
Proposta Conjunta de Adoção de Providências1

Trata-se o presente documento de um relato sobre as diligências e 
reflexões feitas sobre a situação dos atletas de futebol, envolvidos com práticas 
tendentes à profissionalização, para apresentação aos Conselheiros do Cedca-
PR, incluindo pedidos de providências e encaminhamentos, conforme exposto 
a seguir.

Em primeiro  lugar  narraremos  um caso  concreto  (uma denúncia) 
recebida pelo Ministério Público do Trabalho, suas repercussões, e a decisão a 
partir do encontro com a representante da OABPR, Ana Christina, no início do 
ano, de instituir uma Comissão junto ao Cedca para realizar ações concretas 
com relação ao tema. 

Ao  final  do  relato  de  cada  irregularidade  encontrada,  foram 
sugeridas propostas para intervenção,  encaminhamentos e deliberações por 
parte  deste  nobre  Conselho  Estadual  em  harmonia  com  sua  missão  de 
promover os direitos das crianças e adolescentes, como no caso, daqueles que 
se encontram no mundo do futebol.

Parte I - A denúncia e seus desdobramentos

Em 21 de março de 2007 o Ministério Público do Trabalho recebeu 
uma denúncia chocante, de uma mãe de atleta, cujo teor transcrevemos abaixo 
(as partes em branco se destinam a preservar a identidade do adolescente).

Pela depoente foi  dito: que solicitou a audiência porque 
leu  a  reportagem  publicada  na  Gazeta  do  Povo,  na  qual  o  MP  se 
manifestava sobre o trabalho de adolescentes em times de futebol; que 
seu filho, XXXX, começou com 08 anos na escolinha do Clube XXXX; 
que, com relação ao Clube XXXX, informa que, nada obstante seu filho 
haver  estado  04  meses  [em  treinamento],  não  foi  firmado  nenhum 
contrato, muito embora [o clube] tenha inclusive registrado o adolescente 
na Federação Paulista de Futebol para jogar a Taça São Paulo de Juniores 
de  200X,  a  qual  o  menino  jogou  como  [posição],  mas  não  recebeu 
nenhuma remuneração; que por estar vinculado [ao clube] no registro da 
Federação,  o  adolescente  não  conseguia  firmar  contrato  com  outros 
clubes; por isso foi solicitada a liberação de seu nome; apenas depois 
dessa solicitação [o clube] mandou um  Instrumento Particular de Acordo 
de  Rescisão  de  Estágio  Formador  de  Atleta  Amador,  para  que  fosse 
assinado, conforme documento em anexo; que o documento consignava 
que o atleta desistia de quaisquer direitos; que nessa época o menino já 
trabalhava no [...],  clube de  Curitiba,  mas também não tinha nenhum 
registro; que desde o tempo em que esteve no [clube de São Paulo] o 
adolescente sentia dores nas costas e era tratado com Cataflan e Mirtrax; 
que  a  fase  dos  14  aos  20  anos  é  a  mais  agressiva  para  a  saúde  dos 
aspirantes a jogador de futebol, porque se até os 20 anos não tiver um 
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bom rendimento,  perde-se a oportunidade de profissionalização,  e que 
nessa fase o organismo do adolescente não está plenamente constituído e 
o risco de lesões,  como a que sofreu seu filho,  é  muito  elevado;  que 
muito  embora  não tenha  recebido  nada por  ter  ficado  mais  de  ano à 
disposição dos clubes, os tratamentos médicos tinham de ser custeados 
pelo INSS; que não há preocupação com a escolarização das categorias 
de base, uma vez que seu filho estudou em supletivos quando estava em 
dedicação exclusiva, à disposição de todos os clubes pelos quais passou; 
que  quando  estava  no  [clube  do  Paraná]  descobriu  possuir  uma 
desidratação discal, conforme documentos em anexo; que só descobriu 
este problema de saúde porque conseguiu fazer ressonância magnética 
pelo plano de saúde da depoente; que na chácara do [clube] tem meninos 
de 13 anos vindos de outras cidades sem estudar; que moram na chácara; 
que só foi registrado no [clube] porque jogou a Copa Sul Brasil; que as 
únicas provas que a depoente possui da vinculação de seu filho com o 
time de futebol é o registro na Federação Paranaense de Futebol e obtida 
mediante  o  requerimento  realizado  em  [data];  que  quando  o  [clube] 
soube do problema do menino decidiu rescindir o contrato sem qualquer 
formalização e sem o pagamento de indenização; que clube ainda utiliza 
essa escolinha como marketing social; que o argumento dos clubes para 
não formalizar vínculos é que os meninos estão em teste, mas esse teste 
pode durar meses ou anos; que o treino é realizado pela manhã, das 08 às 
11:30h e  pela  tarde,  até  às  16:30h.  Que os  adolescentes  almoçam no 
local; que as mesmas coisas acontecem no [outro clube].

A  gravidade  da  denúncia  por  si  só  já  justifica  uma  atuação 
contundente do MPT e de todos os órgãos governamentais com atribuição em 
matéria de proteção à criança e ao adolescente. Porém, dentro de um contexto 
mais amplo, o que se evidenciou foi a existência de um sistema de “formação 
profissional”  totalmente  a  margem do  direito.  Clubes  de  futebol  e  agentes 
desportivos exercem seus misteres na total informalidade, que por si só já é 
reprovável,  mas  no  caso  em  particular  tem  um  objetivo  bastante  definido: 
esquivar-se de qualquer responsabilidade em relação aos atletas - na maioria 
ainda adolescentes - que recebem para fins de “teste” ou “treino”.

A  esse  quadro  deve-se  somar  algumas  características  culturais 
brasileiras, que contribuem para a passividade da sociedade e de seus órgãos 
de  representação  diante  de  violação  de  direitos  de  tantos  e  tantos  atletas 
mirins. São elas: a desvalorização da educação, a prática de falsa caridade, o 
amor ao futebol,  a “natureza” futebolística dos brasileiros,  a insuficiência de 
outras  perspectivas  ou  de  políticas  públicas  para  profissionalização  de 
adolescentes, a cartelização do esporte, etc. 

Como se trata de um problema existente em nível nacional, criou-se 
uma  comissão  instituída  no  âmbito  da  COORDINFÂNCIA  para  tratar  do 
assunto:  exploração  de  crianças  e  adolescentes  no  “mundo  do  futebol”.  A 
Coordinfância  é  a  Coordenadoria  Nacional  instituída  no  âmbito  da 
Procuradoria-Geral do Trabalho para reunir as informações relativas à atuação 
das  Procuradorias  Regionais  relacionadas  com o  combate  à  exploração do 
trabalho  infanto-juvenil,  além  de  lhes  proporcionar  os  meios  necessários  à 
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efetivação dessa tarefa, facilitando, ainda, a discussão conjunta de questões 
relacionadas ao tema.

Tal  comissão  deliberou  por  sugerir  a  todas  as  Procuradorias 
Regionais  do  Trabalho  a  instauração  de  procedimentos  investigatórios 
(inquéritos civis públicos) em relação a todos os times de futebol profissional do 
Brasil.  O primeiro objetivo das investigações é colher uma informação geral 
sobre o “estado da questão”, principalmente quanto ao respeito aos direitos da 
criança  e  adolescente  e  do  atleta  em  formação  previstos  no  ordenamento 
jurídico brasileiro, a teor do disposto na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), Dec. Lei nº 5.452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho), Lei 
nº 9.615/88 (Lei Pelé) e Constituição Federal. O segundo passo será definir as 
estratégias de atuação com vista a resolver o problema por inteiro, tanto no 
campo judicial quanto no legislativo, bem como no que concerne à elaboração 
e implementação de políticas públicas específicas em relação à matéria.

No estado do Paraná, inicialmente com o apoio da representante da 
OAB e posteriormente com a participação de representantes da Secretaria da 
Infância  e  Juventude,  Secretaria  de  Educação  e  Paraná  Esporte,  foram 
realizadas inspeções nos clubes da primeira divisão da cidade de Curitiba.

Foram  constatadas  várias  irregularidades,  que  desafiam  uma 
intervenção  do  governo  e  da  sociedade  civil  organizada,  razão  pela  qual 
decidiu-se  formar  uma  “Comissão  ampliada  sobre  a  prática  e  a 
profissionalização  esportiva  na  Infância  e  Juventude”,  para  a  qual  foram 
convidados, além dos representantes das Secretarias da Criança e Juventude 
Secretaria  da  Educação,  membros  do  Ministério  Público  do  Trabalho  e  do 
Ministério Público do Estado do Paraná. 

Parte II - Irregularidades constatadas pelos membros da comissão

As irregularidades podem ser assim resumidas:

 1. Utilização pelos clubes de crianças e/ou adolescentes com idade inferior a 
14 anos, que são submetidos à seletividade e hipercompetitividade típica do 
futebol praticado como esporte de rendimento. A Constituição Federal proíbe 
qualquer trabalho por parte de pessoas com idade inferior a 14 anos e, em 
razão dessa proibição, somente estão permitidos às crianças e adolescentes a 
prática de esportes em caráter educacional ou de participação, na forma do 
previsto no art.3º, incisos I e II, da “Lei Pelé”.

Consenso do grupo: a ordem jurídica não permite aos menores de 14 anos de 
idade  a  realização  de qualquer  trabalho,  e  no  âmbito  do  futebol,  a  prática  de 
esporte  de  rendimento  (definido  como  aquele  marcado  pela  seletividade  e 
hipercompetitividade de seus praticantes) é praticado em um contexto de trabalho 
do atleta em prol do clube a que está vinculado. Assim, os clubes não poderiam 
submeter jovens com idade inferior a 14 anos a testes de seleção, nem tampouco 
ao mundo hipercompetitivo do futebol. A hipercompetividade existente nos clubes 
não está restrita à competição entre clubes, alcançando também aquela existente 
entre  os  próprios  atletas,  internamente,  dentro  de  cada  um  dos  clubes 
individualmente considerados. 
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A prática de futebol para os jovens com menos de 14 anos de idade só pode ser 
realizada  como  ferramenta  pedagógica,  destinada  ao  desenvolvimento  integral 
(físico e social) da criança e do adolescente em formação (art. 3º da Lei Pelé).

2.  Inexistência de regulamentação dos cursos de aprendizagem na área do 
futebol. No que diz respeito à interpretação das normas que regulam a matéria, 
discutiu-se a constitucionalidade da Lei Pelé (Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998).  Consenso que,  a  rigor,  a  Lei  Pelé,  ao  permitir  que  o  “atleta  não 
profissional em formação”, maior de quatorze e menor de vinte anos de idade, 
mediante  contrato  formal,  receba  “bolsa  de  aprendizagem”,  “sem  que  seja 
gerado vínculo empregatício entre as partes” (art. 29, § 4º, da Lei Pelé) acabou 
por contrariar a Constituição da República, porque o direito à proteção especial 
às crianças e aos adolescentes (teoria da proteção integral) abrange a garantia 
de direitos  trabalhistas  e previdenciários (art. 227, § 3º., II, CF/88). Assim, a 
única  interpretação  constitucionalmente  possível  da  Lei  Pelé  é  a  que  se 
pretendeu  regulamentar  uma  relação  de  trabalho  (que  é  a  formação 
profissional  do  atleta  de  futebol)  de  uma  forma  especial,  que  fugiria  à 
aprendizagem geral prevista na CLT. Porém, nesse particular, a Lei Pelé falha 
grosseiramente,  pois  não  prevê  as  características  dos  “cursos  de 
aprendizagem de atleta de futebol”, dando causa ao atual descompromisso por 
parte das entidades de formação em prática desportiva (os clubes de futebol). 
Acontece que, muito embora não se garantam direitos conforme previsão da 
CLT, existe a obrigação das entidades providenciarem, segundo art. 29, § 7º, 
incisos:  III  -  assistência  médica,  odontológica  e  psicológica,  bem  como 
contratação de seguro de vida e ajuda de custo para transporte; IV - manter 
instalações  desportivas  adequadas,  sobretudo  em  matéria  de  alimentação, 
higiene,  segurança  e  salubridade,  além  de  corpo  de  profissionais 
especializados em formação técnico-desportiva; V - ajustar o tempo destinado 
à  formação  dos  atletas  aos  horários  do  currículo  escolar  ou  de  curso 
profissionalizante, exigindo o satisfatório aproveitamento escolar.

Consenso  1:  ao  registrar-se  perante  o  CMDCA,  a  entidade  de  prática 
desportiva deverá apresentar um programa de aprendizagem que contemple 
as obrigações previstas na Lei Pelé e, no que for cabível, o atendimento à 
regras dos programas de aprendizagem previstos na CLT, sendo oportuno 
que os CMDCA e CDCA regulamentem os requisitos e forma de inscrição 
das entidades de formação e das atividades por ela desenvolvidos.

Consenso 2: sensibilizar a sociedade civil para lutar por uma reforma na Lei 
Pelé  ou  Estatuto  do  Esporte  com  vistas  a  prever  especificamente  a 
aprendizagem no ramo do esporte, observado o princípio da igualdade: o 
direito  à  profissionalização  impõe  a  garantia  de  direitos  trabalhistas  e 
previdenciários  também  para  os  atletas  (logo,  é  inconstitucional  a 
declaração de “inexistência de vínculo empregatício”).

3.  Ausência  de  formalização  do  contrato  do  atleta  não  profissional  em 
formação. A Lei Pelé que prevê que o contrato de formação profissional deve 
ser  formal  (escrito)  é solenemente  ignorada pela  avassaladora maioria  dos 
clubes. Essa situação é da conveniência exclusiva dos clubes, porque, apesar 
de inexistir contrato, se o atleta quiser deixar a equipe, precisará do aval do 
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clube perante a Federação Estadual  de Futebol,  e basta a agremiação não 
concedê-lo para o atleta ver-se impedido de sair. 

Consenso do grupo:  Formalização de contrato:  constatado pelo grupo 
que não vem sendo cumprida por vários clubes a exigência contida na Lei 
Pelé  no  sentido  da  formalização  de  contratos  com  os  atletas  não 
profissionais em formação, com pagamento de bolsa aprendizagem.

4. Não pagamento da bolsa de aprendizagem. A bolsa de aprendizagem, muito 
embora  prevista  na  Lei  Pelé,  nem sempre  é  paga,  e  quando  o  é,  existem 
discrepâncias entre os valores pagos aos atletas (está correto pagar mais a 
meninos de 14, 15 anos que têm  maior potencial  numa fase em que estão 
todos  em formação?).  Quase sempre o valor  da  bolsa  é inferior  ao salário 
mínimo.

Consenso do grupo que o valor da bolsa não pode ser inferior ao salário 
mínimo.  Além  disso,  os  clubes  deverão  propiciar  aos  adolescentes 
assistência  médica,  odontológica  e  psicológica.  Também atendimento 
por nutricionistas e fisioterapeutas, além de contratar seguro e fornecer 
ajuda de custo para o transporte dos atletas (art. 29, §7º, III, da Lei Pelé).

5. Abuso da figura dos testes: aproveitando a inexistência previsão específica 
na legislação, os clubes e agentes de futebol abusam da figura dos “testes” de 
duas maneiras: a) fazem excessivas “peneiradas” com objetivo arrecadatório - 
pois cobram dos candidatos a jogador de futebol importâncias mais elevadas 
que as efetivamente necessárias;  b) enrolam os adolescentes alegando que 
não lhe dão um contrato porque os mesmos estão em período de teste (pós-
peneirada). Esses períodos de “teste” podem durar mais de ano, em evidente 
afronta à legislação.

Consenso:  Como muitos  jovens  são  submetidos  sucessivamente  a  testes 
(modalidade  “a”)  em  vários  clubes,  em  várias  cidades  e  estados  da 
federação, ficam simplesmente alijados dos bancos escolares. Por isso cabe 
aos  clubes,  antes  de  realizarem  testes  (peneiradas),  exigir  comprovação 
documental de que o adolescente a ser submetido ao teste:
- tenha mais de 14 anos de idade;
- esteja matriculado e freqüente à escola;
-  autorização  dos  pais ou  responsável  legal  para  realização  do  teste 
(autorização específica para teste determinado, e limitada a poucos testes 
por ano);
 - Para não prejudicar a freqüência e o rendimento escolar dos jovens,  o 
período de teste deve ser limitado a 5 (cinco) dias. Além disso, todos os 
testes devem ser registrados pelo clube, que deverá possuir documentos 
que  comprovem  a  idade,  matrícula  e  freqüência  escolar  do  adolescente 
testado e data do início e fim do teste realizado.
Com relação ao período de teste informal (modalidade “b), a orientação é 
sua total proscrição. É grosseiramente fraudulenta essa prática dos clubes, e 
deve  ser  coibida,  pois  o  que  se  quer  é  evadir-se  do  risco  do 
empreendimento.  Todas  as  ações  de  fiscalização  deverão  determinar  a 
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imediata formalização do contrato de aprendizagem com todas as garantias 
legais.

6.  Lesão ao direito à convivência familiar e comunitária. É prática comum no 
“mundo do futebol” o afastamento de crianças e adolescentes de suas famílias, 
que passam a morar em alojamentos fornecidos pelos clubes. A conduta, em 
princípio, contraria o texto constitucional e o ECA, que asseguram à criança e 
ao adolescente o direito à convivência familiar e comunitária (ofensa ao ECA, 
principalmente art. 19 e seguintes) 

Consenso: Foi deliberado que pelo grupo, em princípio, seria admitido o 
alojamento de adolescentes maiores de 14 anos (em idade inferior a 14 anos 
a  prática  de  esporte  de  rendimento,  com  seletividade  e/ou 
hipercompetitividade não seria admitida em nenhuma hipótese), desde que 
observadas algumas diretrizes: 
a) o alojamento do atleta deve ser encarado como exceção, a exemplo do 
que  preconiza  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  como  forma  de 
abrigamento, e não regra geral. Assim, em princípio, os atletas que residem 
nas localidades em que treinam não poderiam ser alojados pelos clubes, pois 
tal conduta implicaria no sacrifício, injustificado, do direito à convivência 
familiar e comunitária.
b) para os atletas cujas famílias residem em localidade diversa do local de 
treinamento (é muito comum encontrar nos clubes jovens oriundos das mais 
diversas regiões do País), seria, em princípio, admitida a possibilidade de 
alojamento,  desde  que  o  clube  assegure  e  assuma  os  custos  de  visitas 
regulares (mínimo de viagens a ser deliberada com os órgãos competentes: 
Ministério Público Estadual, Conselhos Estaduais e Municipais da Criança e 
Adolescente, etc). 
 c)  Os  alojamentos  deverão  ser  adequados  à  condição  peculiar  do 
adolescente  em desenvolvimento,  sobretudo  em  matéria  de  alimentação, 
higiene, segurança, a exemplo de qualquer outra instituição voltada para o 
atendimento de crianças e adolescentes institucionalizado ( (Lei Pelé, art. 
29, §7º, IV). 
d)  Os  alojamentos  deverão  observar  os  requisitos  das  instituições  de 
abrigamento previstas no ECA (art. 90 e seguintes), bem como submeter-se 
à fiscalização prevista no art. 95 e seguintes, bem como à regular inscrição 
junto aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente
e)  O Ministério  Público  do  Trabalho  e  as  Promotorias  da  Infância  e  da 
Juventude  atuarão  em  parceria,  se  necessário,  para  fazer  cumprir  estas 
exigências legais.

7. Lesão ao direito à educação. Na busca da concretização do difícil ou quase 
impossível  sonho  de  se  realizar  profissionalmente  pelo  futebol,  muitos 
adolescentes  são  afastados  dos  bancos  escolares  (não  há  efetivo 
compromisso  de  clubes,  agentes  e  federações  com  o  acompanhamento 
escolar  e,  especialmente,  com  o  aproveitamento escolar  dos  atletas  em 
formação).

Consensos do grupo: 
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a) os clubes devem exigir que todos os seus atletas adolescentes estejam 
matriculados e freqüentes à escola e que tenha “satisfatório aproveitamento 
escolar” (art. 29, §7º, V, da Lei Pelé, art. 227 da CF, arts. 4º e 53 do ECA ).

b) a obrigatoriedade do ensino vai até a conclusão do nível médio.  A 
situação  do  atleta  de  futebol  é  especial  em razão  do  altíssimo índice  de 
insucesso nesta profissão. Além disso, para aqueles que conseguem exercer 
profissionalmente  a  atividade,  deve-se  considerar  o  caráter  efêmero  da 
carreira do jogador de futebol.  Esse entendimento está de acordo com as 
normativas da FIFA, que dispõe sobre a obrigatoriedade do atleta preparar-se 
para uma profissão alternativa, caso não sejam contemplados na loteria do 
futebol. É assim que dispõe o art. 19 do Regulamento sobre transferências 
intenacionais, intitulado: proteção de menores de idade. Os incisos 2.b. i e ii, 
a disporem sobre a educação dos adolescentes, estabelecem que: “O novo 
clube  deve  cumprir  as  seguintes  obrigações  mínimas:  i.  Proporcionar  ao 
jogador uma formação escolar  ou capacitação futebolística adequada,  que 
corresponda aos melhores standards nacionais. ii. Ademais da formação ou 
capacitação futebolística, garantir ao jogador uma formação acadêmica ou 
escolar,  ou  uma  formação  ou  educação  e  capacitação  conforme  a  sua 
vocação, que lhe permita iniciar uma carreira que não seja futebolística em 
caso de que cesse sua atividade de jogador profissional”.
Por isso o inciso V do parágrafo 7º do art. 29 da Lei Pelé dispõe que é dever 
do clube: “ajustar o tempo destinado à formação dos atletas aos horários do 
currículo  escolar  ou  de  curso  profissionalizante,  exigindo  o  satisfatório 
aproveitamento  escolar”.  Em  nenhum momento  a  lei  autoriza  o  atleta  a 
abandonar  os  estudos  apenas  porque  concluiu  o  ensino  fundamental.  O 
comando  é  claro:  enquanto  o  atleta  estiver  “em  formação”  (enquanto  o 
jogador  não tiver  um contrato  de  trabalho),  deve  estar  estudando,  pouco 
importando se o atleta já terminou o ensino fundamental e tampouco se já 
cumpriu ou não 18 anos. Aliás, a obrigatoriedade de prosseguir os estudos é 
inerente a todos os contratos de formação profissional,  segundo dispõe o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que define as condições em que se 
deve dar a formação profissional dos adolescentes, senão vejamos: Art. 63. 
A  formação  técnico-profissional  obedecerá  aos  seguintes  princípios:  I  - 
garantia  de  acesso  e  freqüência  obrigatória  ao  ensino  regular;  II  - 
atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; III - horário 
especial para o exercício das atividades (g. n). 

8.  Lesão ao direito à saúde: resultante do excesso da carga de treinamento, 
incompatível  com  a  condição  peculiar  do  adolescente  como  pessoa  em 
desenvolvimento,  com lesão,  às  vezes irreversíveis,  à  saúde dos  jovens (o 
problema é agravado pelo fato de que, como os atletas sequer têm registro 
formal  da  sua  passagem  pelos  clubes;  fica  mais  difícil  apurar 
responsabilidades).

Consensos do grupo: 

a) discutir  junto  à  sociedade  civil  os  limites  a  ser  impostos  aos 
treinamentos, e definir responsabilidades.
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b) Atuar junto aos clubes para que estes instituam os serviços médicos a 
que  estão  obrigados,  exigindo  a  realização  de  exames  médicos 
periódicos  e  o  efetivo  arquivamento  de  informações  pertinentes  em 
prontuário médico, bem como o direito de acesso às informações neles 
constantes pelos atletas e seus responsáveis legais.

9. Alojamentos inadequados são poucos os alojamentos suficientes: é comum 
quartos para albergar seis ou mais meninos, sem espaço para guardar suas 
roupas;  poucas  instalações  sanitárias,  ambientes  insalubres  por  frio,  ruído, 
ventilação,  mofo,  má-conservação,  inexistência  de  espaço  para  estudos  ou 
convivência, etc.

Consensos do grupo

a) exigir formalização de programa específico de abrigo, nos moldes do 
previsto pelo art.90, inciso IV, da Lei nº 8.069/90, com seu registro 
perante  o  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente – CMDCA.

b) Solicitar  à  vigilância  sanitária  e  ao  Conselho  Tutelar  a  fiscalização 
periódica dos aludidos estabelecimentos.

10. Representação inadequada de crianças e adolescentes

No afã de lucro fácil, proliferam “agentes” de jogadores de futebol que ludibriam 
pais necessitados e acabam por “responsabilizar-se” integralmente pela vida de 
meninos  que  sonham  jogar  futebol.  Estes  agentes  abusam  da  figura  das 
“procurações”  ou  autorizações  e,  com esses  pífios  documentos,  pretendem 
representar adolescentes. Um agente ainda, afirmou pretender “emancipar” um 
atleta para não ter problemas com sua representação.

Consensos do grupo

a)  A partir  dos  16 anos  o adolescente  pode firmar  contratos,  desde  que com 
assistência  do  (s)  responsável  (is).  O  agente  e  o  atleta  (com  assistência  do 
representante legal) deverão celebrar contrato escrito, no qual deverão constar as 
obrigações  de  ambas  as  partes,  observados  os  critérios  mínimos  previstos  no 
Regulamento da FIFA para proteção dos direitos dos adolescentes. 

b) A possibilidade de celebrar contratos não autoriza o relaxamento dos deveres 
inerentes  ao  poder  familiar.  Assim,  qualquer  procuração  ou  autorização  ou 
mesmo documento de emancipação que implique em transferência da guarda de 
um adolescente de 16 a 18 anos incompleto é NULA DE PLENO DIREITO. De 
uma forma ou de outra, ainda que eventual emancipação seja considerada válida2, 
até  completar  18  (dezoito)  anos  de  idade  o  atleta  será  considerado 
ADOLESCENTE  (cf.  art.2º,  caput,  da  Lei  nº  8.069/90),  sendo,  como  tal, 
destinatário  de  integral  proteção  por  parte  do  Estado  (lato  sensu),  a  teor  do 
disposto nos arts.1º e 4º, da Lei nº 8.069/90 e art.227, da Constituição Federal. 
Não bastasse isso, o agente é pessoa inidônea para deter a guarda/custódia dos 
adolescentes,  em  razão  da  possível  existência  de  interesses  contraditórios 

2 E  a  emancipação  promovida  na  forma  do  art.5º,  inciso  I,  do  Código  Civil  não  o  é,  por 
inconstitucionalidade  manifesta,  em razão  de  afronta  direta  ao  disposto  no  art.227,  da  Constituição 
Federal.
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decorrentes  da  relação  contratual  entre  as  partes,  seja  ela  celebrada  mediante 
instrumento,  seja  mediante  contrato  verbal  (inteligência  do disposto  no  art.9º, 
inciso I, do Código de Processo Civil e art.142, par. único, da Lei nº 8.069/90). 
Assim, o compromissário não manterá atletas entre 16 e 18 anos sob sua guarda 
efetiva.

Parte III – Propostas para o CEDCA

Em razão dos problemas arrolados na parte II supra, e dos consensos obtidos 
pelo grupo, deliberou-se por concluir o presente relatório com as seguintes 
Propostas a serem encaminhadas pelo CEDCA.

1. Normatizar ou exigir a obrigatoriedade de formalização dos programas de 
aprendizagem dos clubes de futebol;

2. Normatizar ou exigir a adequação dos alojamentos às exigências efetuadas 
para os abrigos;

3. Recomendação aos órgãos públicos para a não-concessão de 
“emancipações” a adolescentes;

4. Instituir um Grupo de trabalho para fazer proposta de alteração legislativa 
da Lei Pelé ou Estatuto do Esporte, de maneira a contemplar a proteção 
integral do atleta jogador de futebol nesses diplomas legais, eliminando 
contradições já apontadas;

5. Encaminhamento deste documento para outros fóruns de discussão, como 
o PNPETI, o CONANDA e o Forum Nacional de direitos.

Em 24 de julho de 2008.

Anexo

 -  Casos  concretos  de  atuação  do  Ministério  Público  do  Trabalho  e 
questões pendentes

Após  a  denúncia  narrada  na  parte  I  deste  relatório,  foram 
instauradas investigações em face dos maiores clubes de futebol do Estado do 
Paraná, realizadas inspeções e requisitados documentos. Além disso, também 
foram denunciados dois agentes informais que mantinham adolescentes em 
situação inadequada, em alojamentos clandestinos. 
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Foram  requisitados  aos  clubes  a  apresentação  dos  seguintes 
documentos: 

a) Contrato ou estatuto social do Clube xxx, com as alterações em vigor;
b) Contrato ou estatuto social do Clube yyy com as alterações em vigor [os clubes 

estão “terceirizando” as entidades de formação profissional];
c) Informação a respeito do instrumento jurídico que legitima a cessão de atletas do 

Clube  Profissional  para  o  Clube  de  Formação  (dando  conta  de  como  são 
disciplinados os direitos de formação do atleta);

d) Relação dos centros de treinamento de atleta, próprios ou conveniados, separados 
por categoria (pré-mirim, pré-infantil, infantil, juvenil e júnior). Informar ainda 1. 
o  número  de  atletas  vinculados  a  cada  um  dos  centros  de 
treinamento/escolinhas/franquias  (etc).;  2.Cargas  horárias  diária  e  semanal  de 
treinamento por grupos/categorias de atletas.

e) Informação  a  respeito  da  política  de  preços  eventualmente  praticada  para  a 
formação de atletas amadores freqüentadores de escolinhas de futebol (menores 
de 16 anos)

f) Relação  de  todos  os  atletas  registrados  junto  à  Federação  Paranaense  de 
Futebol em nome do clube (ou em seu benefício), a ser preenchida conforme 
quadro em anexo. A relação deverá vir acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos: 1) boletins escolares do quarto bimestre de 2007; 2) contrato de 
trabalho ou de aprendizagem (dependendo do caso);  3) ficha de registro do atleta.

g) Rol  dos  profissionais  que  atuam  nas  funções  de  preparador  físico,  monitor, 
treinador, massagista e análogas. Deverão ser informados a função, vinculação ao 
clube (se existe contrato de trabalho, prestação de serviços ou outro), dedicação 
(carga horária) e número de adolescentes sob os cuidados dos profissionais em 
questão.

h) Rol  dos  profissionais  que  atuam  no  serviço  de  acompanhamento  médico, 
psicológico, nutricional, educacional e odontológico, com as mesmas informações 
da alínea anterior. 

i) Informação a respeito da existência de prontuário médico individualizado para os 
atletas em formação registrados junto à Federação Paranaense de Futebol e se 
existe registro de eventuais lesões sofridas em treinamento.

j) Comprovante  de  inscrição  dos  estabelecimentos  formadores  de  atletas  no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Nenhum clube tem contratos de formação profissional escritos, 
conforme  preconiza  a  Lei  Pelé,  e  várias  outras  irregularidades  foram 
constatadas  a  partir  da  resposta  a  estas  requisições.  Poucos  clubes 
demonstraram o acompanhamento escolar de qualidade, quase nenhum 
arquiva os boletins escolares, dentre outras ausências detectadas.

Diante  desse  quadro,  será  proposto  aos  clubes,  no  seu  devido 
momento, termos de compromisso de ajustamento de conduta para que sejam 
observadas as seguintes regras:

A entidade de prática esportiva e formação de atleta compromete-se a:

A- MENORES DE 14 ANOS

1. A entidade compreende que a criança e o adolescente de até 14 anos não podem e 
não devem praticar  o  esporte  de  rendimento,  uma vez  que isto  pode ocasionar 
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prejuízos ao seu desenvolvimento como pessoa humana, seja no aspecto físico, seja 
no intelectual, seja no emocional.

2. A  entidade  de  prática  esportiva  que  ministrar  programas  de  treinamento  nas 
categorias de base para crianças e adolescentes menores de 14 anos está ciente que 
diante  da  proibição  do  trabalho  (qualquer  trabalho)  para  menores  de  14  anos, 
deverá manter relacionamento educativo com os atletas que treinar, cabendo-lhe, 
mesmo quando não formalizado contrato de trabalho, o cumprimento das seguintes 
obrigações, decorrentes da responsabilidade assumida pela atividade exercida sob 
uma perspectiva analógica à do contra-turno escolar:

a) Promover o registro do treinamento do atleta junto à entidade esportiva, mediante 
procedimento  de registro  associativo que,  por ser  estabelecido com menores  de 
idade, deverá conter a chancela do(s) representante(s) legal(is), na forma prevista 
pelos arts.3º e 4º, do Código Civil c/c art.142, da Lei nº 8.069/903 e arts.7º e 8º, do 
Código de Processo Civil. O registro do atleta na “escolinha” tem a finalidade de 
dar transparência às atividades desenvolvidas pela entidade esportiva, não devendo 
ser utilizado como forma de impedir o desenvolvimento do atleta e sua eventual 
decisão de mudar de treinador / entidade esportiva.

b) Nenhum participante  de  categoria  de  base  pode  treinar  sem estar  formalmente 
registrado em livro de atletas da própria entidade de prática esportiva.

c) Não  serão  tolerados  os  “períodos  de  teste”  sem vinculação  formal  do  atleta  à 
entidade de formação esportiva/profissional. 

d) Não será  permitido  manter  menores  de  14  anos  alojados  ou  concentrados  nos 
centros de treinamento.

e) Em sendo necessária a realização de viagens, com atletas com menos de 12 anos, 
deve ser  observado de forma estrita  o disposto nos arts.82,  83 e 84,  da Lei  nº 
8.069/90

f) A freqüência e o bom aproveitamento escolar deve ser estabelecida como condição 
indispensável  para  o  treinamento  nas  “escolinhas”  de  futebol,  e  deverá  ser 
acompanhada mensalmente,  pela entidade esportiva,  juntamente  com os pais ou 
responsáveis legais. No caso de insuficiência escolar, o atleta deverá ser suspenso 
de pelo menos 50% da carga horária dos treinamentos, até demonstrar melhora em 
seu rendimento.

g) É obrigação da entidade esportiva garantir acompanhamento e assistência médica 
para os participantes das escolinhas de futebol.

B - 14 ANOS ou mais

3. A entidade poderá manter atletas em formação mediante a celebração de contrato 
formal desde que observados os seguintes requisitos (art. 29 da Lei Pelé).

3.a.  Para  que  a  atividade  desenvolvida  possa  ser  enquadrada  no  conceito  de 
aprendizagem, é necessário que seja ela desenvolvida conforme previsto no curso 
ou programa de aprendizagem previamente elaborado e devidamente registrado no 
Conselho Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente local  (cf.  art.91, 
caput,  da Lei nº 8.069/90),  no qual deve estar evidenciado o caráter educativo-

3 Valendo observar que a plena capacidade para prática dos atos da vida civil é hoje adquirida aos 18 
(dezoito) anos de idade, e não mais 21 (vinte e um), tendo sido a Lei nº 8.069/90 neste aspecto derrogada 
pelo Código Civil de 2002. 
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profissionalizante das atividades desenvolvidas, em detrimento de qualquer outra 
finalidade4;

3.b.  Satisfeitas  as  exigências  referidas  no item anterior,  deve ser  formalizado o 
contrato de aprendizagem, garantindo-se o pagamento de bolsa de aprendizagem 
em valor não inferior ao salário mínimo (art. 29, § 4º da Lei Pelé c/c art. 7º, I da 
CF);

3.c. Propiciar assistência médica, compatível com a condição de ser humano em 
formação que pratica atividade esportiva de maneira intensa, razão pela qual deverá 
estar prevista cobertura ilimitada para hipóteses de doenças osteo-musculares, bem 
como todas as demais  enfermidades relacionadas com as atividades desportivas 
(art. 29, § 7º da Lei Pelé c/c art. 227, § 3º, II da CF);

3.d. A entidade esportiva deverá instituir programa de acompanhamento médico / 
fisioterápico  individualizado  para  todos  os  adolescentes  em  treinamento  da 
entidade.  Os  dados  médicos  deverão  ser  devidamente  arquivados.  Informações 
correspondentes  deverão  ser  fornecidas  ao  atleta  e  a  seus  pais  ou  responsável 
sempre que solicitadas e, principalmente, na hipótese de desligamento da entidade 
esportiva;

3.e. Propiciar assistência odontológica e psicológica; 

3.f.  Contratar  de  seguro  de vida  com cobertura  abrangente,  especialmente para 
situações de incapacidade laboral para a atividade de atleta profissional;

3.g. Pagamento de ajuda de custo para transporte, que deverá incluir, caso o atleta 
não resida na mesma cidade que os seus pais ou representantes legais, o custeio de 
pelo menos duas viagens por mês até a localidade de residência da família, ou o 
custeio da viagem dos pais ou responsável até o local onde o atleta reside, com 
garantia de alojamento gratuito;

3.h.  Caso  mantenha  alojamento  onde  residam  adolescentes,  é  obrigatória  a 
formalização de programa específico de abrigo, nos moldes do previsto pelo art.90, 
inciso IV, da Lei nº 8.069/90, com seu registro perante o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA local, ex vi do disposto no art.90, 
par.  único  e  91,  da  Lei  nº  8.069/90,  devendo  ser  observados  os  princípios 
estabelecidos pelo art.92, da Lei nº 8.069/90 e respeitadas as deliberações sobre a 
matéria expedidas pelo CMDCA;

3.i.  Manter  instalações  desportivas  adequadas,  sobretudo  em  matéria  de 
alimentação, higiene, segurança e salubridade;

3.j. Manter corpo de profissionais especializados em formação técnico-desportiva;

3.l.  Ajustar o tempo destinado à formação dos atletas aos horários do currículo 
escolar  ou  de  curso  profissionalizante,  exigindo  o  satisfatório  aproveitamento 
escolar; 

3.m. Manter programa de reforço escolar a cargo de profissionais especializados e 
prever horário adequado para a realização das tarefas escolares;

3.n.  Matricular  e  garantir  condições  de  freqüência  e  rendimento escolar  para  o 
atleta,  dever  esse  que somente  cessa  quando o  adolescente  completar  o  ensino 
médio (art. 29, § 7º, V da Lei Pelé);

3.o. A entidade esportiva deverá garantir a freqüência escolar dos atletas sujeitos ao 
regime de alojamento, fornecendo o meio de transporte necessário caso não haja 
serviço regular entre o local de treinamento e o local de estudo;

4 Neste sentido, interessante observar o disposto no art.428, caput e §§1º e 4º, da CLT.
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4. Observar  que  na  ausência  de  regulamentação  específica  quanto  ao  contrato  de 
aprendizagem no futebol, deverão ser utilizadas por analogia as regras da CLT e 
ECA.

5. Após concluído o período de formação o atleta terá o direito de celebrar contrato de 
trabalho com a entidade de prática desportiva ou dela se desvincular.

6. A entidade  de  prática  esportiva  promoverá  o  registro  Conselho  Municipal  dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (art. 430 da CLT c/c art. 90, par. único do 
ECA), e observar as condições e requisitos de funcionamento estabelecidas nos art. 
90/94 do ECA, bem como à fiscalização prevista nos art. 95 e seguintes do mesmo 
diploma legal.

7. A entidade de prática esportiva obriga-se a dar cumprimento à legislação referente 
ao trabalhador adolescente inserta na Constituição Federal, Consolidação das Leis 
do Trabalho e Estatuto da Criança e do Adolescente e ainda a Portaria 20/2001 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, no que tange à proibição de labor em horário 
noturno,  insalubre,  perigoso,  penoso  e  prejudicial  à  sua  moralidade,  sendo 
certo que submeter o adolescente a trabalho excessivo ou inadequado caracteriza, 
em tese, o crime de maus-tratos definido pelo art.136, do Código Penal;

8. Não serão admitidos “períodos de teste” sem o estabelecimento de um contrato 
formal de formação profissional entre o atleta e a entidade de formação. Admite-se, 
no entanto, a realização de viajem de adaptação com duração jamais superior a 5 
dias,  prévia  a  celebração  de  contrato,  com  o  objetivo  do  atleta  conhecer  as 
instalações do clube, alojamento e método de treinamento; bem como para entidade 
avaliar a possibilidade de adaptação do atleta. O atleta em adaptação deverá estar 
registrado em livro de atletas da entidade a partir do instante em que adentrar nas 
suas dependências. A viajem de adaptação requer,  obrigatoriamente,  autorização 
dos pais ou responsável (ou, na impossibilidade de obtenção desta, de autorização 
judicial),  tanto  para  viagem quanto  para  hospedagem,  na  forma  prevista  pelos 
arts.82 a 84, da Lei nº 8.069/90. 

9. O livro de registro de atletas (exigível por força do art. 41 da CLT, pois mesmo que 
o atleta em formação não seja considerado empregado, é inegável sua condição de 
trabalhador) é instrumento útil para a fiscalização do cumprimento deste termo de 
compromisso na medida em que demonstra o cumprimento pela entidade de prática 
desportiva de suas obrigações de registrar a passagem de atletas pelos seus campos. 
No  livro  em questão  deverão  ser  registrados  os  seguintes  dados:  a)  nome;  b) 
filiação; c) data de nascimento; d) procedência (cidade de origem); e) escola em 
que está matriculado. A constatação da presença de adolescentes não registrados 
em treinamento no clube é indiciária da existência de contratação irregular e dará 
início  à  deflagração  de  procedimento  investigatório  específico,  que  poderá  dar 
ensejo à aplicação de sanções administrativas, civis e mesmo criminais, conforme o 
caso.

10. Não poderão  ser  aceitos  atletas  com idade inferior  a  18  anos  que não  estejam 
matriculados e freqüentando estabelecimentos de ensino,  mesmo na hipótese de 
viajem de adaptação. 

11. A  entidade  de  prática  esportiva  deverá  exigir  a  apresentação  dos  seguintes 
documentos, quando da chegada do atleta em sua sede: a) certidão de nascimento; 
b) comprovante de matrícula e freqüência escolar; c) expressa autorização dos pais 
ou  responsável  legal  para  treinamento  no  clube/entidade  específica  (não  serão 
aceitas autorizações genéricas), d) endereço completo dos pais ou responsável.

12.Para  a  formalização  do  contrato  de  formação  do  atleta,  a  entidade  de  prática 
desportiva deverá se responsabilizar pelos trâmites de transferência da matrícula 
escolar, bem como providenciar a comunicação do abrigamento do adolescente ao 
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Conselho Tutelar e à Vara da Infância e da Juventude no prazo previsto pelo art.93, 
da Lei nº 8.069/90, caso seus representantes legais não residam na mesma cidade 
em  que  ocorrerá  a  prática  esportiva,  assumindo  os  dirigentes  da  entidade  as 
mesmas obrigações inerentes ao guardião,  ex vi do disposto no art.92, par. único, 
da Lei nº 8.069/90.

13. Pelo descumprimento do ora avençado, a empresa sujeitar-se-á ao pagamento de 
multa no valor de R$ xxxxx,00 (xxxxx mil  reais),  devidamente atualizados, por 
obrigação  descumprida  e  por  criança  ou  adolescente  encontrado  em  situação 
irregular,  reversível  ao  FIA (Fundo de  Infância  e  Adolescência)  e  ao  CEDCA 
(Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescentes), nos moldes da Lei 
7.345/87 e art. 260 do ECA;

14. A cobrança da multa não desobriga a requerida do cumprimento das obrigações 
contidas no termo, nem impede a imposição de outras sanções legais.

15. O  presente  termo  de  compromisso  poderá  ser  revisto  quando  da  eventual 
promulgação do Estatuto do Desporto, ou legislação análoga.
 
Com  respeito  aos  agentes,  será  proposto  àqueles  flagrados  em 

situação irregular  a celebração de Termo de Compromisso,  com o seguinte 
teor: 

1. O compromissário não celebrará contrato de agenciamento esportivo para atletas 
com  idade  inferior  a  16  anos,  pois  antes  desta  idade  o  adolescente  não  pode 
celebrar contrato de trabalho e é considerado pessoa em formação. Esta vedação 
inclui contratos escritos e verbais,  podendo este instrumento de Ajustamento de 
Conduta ser utilizado contra o compromissário caso este venha a exigir de qualquer 
entidade  desportiva  o  pagamento  de  quaisquer  direitos  relacionados  com  a 
formação do atleta.

2. O compromissário compreende que a criança e o adolescente de até 16 anos não 
pode e não deve praticar o esporte de rendimento, uma vez que isto pode ocasionar 
prejuízos ao seu desenvolvimento como pessoa humana, seja no aspecto físico, seja 
no intelectual, seja no emocional.

3. A dação de “procurações” ou quaisquer outras modalidades de autorização por 
parte dos responsáveis legais de adolescentes com idade inferior a 16 anos não 
permite o descumprimento da obrigação prevista na cláusula primeira, uma vez que 
tais documentos são inválidos, pois as obrigações inerentes ao poder familiar são 
irrenunciáveis.

4.  A  partir  dos  16  anos  o  adolescente  pode  firmar  contratos,  desde  que  com 
assistência  do  (s)  responsável  (is).  O  agente  e  o  atleta  (com  assistência  do 
representante legal) deverão celebrar contrato escrito, no qual deverão constar as 
obrigações  de  ambas  as  partes,  observados  os  critérios  mínimos  previstos  no 
Regulamento  da  FIFA  para  proteção  dos  direitos  dos  adolescentes.  Também 
deverão ser transcritas nos contrato as cláusulas deste Compromisso de Ajuste de 
Conduta.  Os contratos  deverão ser  apresentados  ao MP no prazo  de XXX .  O 
compromissário deverá observar que somente agentes credenciados pela FIFA ou 
advogados têm legitimidade para celebrar contratos de gestão/agência.

5. A possibilidade de celebrar contratos não autoriza o relaxamento dos deveres 
inerentes ao poder familiar. Assim, qualquer procuração ou autorização ou mesmo 
documento  de  emancipação  que  implique  em  transferência  da  guarda  de  um 
adolescente de 16 a 18 anos incompleto é NULA DE PLENO DIREITO. De uma 
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forma ou de outra, ainda que eventual emancipação seja considerada válida5, até 
completar 18 (dezoito) anos de idade o atleta será considerado ADOLESCENTE 
(cf.  art.2º,  caput,  da  Lei  nº 8.069/90),  sendo,  como tal,  destinatário  de  integral 
proteção por parte do Estado (lato sensu), a teor do disposto nos arts.1º e 4º, da Lei 
nº 8.069/90 e art.227, da Constituição Federal. Não bastasse isso, o agente é pessoa 
inidônea para deter a guarda/custódia dos menores, em razão da possível existência 
de interesses contraditórios decorrentes da relação contratual entre as partes, seja 
ela celebrada mediante instrumento, seja mediante contrato verbal (inteligência do 
disposto no art.9º, inciso I, do Código de Processo Civil e art.142, par. único, da 
Lei nº 8.069/90). Assim, o compromissário não manterá atletas entre 16 e 18 anos 
sob sua guarda efetiva.

6. É admissível a realização de viagens de atletas com idade entre 16 e 18 anos 
com vista a obtenção de um contrato de trabalho (viagens para fazer “teste” em 
estabelecimento desportivo). Tais viagens, no entanto, não poderão durar mais do 
que cinco dias por semestre letivo, e não poderão coincidir com a época de exames 
escolares  (provas).  Para  a  realização  das  aludidas  viagens  o  atleta  deverá  ser 
acompanhado por um representante legal observado, em qualquer caso, o disposto 
nos arts.82 a 84, da Lei nº 8.069/90. 

7.  No  caso  de  representados  entre  16  e  18  anos  incompletos,  é  do  agente  a 
obrigação de custear as despesas de deslocamento, alimentação e alojamento, por 
parte do atleta e seu representante legal.

8. O agente de atleta com idade entre 16 e 18 anos incompletos é co-responsável 
pelo cumprimento da obrigação do parágrafo único do art. 403 da CLT (“o trabalho 
do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu 
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não 
permitam a freqüência  à escola”)  e art.67,  da Lei  nº 8.069/90,  sendo certo que 
submeter o adolescente a trabalho excessivo ou inadequado caracteriza, em tese, o 
crime de maus-tratos definido pelo art.136, do Código Penal.

9. Os deveres do agente não se restringem à negociação do contrato e do valor da 
remuneração  do  atleta.  Na  vigência  de  um contrato  de  agência  de  atleta  “em 
formação” compete  ao  agente  interceder  em favor  do  atleta  junto  às  entidades 
desportivas que se dedicam à formação de atletas, para que lhe sejam garantidos os 
direitos arrolados nas alíneas 10.1,  10.2 e 10.3 infra,  devendo envidar  todos os 
esforços  para  que  esses  direitos  sejam  respeitados,  até  mesmo  interpelando 
judicialmente ou promovendo a rescisão do contrato de trabalho caso a entidade de 
prática  desportiva  não  realize  as  adequações  necessárias,  sob  pena  de 
responsabilidade:

9.1.  Assistência médica,: a entidade de prática desportiva está obrigada à prover 
assistência odontológica e psicológica e médica e, quanto a esta última, mediante a 
contratação de seguro de saúde (art. 29. § 7º da Lei Pelé c/c art. 227, § 3º, II da 
CF). Diante da natureza da atividade do atleta, o seguro de saúde deve ter cobertura 
ilimitada para hipóteses de doenças osteo-musculares, bem como todas as demais 
enfermidades relacionadas com as atividades desportivas.

9.2.Direito à convivência familiar: caso o atleta não resida na mesma cidade que os 
seus pais ou representantes legais, deverá ser garantido o custeio de pelo menos 
duas viagens por mês até a localidade de residência da família, ou o custeio da 
viagem dos pais ou responsável até o local onde o atleta reside, com garantia de 
alojamento gratuito.

5 E  a  emancipação  promovida  na  forma  do  art.5º,  inciso  I,  do  Código  Civil  não  o  é,  por 
inconstitucionalidade  manifesta,  em razão  de  afronta  direta  ao  disposto  no  art.227,  da  Constituição 
Federal.

1



9.3.  Educação: o atleta tem direito e dever de ser matriculado e ter garantidas as 
condições  de  freqüência  e  rendimento  escolar,  dever  esse  que  somente  cessa 
quando o adolescente completar o ensino médio (art. 29, § 7º, V da Lei Pelé);

10.  Pelo  descumprimento  do  ora  avençado,  o  compromissário  sujeitar-se-á  ao 
pagamento  de  multa  no  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  devidamente 
atualizados, por obrigação descumprida e por criança ou adolescente encontrado 
em situação irregular, reversível ao FIA (Fundo de Infância e Adolescência) e ao 
CEDCA  (Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescentes),  nos 
moldes da Lei 7.345/87 e art. 260 do ECA;

11.  A cobrança da multa não desobriga o compromissário  do cumprimento  das 
obrigações contidas no termo, nem impede a imposição de outras sanções legais.

12.  O  presente  termo  de  compromisso  poderá  ser  revisto  quando  da  eventual 
promulgação  do  Estatuto  do  Desporto,  ou  legislação  análoga,  desde  que  haja 
motivo justificado e de comum acordo.
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