, inexproproável e impenhorável. 

Contudo, existe uma característica que diferencia o direito à imagem de 

outros direitos da personalidade. Trata-se da possibilidade da exploração 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730887/inciso-v-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730704/inciso-x-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730027/inciso-xxviii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729986/alinea-a-do-inciso-xxviii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730704/inciso-x-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02


 18 

econômica. Enquanto aqueles não possuem um conteúdo econômico, este permite 

que o seu titular disponibilize uma parte a outrem, para que este explore a sua 

imagem, desde que preenchendo os requisitos necessários para que esta seja 

realizada de forma lícita. Conforme explana Jorge Miguel Acosta Soares: 

[...] uma vez que o Direito de Imagem é dotado de alguma disponibilidade 
por parte de seu titular, possibilidade que os outros não têm. Essa 
característica é que irá permitir sua entrada no comércio jurídico. O uso da 
imagem humana na publicidade, nos meios de comunicação, na 
divulgação de produtos e serviços, somente é possível em virtude dessa 
disponibilidade. É essa parcial disponibilidade que permite que o titular do 
direito colha frutos econômicos usando seus traços fisionômicos, seu 
corpo.  
Em decorrência desta disponibilidade, outra característica inerente à 
exploração da imagem merece destaque: a restrição, uma vez que a 
exploração da imagem da pessoa trata-se de uma vontade do seu titular, 
deverá ser respeitada também a vontade do seu titular no que concerne o 
local que ocorrerá a exploração, modo que será realizada, em qual veículo 
de comunicação sua imagem será explorada, para qual marca, produto ou 

empresa sua imagem estará vinculada. (SOARES, 2008, p. 75).  

Elucidando o acima disposto, Carlos Alberto Bittar descreve: 

Essa disponibilidade permite ao titular extrair proveito econômico do uso 
de sua imagem, ou de seus componentes, mediantes contratos próprios, 
firmados com os interessados, em que autorizam a previa fixação do bem 
almejado (figura; efígie; silhueta; rosto; perfil; ou partes como os olhos, as 
pernas, os seios, a cintura, as nádegas). O contrato adequado é o de 
licença, ou de concessão de uso, em que se devem explicitar, 
necessariamente, todos os elementos integrantes do ajuste de vontades, a 
fim de evitar-se eventuais dúvidas: direito objetivado, fim, prazo, 
condições, inclusive a remuneração: possibilidade de renovação e outras. 
(BITTAR, 2006, p. 95).  

 

Para a proteção do referido direito, a Constituição Federal, em seu 

Art. 5º, V, prevê indenização por dano moral ou material quando violada a imagem 

da pessoa. Compreende-se violada a imagem quando esta é explorada sem o 

consentimento da pessoa, e também, quando ultrapassa os limites impostos no 

contrato, como, por exemplo, determinada pessoa autoriza a exploração de sua 

imagem para um comercial de uma marca de refrigerante com uma empresa de 

publicidade, e esta empresa resolve utilizar-se da mesma imagem concedida para 

produzir outros comerciais. Por se tratar de um direito pessoal e absoluto, o 

concessionário da imagem poderá requerer uma indenização por danos materiais e 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730887/inciso-v-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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morais, tendo em vista que, não houve sua autorização expressa para que demais 

marcas utilizassem de sua imagem. 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo‐se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 
X ‐ são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; XXVIII ‐ são assegurados, nos termos da lei:  
 
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas; 

 

E no artigo 87 A da Lei 9.615/98, (Lei Pelé): 

Art. 87‐A. O direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido 
ou explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação 
de direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial 
de trabalho desportivo. 
Parágrafo único. Quando houver, por parte do atleta, a cessão de direitos 
ao uso de sua imagem para a entidade de prática desportiva detentora do 
contrato especial de trabalho desportivo, o valor correspondente ao uso 
da imagem não poderá ultrapassar 40% (quarenta por cento) da 
remuneração total paga ao atleta, composta pela soma do salário e dos 
valores pagos pelo direito ao uso da imagem.  

 

Diferentemente do direito de imagem, o direito de arena reveste‐se de 

natureza remuneratória, pertence às entidades de prática desportiva e é ela quem 

tem a possibilidade de autorizar a reprodução das imagens do evento esportivo. 

Este instituto está previsto no artigo 42 e parágrafos seguintes da lei Pelé.  

 

Art. 42. Pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, 
consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a 
captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a 
reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo, de espetáculo 
desportivo de que participem. 
§ 1º Salvo convenção coletiva de trabalho em contrário, 5% (cinco por 
cento) da receita proveniente da exploração de direitos desportivos 
audiovisuais serão repassados aos sindicatos de atletas profissionais, e 
estes distribuirão, em partes iguais, aos atletas profissionais participantes 
do espetáculo, como parcela de natureza civil. 

 

A diferença entre as duas é óbvia. O direito a imagem tem a ver com 

exclusividade ao jogador e o direito de arena com a titularidade é da entidade. 
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Tais distinções podem ser encontradas inclusive na jurisprudência, como podemos 

observar em Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho: 

TST - RR - 1210/2004-025-03-00 - Relator – GMABL - DJ - 16/03/2007 - 
DIREITO DE ARENA NATUREZA JURÍDICA. I - O direito de arena não se 
confunde com o direito à imagem. II - Com efeito, o direito à imagem é 
assegurado constitucionalmente (art. 5º, incisos V, X e XXVIII), é 
personalíssimo, imprescritível, oponível erga omnes e indisponível. O Direito 
de Arena está previsto no artigo 42 da Lei 9.615/98, o qual estabelece a 
titularidade da entidade de prática desportiva. III Por determinação legal, 
vinte por cento do preço total da autorização deve ser distribuído aos atletas 
profissionais que participarem do evento esportivo. IV - Assim sendo, não se 
trata de contrato individual para autorização da utilização da imagem do 
atleta, este sim de natureza civil, mas de decorrência do contrato de 
trabalho firmado com o clube. Ou seja, o clube por determinação legal paga 
aos seus atletas participantes um percentual do preço estipulado para a 
transmissão do evento esportivo. Daí vir à doutrina e a jurisprudência 
majoritária nacional comparando o direito de arena à gorjeta, reconhecendo-
lhe a natureza remuneratória. V- Recurso conhecido e provido. 

Portanto, o direito de arena é pago por terceiros e não a entidade no qual 

o jogador faz parte. Deste modo não é considerado salário, mas se aproxima do 

pagamento de gorjetas. Neste sentido há jurisprudência: 

 

DIREITO DE ARENA. NATUREZA JURÍDICA. A jurisprudência desta 
Corte tem atribuído natureza jurídica remuneratória à parcela paga ao 
atleta decorrente do denominado direito de arena. De outro lado, não 
corresponde a uma parcela paga diretamente pelo empregador, 
aproximando-se do sistema das gorjetas. Portanto, em face de sua 
similaridade com as gorjetas, aplica-se, por analogia, o artigo 457 da CLT 
e a súmula 354 do TST, o que exclui os reflexos no cálculo do aviso-
prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal e autoriza 
repercussão em gratificação natalina, férias com o terço constitucional e 
FGTS. (PROCESSO TST-RR-2960-19.2012.5.02.0036; Relator: ministro 
Emmanoel Pereira, 5ª Turma, Julgado em 11/02/15) 
 

De acordo com estudo visto entre direito de imagem e direito de arena, em 

breve analisa-se a aplicação dos mesmos nos dois maiores clubes de futebol do sul 

do pais, o Sport Club Internacional e o Grêmio FootBall Porto Alegrense, observando 

se os mesmo cumprem com tal obrigações com seus atletas, por se tratarem de 

grandes clubes e por eles terem passado grandes nomes do futebol mundial.  

 

3 DA ANÁLISE JURISPRUDÊNCIAL DO TRT 4ª REGIÃO EM RELAÇÃO AO 

GRÊMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE E AO SPORT CLUB 

INTERNACIONAL 

 

https://jus.com.br/tudo/direito-a-imagem
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI271013,11049-Comentarios+acerca+dos+direitos+de+imagem+e+arena+do+atleta
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Foi realizada no dia 28/10/2018 com a palavra-chave Lei 9.615, no site do 

Tribunal Regional da 4ª Região, com um lapso temporal da pesquisa 28/10/2015 até 

29/10/2018, uma pesquisa jurisprudencial envolvendo os principais clubes do Estado 

do Rio Grande do Sul, para verificar se os clubes citados a cima realmente cumprem 

de acordo com a legislação vigente o contrato com os atletas profissionais que 

pertencem a seus clubes.  

Analisa-se agora pesquisa jurisprudencial encontradas do Sport Club 

Internacional. Pesquisa realizada sobre o direito de arena e direito de imagem do 

jogador de futebol, para analisar se o clube realmente cumpre a legislação vigente 

no Brasil com os seus atletas. 

O Acórdão: 0001605-41.2012.5.04.0028 (RO) demonstra-se uma situação 

em que jogador recebeu apenas 5% dos direitos de arena, embora na época do 

firmamento e vigência de contrato, a Lei Pelé previa que não poderia ser menor do 

que 20% o valor destinado a direito de arena. Ocorreu no ano de 2011 a modificação 

da Lei, onde passou a valer os 5% do direito de arena. Sendo assim, o jogador pede 

pelos seu direito previsto na época do contrato vigente e como vemos na 

jurisprudência o mesmo teve seu recurso provido, e, conseguiu com o que o valor 

fosse de 20% e também agregasse no percentual de férias e 13° salário.  

Na sentença o reclamado foi condenado a pagar ao reclamante "Diferenças 

de direito de arena que serão calculadas em liquidação de sentença, com base no 

valor de 1/14 sobre o total negociado pelo reclamado nos campeonatos gaúchos de 

2009, 2010 e 2011, campeonatos brasileiros 2009 e 2010, na Copa do Brasil de 

2009, Copas Sul-americana de 2009, Libertadores de 2010 e Mundial de Clubes de 

2010 sobre as partidas que participou, tudo a ser apurado em liquidação de 

sentença." Ainda, entendeu o magistrado que a parcela em comento detém natureza 

indenizatória por possuir "correlação ao direito de imagem, pois é uma prerrogativa 

que as entidades desportivas têm de ceder a imagem coletiva da sua equipe 

profissional a terceiros pela participação em eventos esportivos".  

O reclamado alega não haver diferenças em favor do reclamante. Sustenta 

que a Lei 9.615/98 estipula percentual mínimo de 20%, exceto convenção em 

contrário, bem como que foi entabulado acordo entre o Sindicato dos atletas, Clube 

dos 13, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Gaúcha de Futebol 

(FGF) estabelecendo o percentual de 5%. 3/9 hipossuficiente", assim como que o 

clube não recebeu qualquer pagamento de televisionamento nos campeonatos 
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internacionais que participou. Pré-questiona-se o art. 42, §1º, da Lei 9615/98. Já o 

reclamante entende ser clara a natureza remuneratória do direito de arena, razão 

pela qual postula o reflexo da parcela em 13º salários, férias com o acréscimo de 1/3 

e FGTS. Analiso. O artigo 42 da Lei 9.615/98, vigente quando firmados os contratos 

entre o clube reclamado e o atleta reclamante, assim dispunha 

 

EMENTA ATLETA PROFISSIONAL. DIREITO DE ARENA. A redação 
original do art. 42, §1º, da Lei nº 9.615/98 veda a redução do percentual 
mínimo de 20% fixado a título de direito de arena aos atletas profissionais 
participantes do espetáculo ou evento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e 
discutidos os autos. ACORDAM os Magistrados integrantes da 10ª Turma 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por maioria, vencido 
parcialmente o Des. Janney Camargo Bina, DAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DO RECLAMANTE para, declarando a natureza salarial dos 
valores pagos e das diferenças deferidas a título de direito de arena, 
determinar seu reflexo em 13º salários, férias com o acréscimo de 1/3 e no 
FGTS. Ainda, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO 
RECURSO DO RECLAMADO para excluir da condenação o pagamento de 
honorários advocatícios. Autorizados os descontos previdenciários e fiscais 
cabíveis, na forma da lei vigente à época dos efetivos recolhimentos. Valor 
da condenação que se majora para R$ 200.000,00, para os fins legais. 
Custas majoradas para R$ 4.000,00. Sustentação oral: Leonardo Laporta 
Costa (recorrente recorrido reclamante) e Diego Eidelvein do Canto 
(recorrente/recorrido reclamado) declinaram. 

 

Já no segundo caso analisado do Sport Club Internacional temos um caso 

do Direito de Imagem, onde o PROCESSO nº 0020731-62.2016.5.04.0020 (RO) o 

clube pagava além do limite estipulado em lei, onde o limite seria de 40% de seu 

salário, mas o mesmo se comparava ao salário integral, ou seja, mais do que o 

dobro estipulado por lei.  

Contra a sentença de parcial, complementada pela sentença de 

embargos de declaração, o reclamado, Sport Club Internacional, recorre. 

Em suas razões, busca a reforma da decisão em relação aos temas rescisão 

indireta, apresentação de notas fiscais, multa compensatória desportiva, natureza 

jurídica do direito de imagem, litigância de má-fé, multa do art. 477 da CLT e 

honorários assistenciais.  

O julgador de origem confirmou os efeitos da tutela de urgência previamente 

deferidos e reconheceu a rescisão indireta do contrato de atleta profissional em 

razão da mora no pagamento relativo ao direito de imagem. Além disso, o juízo de 

origem reconheceu a natureza salarial da parcela denominada direito de 

imagem, determinando sua integração na base de cálculo das demais parcelas de 

natureza salarial.  No entanto, segue ementa do caso:  
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EMENTA DIREITO DE IMAGEM. NATUREZA JURÍDICA. Conforme 
redação do art. 87-A, da Lei 9.615/98, inserido pela Lei 12.395/11, a parcela 
relativa ao direito de imagem é de natureza civil, desvinculada dos valores 
salariais fixados, desde que respeitado o limite de 40% sobre a 
remuneração. Caso em que o autor recebia a título de direito de imagem 
valor idêntico ao seu salário, percebendo, em realidade, o dobro do valor. 
Caracterizando ardil para fraudar a legislação trabalhista. Nulidade das 
cláusulas contratuais reconhecida. Natureza salarial da parcela 
comprovada. Recurso do reclamado a que se nega provimento no aspecto. 
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os 
Magistrados integrantes da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região: por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO 
ORDINÁRIO DO RECLAMADO para afastar a condenação ao pagamento 
de honorários assistenciais de 15% sobre o total da condenação. Valor da 
condenação que permanece inalterado. Intime-se. Porto Alegre, 11 de julho 
de 2018 (quarta-feira). 

 
 

Analisado as jurisprudências dos casos do Sport Club Internacional, 

passamos a analisar os casos encontrados do Grêmio FootBall Porto Alegrense, 

onde foram analisados dois casos de direito de arena de contrato firmado entre 

clube e jogador, verificando-o de acordo com a legislação.  

Analisa-se caso de Direito de Arena no PROCESSO nº 0021709-

31.2014.5.04.0013 (RO) onde o reclamante busca: o reconhecimento da unicidade 

contratual para o fim de afastar a prescrição pronunciada na origem quanto ao 

primeiro contrato de trabalho; o reconhecimento da natureza salarial do direito de 

arena, com a condenação do reclamado ao pagamento dos reflexos que enumera; 

as diferenças do direito de arena pelo percentual de 20%, em vez de 5%, durante 

todo o período contratual nos dois contratos formalizados. 

O que acontece é que durante o primeiro contrato, ocorreu a alteração da 

Lei 9.615/98 (Lei Pelé), a qual previa o percentual de 20% ao direito de arena. Foi 

alterado pela Lei 12.395/11, vigente a partir de 17/03/2011, onde foi diminuído para 

5%, e ocorreu no curso do contrato entre as partes.  

O Juízo decidiu por afastar o percentual de 5% do direito de arena previsto 

no acordo firmado no processo citado a cima, em razão da Lei Pelé da época 

vigente prever que se tratando de direito de arena, não podia ser inferior do que 

20%, apenas superior se acordado entre as jogador e clube. Disse o Juiz nos 

seguintes termos:  

 

Dessa forma, é procedente em parte o pedido do autor, deferindo-se a 
indenização por diferenças a título de Direito de Arena, correspondente a 
20%, desde o início do contrato não prescrito, em 01/01/2011, até 
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16/03/2011, observadas as competições das quais o autor participou, 
conforme informado pelo Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande 
do Sul (ID 1ee690a - Pág. 2), autorizadas as deduções cabíveis. Tendo em 
vista o caráter indenizatório da parcela, como analisado anteriormente, 
incabíveis as repercussões postuladas. 

 

A turma determinou de modo unanime o pagamento do direito de arena a 

partir de 20% sobre os valores auferidos pelo clube com a negociação de 

transmissão e retransmissão de imagem dos eventos esportivos no qual participara, 

conforme o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul durante seu 

período contratual, com reflexo também nas férias acrescidas de 1/3, 13° salário e 

FGTS, com juros e correção na forma da lei.  

  

EMENTA ATLETA PROFISSIONAL. DIREITO DE ARENA. Hipótese em que 
nem o acordo celebrado nos autos do processo 97.001.141973-5, nem a Lei 
12.395/11, que passou a vigorar no curso do contrato de trabalho, atingem, 
em seus efeitos, o contrato de trabalho do reclamante, prevalecendo, no 
caso, a regra geral do § 1º do artigo 42 da Lei nº 9.615/98, que autoriza a 
flexibilização do percentual previsto (20%) apenas para majorá-lo, nunca 
para reduzi-lo. Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e 
discutidos os autos. ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Turma do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, dar 
provimento parcial ao recurso ordinário do autor para: a) reconhecendo a 
unicidade contratual, afastar a prescrição total pronunciada pelo Juízo de 
origem quanto ao primeiro contrato de trabalho formalizado entre as partes; 
b) determinar que a condenação ao pagamento do direito de arena seja 
apurada a partir do percentual de 20% sobre os valores auferidos pelo clube 
com a negociação/autorização de transmissão ou retransmissão de imagem 
de espetáculo/competição/evento desportivo dos quais o autor tenha 
participado, conforme informado pelo Sindicato dos Atletas Profissionais do 
Rio Grande do Sul, durante todo o período contratual, a partir de 16/08/2010 
até o final do contrato, com reflexos sobre as férias acrescidas de 1/3, 13º 
salário e FGTS, com juros e correção monetária na forma da lei, autorizados 
os descontos previdenciários e fiscais cabíveis, tudo a ser apurado em 
liquidação de sentença. Por unanimidade, negar provimento ao recurso 
ordinário do reclamado. Custas acrescidas em R$ 1.400,00 sobre o valor da 
condenação ora majorado em R$ 70.000,00. Sustentação oral: Dr. Tiago 
Silveira de Faria - reclamante. Declinou. Intime-se. Porto Alegre, 05 de 
outubro de 2016 (quarta-feira). 

 

No segundo caso analisado pelo clube Grêmio FootBall Porto Alegrense, 

existe o processo nº 0020060-68.2013.5.04.0012 (RO), onde o reclamado insurge-se 

contra os seguintes aspectos: prescrição, direito de arena e honorários advocatícios. 

Já o reclamante busca a reforma quanto aos seguintes pontos: percentual e critérios 

de apuração do direito de arena, bem como em relação a diferenças de FGTS.  

Por outro lado, no ano de 2000 foi firmado acordo entre Sindicato do Atletas 

de Futebol do Estado do Rio Grande do Sul, União dos Grandes Clubes do Futebol 
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Brasileiro – Clube dos Treze, Confederação Gaúcha de Futebol – FGF, e 

Confederação Brasileira de Futebol – CBF, perante o Juízo da 23° Vara Civil do Rio 

de Janeiro, estabelecendo o percentual de 5% a ser repassado aos atletas, tratando 

de direito de arena. Contudo o acordo não se configura válido, pois uma vez que a 

Lei Pelé em sua redação original em seu art. 42, §1° (vigente na época) veda 

pagamento inferior a 20% sob tal direito.  

Neste sentido, segue jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho: 

 
DIREITO DE ARENA. ACORDO JUDICIAL DISPONDO ACERCA DE 
PERCENTUAL DO DIREITO DE ARENA INFERIOR AO PREVISTO NA 
LEI.INVALIDADE. No caso, o reclamante pretende o pagamento de 
diferenças salariais, com fundamento no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.615/98, 
que estabelece o pagamento de percentual de 20%, a título de direito de 
arena, aos profissionais do futebol, a despeito da existência de acordo 
judicial, homologado perante o Juízo da 23ª Vara Cível do Rio de janeiro, no 
qual ficou pactuado o pagamento do percentual de apenas 5%. Desse 
modo, a controvérsia cinge-se em estabelecer a validade ou não do acordo 
firmado no ano de 2000 entre Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado 
de São Paulo (SAPESP - Primeiro Transator) e a União dos Grandes 
Clubes do Futebol Brasileiro (Clube dos Treze - Segundo Transator), do 
qual participaram também a Federação Paulista de Futebol (FPF - Segundo 
Transator) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF - Segundo 
Transator), nos autos do Processo nº 97.004-141973-5, perante a 23ª Vara 
Cível do Rio de Janeiro, no qual ficou pactuado o pagamento da parcela 
denominada "direito de arena" em percentual inferior ao legalmente previsto, 
ou seja, se o mesmo tem o condão de produzir os efeitos da coisa julgada, 
previstos para a transação no Código Civil, de modo a impossibilitar a 
rediscussão dos termos do acordo perante esta Justiça especializada. No 
caso em análise, é incontroverso que o contrato entre o reclamante e o 
clube reclamada vigorou entre 7/2010 até 11/2011. Por esse motivo, tem-se 
que o pedido formulado nesta reclamação deve ser apreciado, à luz do 
princípio de direito intertemporal, tendo em vista o disposto na referida Lei 
nº 9.615/98, em face da sua redação anterior às alterações introduzidas 
pela Lei nº 12.395/2011. Importante registrar, por oportuno, que o artigo 42 
da Lei nº 9.615/98 estabelecia expressamente o pagamento do percentual 
mínimo de 20%, a título de direito de arena, aos atletas profissionais. E que, 
somente em 17 de março de 2011, por meio da Lei nº 12.395/20011, foi 
autorizada a adoção de outros critérios para fixação do percentual 
correspondente para a referida parcela. Trata-se, pois, do chamado "direito 
de arena", que, por expressa previsão legal, seu valor deve ser distribuído 
entre as entidades de prática desportiva e os atletas. Nos termos expressos 
da lei, foi assegurado um percentual mínimo a ser destinado aos atletas, 
que poderia ser majorado mediante ajuste em sentido contrário. Por outro 
lado, tanto a doutrina quanto a jurisprudência conceberam tal direito de 
arena como um direito conexo e similar ao direito autoral, e, como tal, 
integrantes da remuneração. Nesse contexto, a Constituição Federal de 
1988, ao tratar dos direitos fundamentais, em seu 5º, inciso XXVIII, 
assegura, nos termos da lei, "a proteção às participações individuais em 
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas 
atividades desportivas" (grifou-se). Dessa forma, não se pode entender que 
esse direito, com estatura constitucional de direito fundamental, possa ser 
compreendido entre aqueles autorizadores da redução de salário mediante 
acordo ou convecção de trabalho de que trata o art. 7º, inciso VI, da mesma 
Constituição Federal. No caso, o fato de a redução do percentual mínimo 
previsto em lei ter se dado mediante acordo homologado judicialmente não 
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afasta esse entendimento, ante a necessidade de se assegurar direito 
constitucional fundamental que fora indevidamente negligenciado. Nesse 
sentido se firmou a jurisprudência desta Corte, por ocasião do julgamento 
do Processo nº E-ED-RR-173200-94.2009.5.03.00108, de lavra no Ministro 
Márcio Eurico Vital Amaro (sessão realizada em 10/12/2015, com decisão 
publicada em no DEJT-22/3/2016), no sentido da impossibilidade de 
redução do percentual de 20% fixado na legislação citada, seja por meio de 
norma coletiva ou de acordo judicial, em razão do princípio da 
irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas e por constituir o mínimo 
assegurado para distribuição entre os atletas profissionais do futebol. Com 
efeito, o entendimento adotado pelo Regional, da validade do acordo judicial 
firmado perante 
a 23ª Vara Cível, que reduziu o percentual do direito de arena de 20% para 
5%, em relação ao vínculo contratual pactuado sob a égide da redação 
original da Lei nº 9.615/98, no qual se estabelece o percentual mínimo de 
20%, foi proferido em violação do artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.615/98, com a 
sua redação original." (Processo: RR - 3102-10.2012.5.02.0202 Data de 
Julgamento: 31/05/2017, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT02/06/2017). 
 

Cabe esclarecer que a lei 12.395/11 alterou o art. 42 da Lei Pelé para reduzir 

o valor de 20% para 5%. Portanto, a Lei não se aplica no caso porque entrou em 

vigor apenas em março de 2011, e o caso ocorreu no período de 6/12/2009, onde o 

que estava em vigência era a porcentagem de 20% do valor. Contudo, caso 

analisado, cita-se ementa do caso:  

 
EMENTA ATLETA PROFISSIONAL. DIREITO DE ARENA. A redação 
original do art. 42, §1º, da Lei nº 9.615/98 veda a redução do percentual 
mínimo de 20% fixado a título de direito de arena aos atletas profissionais 
participantes do espetáculo ou evento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e 
discutidos os autos. ACORDAM os Magistrados integrantes da 10ª Turma 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por maioria, vencida 
parcialmente a Desa. Vania Mattos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 
DO RECLAMADO. Ainda, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL 
AO RECURSO DO RECLAMANTE para majorar a condenação do 
reclamado ao pagamento de diferenças de direito de arena, no percentual 
de 20% para qualquer campeonato que o autor tenha participado pelo 
reclamado, conforme valores a serem apurados em liquidação de sentença, 
mantidas as demais cominações já estabelecidas na sentença de origem; 
bem como para acrescer à condenação o pagamento de diferenças do 
FGTS, a serem apurados em liquidação de sentença, autorizada a 
comprovação dos valores pagos a este título em liquidação de sentença. 
Quando da liquidação do feito e liberação de valores, deverá ser observado 
o disposto no art. 1º da Lei 6.858/80, conforme manifestação do 
representante do Ministério Público do Trabalho (id. 911bbfd - item 2). Valor 
da condenação que se majora para R$ 400.000,00, para os fins legais. 
Custas majoradas para R$ 8.000,00. Intime-se. Porto Alegre, 06 de julho de 
2017 (quinta-feira). 

 

Visto e discutido quatro casos escolhidos sobre direito de arena e direito de 

imagem dos principais times do Rio Grande do Sul, parte-se para a conclusão do 

determinado trabalho, visando concluir se os clubes cumprem a legislação vigente 

no Brasil.  
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CONCLUSÃO 

 

Diante da pesquisa realizada para execução do presente artigo, verificou-se 

a solidificação do entendimento acerca da aplicabilidade dos direitos imagem e 

direito de arena. Onde claramente notou-se que os dois são diferentes, onde 

imagem tem a ver exclusivamente com o jogador e o de arena com as entidades.  

Conclui-se no primeiro caso apresentado, sendo ele do Sport Club 

Internacional e tratando-se do direito de arena, que o clube foi condenado a pagar 

ao reclamante diferenças de direito de arena que serão calculadas em liquidação de 

sentença, com base no valor de 1/14 sobre o total negociado pelo reclamado nos 

campeonatos gaúchos de 2009, 2010 e 2011, campeonatos brasileiros 2009 e 2010, 

na Copa do Brasil de 2009, Copas Sul-americana de 2009, Libertadores de 2010 e 

Mundial de Clubes de 2010 sobre as partidas que participou, tudo a ser apurado em 

liquidação de sentença, pois o clube pagava os direitos de arena em cima de um 

acordo firmado no ano de 2000 entre FGF, Clube dos Treze, Sindicato dos Atletas 

Profissionais do Brasil e a CBF. Acordo este que na época confrontava a legislação 

da Lei Pelé, onde em seu art. 42, §1°, a mesma estipulava que o valor devido a 

atletas sobre o direito de arena não poderia ser inferior do que 20% e o acordo entre 

as entidades era de 5% sobre o valor. Coube ao clube indenizar o jogador e 

acrescentando tal valor a seu 1/3 de férias, 13° salário e percentual do FGTS. 

Já o segundo caso analisado do Sport Club Internacional, trata-se de direito 

de imagem do atleta, onde o mesmo estava recebendo mais do que o dobro do que 

o clube precisa pagar. A legislação, no art. 87 A da Lei Pelé, prevê 40% do salário 

destinados a direito de imagem, onde o mesmo estava recebendo salário integral. O 

Juízo de origem entendeu que o jogador estaria agindo de má fé e assim fraudando 

legislação trabalhista. Internacional recorreu e foi reconhecido pelo juízo magistrado. 

Portanto, nos casos analisados do Sport Club Internacional, conclui-se que 

em partes o mesmo cumpre com suas obrigações. Pagando os direitos reduzidos no 

primeiro caso, mas sendo ajustado pela Justiça, e, no segundo caso pagando a mais 

do que realmente devia ao atleta.  
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Terminado e concluídos os casos do Sport Club internacional, passa-se a 

conclusão dos casos analisados pelo Grêmio FootBall Porto Alegrense. Este, que 

em seu primeiro caso analisado trata-se do direito de arena do atleta, onde o mesmo 

firmava dois contratos com o clube, onde um contrato já havia se findado e o outro 

entrava em vigor, pois o máximo de renovação no futebol de acordo com a Lei Pelé 

são de 5 anos. Sendo assim, o atleta teve seu direito de arena reduzido a 5% no seu 

primeiro contrato, onde se encontrava vigente a origem do art. 42, §1° da Lei Pelé. 

Já no seu segundo contrato a legislação havia mudado para 5%. Acontece que o 

atleta recebeu 5% do valor em seu primeiro contrato. Sendo assim, a justiça 

determinou que fosse pago o valor do direito de arena sobre os 20% que eram 

vigentes na época do contrato, e, no contrato futuro permanece-se os 5%. 

Em seu segundo caso, também tratando-se de direito de arena, acontece 

caso semelhante ao primeiro analisado pelo Internacional, onde o jogador de futebol 

recebia apenas 5% do valor de direito de arena, em razão de acordo firmado por 

acordo firmado no ano de 2000 entre FGF, Clube dos Treze, Sindicato dos Atletas 

Profissionais do Brasil e a CBF. Afrontando o art. 42 §1° da Lei Pelé que garantia 

20% do valor. 

Deste modo, conclui-se que o Grêmio FootBall Porto Alegrense também 

cumpre em partes a legislação, pois a justiça determinava nos dois casos o 

pagamento da porcentagem de 20%, onde nos dois casos tentou pagar apenas 5% 

do direito de imagem.  

Conclui-se que Sport Clube Internacional e Grêmio FootBall Porto Alegrense 

cumprem em partes suas responsabilidades de acordo com a lei. Pois diante direito 

de arena, utilizavam-se de uma porcentagem discutida sobre acordo firmado entre o 

Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio Grande do Sul, União dos 

Grandes Clubes do Futebol Brasileiro - Clube dos Treze, Federação Gaúcha de 

Futebol - FGF, e Confederação Brasileira de Futebol - CBF, perante o Juízo da 23ª 

Vara Cível do Rio de Janeiro, estabelecendo o percentual de 5% a ser repassado 

aos atletas, para as mesmas condições antes referidas (direito de arena), onde, a 

mesma afronta a Lei Pelé em seu art. 42, que estimula um percentual mínimo de 

20%, podendo ser acordada para melhor benefício ao atleta, mas nunca para 

prejudica-lo.  
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