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AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –  ATLETAS  EM  FORMAÇÃO  – 
FUTEBOL    CATEGORIAS  DE  BASE  –  DESPORTO  DE   
RENDIMENTO – RELAÇÃO DE TRABALHO
I  – O ponto central  a ser  dirimido  na presente  demanda  
alude ao fato de estar, ou não, evidenciada uma relação de 
trabalho  entre  o  Club  de  Regatas  Vasco  da  Gama  e  os  
menores  que  frequentam  suas  categorias  de  base,  
destinadas  à  formação  de  futuros  atletas  profissionais.  
Para  tanto,  deve-se  perquirir  em  qual  modalidade  de 
prática  desportiva  estão  enquadrados  os  menores  que  
treinam nas categorias de base do clube recorrente.
II  –  É certo  que os menores  das  categorias  de  base  do  
Club  de  Regatas  Vasco  da  Gama  estão  inseridos  na 
modalidade  de  desporto  de  rendimento,  organizado  e 
praticado  de  modo  não-profissional,  que  pressupõe  a 
ausência  da  relação  de  emprego,  mas  não  afasta  a  
existência de uma verdadeira relação de trabalho entre os 
jovens atletas e o clube réu. Afinal de contas, aqueles - ao 
mesmo tempo que usufruem de benefícios oferecidos pelo 
clube,  como  moradia,  educação,  alimentação,  
acompanhamento  médico,  fisioterápico,  odontológico  e 
psicológico, entre outros - obrigam-se ao treinamento e à 
participação em torneios,  visando ao aperfeiçoamento na 
prática do esporte e à profissionalização.  Dessa forma, a 
entidade desportiva possui a prerrogativa de exigir que os  
jovens  atletas  treinem  e  participem  de  competições  
oficiais,  objetivando  encontrar  e  lapidar  talentos  para,  
futuramente,  auferir  lucros.  Diante  da  constatação  de 
existência de relação de trabalho, devem incidir, no caso,  
as normas contidas nos artigos 7º, XXXIII,  227, § 3º, I, da  
CR/88,  e  403,  da  CLT,  que  proíbem  expressamente  o 
trabalho aos menores de 14 anos. 
III – Nesse contexto, não se pode conceber que o clube réu  
admita menores com idade inferior a 14 anos para integrar  
suas  categorias  de  base  com  objetivo  de  formação 
profissional,  e menos ainda que eles sejam mantidos em 
regime  de  alojamento,  sem  convivência  familiar  e 
comunitária,  tal  como  ocorreu,  efetivamente,  nas 
dependências do clube reclamado, conforme se infere dos 
documentos anexados à inicial. 
IV – De outro giro, saliente-se que a Lei nº 9.615/98 dispõe 
que o primeiro  contrato  profissional  entre clube  e atleta  
pode  ser  assinado  a  partir  de  16  anos  de  idade,  com 
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duração  máxima  de  5  anos  (artigo  29,  caput).  Ainda  de 
acordo  com  a  Lei  Pelé,  o  atleta  não  profissional  em 
formação (14 a 21 anos) “poderá receber auxílio financeiro 
da entidade de prática desportiva formadora, sob a forma  
de bolsa de aprendizagem livremente pactuada mediante  
contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício  
entre as partes” (artigo 29, § 4º).  E estando vedado, pela 
Constituição  da  República e  pela  CLT,  o  exercício  de 
qualquer trabalho a menores entre 14 e 16 anos, exceto na 
condição de aprendiz, a conclusão a que se chega é a de  
que o atleta não profissional em formação detém condição  
similar  ao  aprendiz.  Nesse  passo,  restou  corretamente  
exposto na r. sentença que o vínculo jurídico, no caso do  
atleta não profissional em formação, não é de emprego, é 
de aprendizagem (relação de trabalho). O menor entre 14 e 
16 anos somente pode estar vinculado ao clube por meio  
de  contrato  de  aprendizagem.  Tanto  é  assim  que  na 
própria  Lei  Pelé  há  disposição  no  sentido  de  que  o  
primeiro  contrato  profissional  só  será  assinado  apenas  
após 16 anos de idade. E tratando-se de uma modalidade  
especial  de  contrato  de  aprendizagem  que  deve  ser 
celebrado  entre  a  entidade  desportiva  e  os  atletas  não  
profissionais  em  formação,  incidem  não  só  as  regras  
próprias  do  desporto,  como  também,  em  caráter  
subsidiário,  as  disposições  alusivas  ao  contrato  de  
aprendizagem contidas na CLT, no que forem compatíveis.
Recurso ordinário da parte ré a que se nega provimento.

Vistos  estes  autos  de  Recurso  Ordinário  em  que  figuram  como 
recorrente,  CLUB  DE  REGATAS  VASCO  DA  GAMA,  e  como  recorrido, 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.

R E L A T Ó R I O

Em 28.01.2014, o MM. Juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de 
Janeiro, por meio da r. sentença de fls. 329/341, integrada pela r. decisão de 
fls. 405/406, da lavra da Exma. Juíza Luciana dos Anjos Reis Ribeiro, julgou 
procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho em face de 
Club de Regatas Vasco da Gama.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso ordinário, às fls. 408/418, 
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renovando a  preliminar de incompetência  ex ratione materiae da Justiça do 
Trabalho,  bem  como  a  objeção  processual  de  carência  de  ação,  por 
ilegitimidade ativa ad causam.

No mérito, requer, em síntese, “seja reformada a decisão de 1º grau,  
a  fim de que sejam julgados improcedentes  os  pedidos de  (i)  afastamento  
imediato de todos os atletas menores de 14 (quatorze) anos do alojamento, (ii)  
afastamento das categorias  de base dos atletas menores  de 14 (quatorze)  
anos que não residam em suas dependências, (iii) abstenção de admissão de  
menores  de  14  (quatorze)  anos  para  integrar  as  categorias  de  base  com 
objetivo  de  formação  profissional,  (iv)  celebração  de  contrato  formal  de  
aprendizagem  com  todos  os  adolescentes  selecionados  para  integrar  as  
categorias de base do clube réu, com prazo não superior a 2 (dois) anos e  
fixação  de  bolsa  aprendizagem  não  inferior  ao  mínimo  legal,  bem  como  
pagamento  de  indenização  por  danos  morais  coletivos  no  importe  de  R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), reversível a FIA”.

Contrarrazões às fls. 433/439-verso, sem arguições preliminares.
Encaminhados  os  autos  ao  douto  Ministério  Público  do  Trabalho 

para exarar  seu parecer,  o ilustre Procurador  Luiz Eduardo Aguiar do Valle 
asseverou que “não se justifica a intervenção da instituição como custos legais,  
haja  vista  que  a  causa  justificadora  desta  intervenção,  que  é  a  defesa  do  
interesse  público,  já  está  sendo  concretizada  nas  próprias  contrarrazões  
recursais” (v. fls. 442/443).

V O T O

1 – Admissibilidade
O  recurso  ordinário  é  tempestivo  e  está  subscrito  por  advogada 

regularmente constituída nos autos. 
O recorrente comprovou o recolhimento do depósito recursal e das 

custas processuais.

2 – Questões processuais
2.a –   Arguição preliminar de incompetência   ex ratione materiae   

da Justiça do Trabalho
Não  há  falar,  na  espécie  vertente,  de  incompetência  material  da 

Justiça do Trabalho.
A presente ação tem como objeto a alegação de que é uma relação 
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de trabalho aquela estabelecida entre o clube réu e os menores integrantes de 
suas categorias de base.

Fundando-se  a  demanda  em  suposta  relação  de  trabalho,  não 
restam dúvidas quanto à competência desta Justiça Especial para apreciar e 
julgar  a causa,  ex vi do disposto no artigo 114,  inciso I  da Constituição da 
República:

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar  
e julgar: 
I  -  as  ações  oriundas  da  relação  de  trabalho,  
abrangidos os entes de direito público externo e da  
administração  pública  direta  e  indireta  da  União,  
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
(...)” 

Rejeito.

2.b – O  bjeção processual de carência de ação, por ilegitimidade   
ativa   ad causam  

Tem-se a carência de ação quando ausente uma das condições da 
ação  ou  dos  requisitos  do  provimento  final.  São  condições  da  ação:  a 
possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade das partes.

A legitimidade ativa ou passiva ad causam é questão processual que 
se afere  in statu  assertionis,  ou seja,  à vista do que é afirmado na petição 
inicial.

No que concerne à teoria do direito de ação, das condições da ação, 
adotou-se  a  teoria  abstratista  moderada de LIEBMAN, que não confunde o 
direito de agir com a procedência material da pretensão que se deduz em juízo. 
Assim, havendo pertinência subjetiva entre o que se pede e em face de quem 
se  pede,  estará  presente  a  legitimação  para  a  causa.  Se  o  binômio 
utilidade/necessidade  do  provimento  judicial  (interesse  de  agir)  estiver 
adequadamente endereçado em face de quem deva satisfazer a pretensão, aí 
residirá  a  pertinência  subjetiva  que  se  exige  para  a  caracterização  da 
legitimidade passiva. 

Como nos ensina Calmon de Passos, in Comentários ao Código de 
Processo Civil, ed. forense, 1989. p. 323, “carecedor de ação não é aquele que  
carece de um direito material merecedor de tutela, sim o que não pode obter  
do  juiz  um  pronunciamento  sobre  a  hipótese  de  fato  colocada  para  sua  
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decisão, isto é, sobre a  fattispecie objeto do processo” e a hipótese de fato 
abstratamente tutelável.

Assim, pretendendo a condenação do réu, e diante do fato de que 
há  norma legal  prevendo  o  direito  subjetivo  postulado,  só  restará  ao  juízo 
adentrar nas questões de mérito e julgar o pedido procedente ou improcedente. 
Não há falar, logo, em carência do direito de ação.

Registra  Watanabe  que  “as  condições  da  ação  são  aferidas  no 
plano lógico e da mera asserção do direito, e a cognição a que o juiz procede  
consiste simplesmente em confrontar a afirmativa do autor com o esquema  
abstrato da lei”.  No mesmo sentido, Mandrioli afirma que as condições da ação 
devem ser consideradas no plano lógico ou de hipotética admissibilidade.

Assim,  para  perquirir  o  deslinde  da  controvérsia  que  se  instalou 
sobre a legitimidade do Ministério  Público do Trabalho,  cabe verificar  se, in 
abstractu, tem o Ministério Público, em sede de ação civil pública, pretensão 
tutelável em face do réu.

Nos termos do inciso V do artigo 1º da Lei nº 7.347/85, introduzido 
pela Lei nº 8.078/90, a ação civil pública tem por objeto a defesa de interesses 
difusos ou coletivos, entendidos estes últimos como aqueles “transindividuais 
de  natureza  indivisível  de  que  seja  titular  grupo,  categoria  ou  classe  de  
pessoas ligadas entre si  ou com a parte contrária por uma relação jurídica  
base” (Lei nº 8.078, artigo 81, inciso II).

Ives Granda Martins Filho, in Processo Coletivo do Trabalho, leciona 
que:

“Enquanto o dissídio coletivo, regra geral, visa  
à  defesa  de  interesse  coletivo  da  categoria  no 
concernente  à  instituição  de  norma que 
estabeleça,  para o futuro,  melhores  condições de 
trabalho,  a  ação  civil  pública  tem  por  escopo 
resguardar o  interesse coletivo lesado (portanto,  
em  relação  ao  passado  e  presente,  com 
repercussão  no  futuro),  pelo  descumprimento  da 
legislação trabalhista.

Em ambos os casos, a coletividade defendida  
pelo  sindicato  ou  pelo  Ministério  Público  tem 
caráter  abstrato,  pois  se  refere  a  todos  os 
membros  da  categoria  (ou  empregados  da 
empresa),  potencialmente  atingidos  pelo 
procedimento  genérico  contrário  à  legislação  
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trabalhista  (ação  pública)  ou  pelos  benefícios  
criados  pela  norma  coletiva  instituída  (dissídio  
coletivo).” (ed. Ltr, pág. 234 - grifos no original).

A Lei 8.625/93, na alínea a, do inciso IV, do art. 25, confere ao douto 
Ministério Público direito de ação civil pública  “para a proteção, prevenção e 
reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e  
direitos  de  valor  artístico,  estético,  histórico,  turístico  e  paisagístico  e  
homogêneos”.

No âmbito da Justiça do Trabalho,  a Ação Civil  Pública pode ser 
proposta para postular respeito aos direitos constitucionalmente previstos aos 
trabalhadores,  ex vi do disposto no artigo 83, inciso III da Lei Complementar 
75/93.

E tem legitimidade para propositura da demanda o Ministério Público 
do Trabalho e o sindicato, concorrentemente, desde que verse sobre direitos 
coletivos ou individuais homogêneos (Lei 8.078/90, artigos 81 e 82). Todavia, 
versando  a  discussão  sobre  direitos  difusos,  a  legitimidade  é  exclusiva  do 
Ministério Público do Trabalho, já que o sindicato protege apenas os interesses 
da categoria que representa, ou seja, interesses coletivos.

Nesse passo,  oportuno registrar  a  distinção estabelecida por  Ives 
Gandra  entre  interesses  difusos,  coletivos  e  individuais  homogêneos,  págs. 
158/159 da obra acima citada, verbis:

“Podemos  diferenciar  os  interesses  meta-
individuais  a  serem  defendidos  pelo  Ministério  
Público do Trabalho nas ações civis públicas em 3 
espécies:

a)  interesses  difusos  -  caracterizados  pela 
impossibilidade  de  determinação  da  coletividade 
atingida  pelo  ato  ou  procedimento  lesivo  ao 
ordenamento jurídico, da qual decorre inexistência  
de  vínculo  jurídico  entre  os  membros  da 
coletividade  atingida  ou  entre  estes  e  a  parte  
contrária, autora da lesão;

b)  interesses  coletivos  -  caracterizados  
pela  existência  de  vínculo  jurídico  entre  os 
membros da coletividade afetada pela lesão e a  
parte  contrária,  origem  do  procedimento  
genérico continuativo, que afeta potencialmente  
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todos  os  membros  dessa  coletividade,  
presentes e futuros, passíveis de determinação;  
e

c)  interesses  individuais  homogêneos  -  
decorrentes de uma origem comum, fixa no tempo,  
correspondente  a  ato  concreto  lesivo  ao 
ordenamento jurídico, que permite a determinação 
imediata de quais  membros da coletividade foram 
atingidos.” (grifei)

Prossegue o jurista:
“Tendo  em  vista  tais  nuanças,  próprias  do 

Processo  Laboral,  é  que  propusemos  como 
elemento  diferenciador  dos  interesses  coletivos 
frente aos individuais homogêneos o fato de,  nos 
primeiros,  a  prática  lesiva  se  estender  no 
tempo, isto é, constituir procedimento genérico  
e  continuativo  da  empresa,  enquanto  nos 
segundos,  sua  origem  ser  fixa  no  tempo,  
consistente em ato genérico, mas isolado, atingindo  
apenas  alguns  ou  todos  os  que  compunham  a 
categoria no momento dado”.

Teori  Albino Zavascki,  diferenciando direitos  difusos e coletivos  e 
direitos  individuais  homogêneos, sob os aspectos  subjetivo e objetivo e em 
decorrência de sua natureza, conceitua-os da seguinte forma:

“1) Sob o aspecto subjetivo são:
Transindividuais,  com  indeterminação 

absoluta dos titulares (= não tem titular individual  
e a ligação entre os vários titulares difusos decorre  
de mera circunstância de falo. No exemplo: morar  
na mesma região);

Transindividuais,  com  determinação 
relativa dos titulares (= não tem titular individual e  
a ligação entre os vários titulares coletivos decorre  
de  uma  relação   jurídica-base.  No  exemplo:  O 
Estatuto da OAB); 

Individuais (=  há  perfeita  identificação  do 
sujeito, assim da relação dele com o objeto do seu 
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direito).  A  ligação  que  existe  com outros  sujeitos 
decorre  da  circunstância  de  serem  titulares 
(individuais) de direitos com “origem comum” 

2) Sob o aspecto objetivo são: 
Indivisíveis (=  não  podem  Ser  satisfeitos  

nem lesados senão em forma que afete a todos os  
possíveis titulares) 

Indivisíveis (= não podem ser satisfeitos nem 
lesados  senão  em  forma  que  afete  a  todos  os  
possíveis titulares) 

Divisíveis (=  podem  ser  satisfeitos  ou  
lesados  em  forma  diferenciada  e  individualizada,  
satisfazendo ou lesando um ou alguns titulares sem 
afetar os demais) 

(...)
4) Em decorrência de sua natureza:

Difusos
a) são insuscetíveis de apropriação individual;
b) são insuscetíveis de transmissão, seja por  

ato inter vivos seja mortis causa;
c)  são  insuscetíveis  de  renúncia  ou  de 

transação;
d)  Sua  defesa  em juízo  se  dá  sempre  em 

forma de substituição processual (o sujeito ativo da  
relação processual não é o sujeito ativo da relação  
de  direito  material),  razão  pela  qual  o  objeto  do  
litígio é indisponível para o autor da demanda, que  
não poderá celebrar acordos, nem renunciar,  nem 
confessar  (CPC,  351),  nem  assumir  ônus  
probatório não fixado na Lei (CPC, 333, parágrafo  
único, I);

e) a mutação dos titulares ativos difusos da  
relação de direito se dá com absoluta informalidade  
jurídica  (basta  alteração  nas  circunstâncias  de 
fato). 

Coletivos
a) são insuscetíveis de apropriação individual;
b) são insuscetíveis de transmissão, seja por  
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ato inter vivos seja mortis causa;
c)  são  insuscetíveis  de  renúncia  ou  de 

transação;
d)  sua  defesa  em  juízo  se  dá  sempre  em 

forma de substituição processual (o sujeito ativo da  
relação processual não é o sujeito ativo da relação  
de  direito  material),  razão  pela  qual  o  objeto  do  
litígio é indisponível para o autor da demanda, que  
não poderá celebrar acordos, nem renunciar,  nem 
confessar  (CPC,  351),  nem  assumir  ônus  
probatório não fixado na Lei (CPC, 333, parágrafo  
único, I);

e)  a  mutação  dos  titulares  coletivos  da 
relação  jurídica  de  direito  material  se  dá  com 
relativa  informalidade   (basta  a  adesão  ou  a  
exclusão do sujeito à relação jurídica-base).

Individuais
a)  individuais  e  divisíveis,  fazem  parte  do 

patrimônio individual do seu titular;
b)  são  transmissíveis  por  ato  inter  vivos  

(cessão) ou mortis causa, salvo exceções (direitos 
extrapatrimoniais);

c)  são suscetíveis  de renúncia  e transação,  
salvo  exceções (v. g. direitos personalíssimos);

d) são defendidos em juízo, geralmente, por  
seu próprio titular. A defesa por terceiro o será em 
forma  de  representação  (com  aquiescência  do 
titular).  O  regime  de  substituição  processual  
dependerá de expressa autorização em Lei  (CPC,  
art. 6°);

e)  a  mutação  do  pólo  ativo  na  relação  de 
direito material,  quando admitida,  ocorre mediante  
ato  ou  fato  jurídico  típico  e  específico  (contrato,  
sucessão mortis causa, usucapião, etc.)” (em artigo 
intitulado  “Defesa  de  Direitos  Coletivos  e  Defesa  
Coletiva de Direitos” - Doutrina Nacional).

Esclarece,  ainda,  o  renomado  processualista  que  “direitos 
individuais,  conquanto  homogêneos,  são  direitos  individuais  e  não 
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transindividuais.  Peca  por  substancial  e  insuperável  antinomia  afirmar-se 
possível a existência de direitos individuais transindividuais” (op. cit.).

A leitura atenta das normas contidas nos artigos 127 e 129, inciso II 
da Constituição da República e artigos 83, incisos I e III e 84, incisos II e V da 
Lei  Complementar  75/93,  como defende Ives  Gandra  Martins  (in Ação Civil 
Pública - Limites Constitucionais,  in Revista do Ministério Público do Trabalho 
nº 9, editora Ltr),  evidencia que a tutela de direitos ou interesses individuais 
homogêneos  não  se  encontra  expressamente  prevista  dentre  as  funções 
institucionais do Ministério Público e, portanto, é indefensável por meio de ação 
civil pública. Vejamos:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
“Art.  127.  O  Ministério  Púbico  é  instituição  
permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,  
do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.”

“Art.  129.  São funções institucionais  do Ministério  
Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública,  
na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos  
e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos 
assegurados  nesta  Constituição,  promovendo  as 
medidas necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública,  
para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio  ambiente  e  de  outros  interesses  difusos  e  
coletivos;
IV - promover  a ação de inconstitucionalidade  ou  
representação para fins de intervenção da União e 
dos  Estados,  nos  casos  previstos  nesta  
Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses 
das populações indígenas;
VI  -  expedir  notificações  nos  procedimentos 
administrativos  de  sua  competência,  requisitando  
informações  e  documentos  para  instruí-los,  na 
forma da lei complementar respectiva;
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VII - exercer o controle externo da atividade policial,  
na forma da lei complementar respectiva;
VIII  -  requisitar  diligências  investigatórias  e  a 
instauração  de  inquérito  policial,  indicados  os 
fundamentos  jurídicos  de  suas  manifestações 
processuais;
IX  -  exercer  outras  funções  que  lhe  forem 
conferidas,  desde  que  compatíveis  com  sua 
finalidade,  sendo-lhe  vedada  a  representação 
judicial  e  a  consultoria  jurídica  de  entidades 
públicas.”

LEI COMPLEMENTAR 75/93
“Art. 83 Compete ao Ministério Público do Trabalho  
o  exercício  das  seguintes  atribuições  junto  aos 
órgãos da Justiça do Trabalho:
I - promover as ações que lhe sejam atribuídas pela  
Constituição Federal e pelas leis trabalhistas;
II - (...)
III  -  promover  a  ação  civil  pública  no  âmbito  da  
justiça  do  trabalho,  para  a  defesa  de  interesses  
coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais  
constitucionalmente garantidos.”

“Art. 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho,  
no âmbito das suas atribuições, exercer as funções 
institucionais previstas nos Capítulos I, II, III e IV do 
Título I, especialmente:
(...)
II - instaurar inquérito civil e outros procedimentos 
administrativos,  sempre  que  cabíveis,  para  
assegurar  a  observância  dos  direitos  sociais  dos  
trabalhadores.
(...)
V  -  exercer  outras  atribuições  que  lhe  forem 
conferidas por lei, desde que compatíveis com sua  
finalidade.”

José  dos  Santos  Carvalho  Filho  assim  discorre  sobre  a  matéria, 
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expressis verbis:
“Do  modo  como  estão  colocados  os 

dispositivos,  parece  claro  que  a  lei  conferiu  
legitimação  concorrente,  inclusive  ao  Ministério  
Público,  para deflagar  a  defesa coletiva no caso 
de  haver  responsabilidade  por  danos  
individualmente  sofridos. Ora, de todos os casos  
de defesa coletiva  expostos  no art.  81,  parágrafo  
único,  a  única  categoria  em que  se  vislumbra  a  
possibilidade  de  identificar  danos  individuais  é  a 
dos  interesses  individuais  homogêneos.  A 
conclusão, portanto, é a de que o Ministério Público 
tem  legitimidade  para  propor  ação  civil  pública  
visando à tutela de tais interesses.

Entretanto,  somente  se  pode  admitir  tal  
legitimidade  se  os  interesses  individuais  
homogêneos  se qualificarem  como 
indisponíveis,  porque,  como  já  visto,  a  
Constituição  deixou  claro  que  a  tutela  do 
Ministério Público deve ser dirigida a interesses 
sociais e individuais indisponíveis  (art. 127). No 
mesmo  sentido,  dispuseram  as  leis  orgânicas  
reguladoras da instituição.

Desse  modo,  não  há,  em  nosso  entender,  
como  ampliar  essa  interpretação,  a  única,  na 
verdade,  que  se  compatibiliza  com  o  texto  
constitucional.  Se  o  Ministério  Público  atuar  em 
defesa  de  interesses  individuais  homogêneos 
disponíveis, estará agindo em desconformidade 
com  o  quadro  normativo  vigente e,  como  a 
atuação  está  fora  de  suas  atribuições,  será  ela  
inconstitucional.

(...)
Sobre  o  caráter  da  disponibilidade  ou 

indisponibilidade do direito, já fizemos comentários  
em  outras  passagens  desta  obra  (...)  É  verdade  
que nem sempre é fácil definir o que seja interesse 
indisponível; até a lição dos autores deixa margem 
a dúvidas. HUGO NIGRO MAZZILLI, por exemplo,  
anota que ora o interesse a zelar se relaciona de  
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modo  indeterminado  com toda  a  coletividade,  
ora  está  ligado  a  pessoas  determinadas,  mas 
sempre  na  medida  em  que  isso  consulte  o 
interesse geral e desde que observada a norma  
de  compatibilidade  prevista  no  inc.  IX  do  art.  
129  da  Constituição  da  República.  ANTÔNIO 
CLÁUDIO  DA  COSTA  MACHADO,  a  seu  turno,  
assinala  que  não  é  equívoca  a  afirmação  feita 
comumente  pela  doutrina  de  que  velar  pela  
indisponibilidade  dos  direitos  é  o mesmo  que 
velar pelas leis de ordem pública.

(...) De nossa parte, entendemos que o direito 
é disponível quando o indivíduo possa dele dispor a  
seu alvedrio, exercendo-o ou a ele renunciando, de 
modo que sua vontade não possa a ser substituída  
pela  de  qualquer  outra  pessoa  ou  órgão.  Em 
conseqüência,  só  será  indisponível  o  direito 
quando:

a)  o  titular  não  puder  decidir,  por  si  só,  se 
deve, ou não,  adotar  as providências necessárias  
para a sua defesa, e isso porque,  queira ou não,  
haverá  outra  pessoa  ou  órgão  a  quem  a  ordem 
jurídica confere legitimação para fazê-lo;

b)  tiver  a  qualificação  de  transindividual,  
porque, sendo indivisível, não há como identificar a  
dimensão  jurídica  parcial  pertencente  a  cada 
integrante do grupo, tornando-se, pois, irrelevante a 
vontade  individual.”  (in “Ação  Civil  Pública, 
Comentários por artigo”, editora Lumen Juris, pág. 
122 - grifos acrescidos)

E  prossegue  o  renomado  jurista,  afirmando  que,  conquanto  a 
questão  tenha  sido “mal  posta  e  mal  resolvida  em vários  pronunciamentos 
doutrinários e jurisprudenciais”, tal fato se justifica, em parte, pelo “excessivo 
arroubo de que têm sido acometidos certos órgãos do Ministério Público no 
sentido da propositura da ação civil  pública para defender qualquer  tipo de  
interesse,  formulando  pretensões  de  caráter  nitidamente  individual.  O 
Ministério  Público  não  é  o  substituto  processual  da  vontade  privada  e  
disponível dos indivíduos. Esses exageros têm sido frequentemente coibidos, e  
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com razão, por alguns órgãos jurisdicionais.” (op. cit. - pág. 129)
Concluindo, assevera que “o Ministério Público não pode ser débil e  

temeroso,  mas  também  não  pode  ser  disparatado  e  incongruente.  Daí  a  
necessidade de que seus órgãos sejam dotados de serenidade,  de técnica  
jurídica, de imparcialidade, de discrição e de humildade no exercício relevante  
de suas atribuições. A instituição não pode servir de meio para promoção e  
notoriedade pessoal, mas, ao contrário, deve granjear o respeito e a admiração  
de todos pela lisura, sinceridade e dignidade da atuação de seus membros.” 
(op. cit. pág. 130).

Em semelhante  sentido,  tem-se o  entendimento  de José Marcelo 
Menezes Vigliar, in “Ação Civil Pública”, 5ª edição, editora Atlas S.A., verbis:

“Quanto  à  legitimação  do  Ministério  Público  
há as seguintes divergências em sede doutrinária,  
centradas  em sua legitimação  para  a defesa dos 
interesses individuais homogêneos e para a defesa  
dos interesses coletivos em sentido estrito:  (a) há 
quem  entenda  que  o  Ministério  Público  estará  
sempre legitimado para a defesa dos interesses de  
quaisquer  dos interesses transindividuais  (difusos,  
coletivos e individuais  homogêneos);  (b) há quem 
entenda  que  o  Ministério  Público  sempre  estará  
legitimado  somente  para  a defesa  dos  interesses 
difusos  e  coletivos,  porque  os  individuais  
homogêneos não teriam sido disciplinados pelo art.  
129,  III,  do  Texto  Supremo,  em que  algumas  de 
suas  funções  institucionais  acham-se  elencadas;  
(c) há quem reconheça a legitimação para a defesa 
dos  interesses  individuais  homogêneos,  pelo 
Ministério  Público,  apresentando  algumas 
restrições.  É  a  corrente  que  conta  com  grande  
simpatia  da  doutrina,  apresentando  adeptos  da 
envergadura  de Kazuo Watanabe,  que também a 
restringe  aos  interesses  coletivos.  (...)  (d)  há,  
ainda,  outra  corrente,  cujos  adeptos 
apresentam  restrições  à  própria  defesa  dos 
interesses  coletivos,  em  sentido  estrito,  
entendendo  também  que  há  que  se  perquirir  
essa  hipótese  sobre  a  comunhão  existente  
entre o interesse coletivo lesado ou ameaçado  
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de  lesão  e  a  destinação  institucional  do 
Ministério  Público,  assim  como  os  casos  de  
defesa de interesses individuais homogêneos.

Prevalece a quarta posição (letra d supra)  
em sede doutrinária e, mais uma vez, o magistério 
de  Kazuo  Watanabe  deve  ser  transcrito,  porque  
veicula  um exemplo  que  bem dá a  dimensão  da  
necessidade  de  sempre  se  perquirir  a  
harmonização  entre  o  interesse  coletivo  ou 
individual  homogêneo considerado e a destinação 
instituticonal do Ministério Público, para se concluir  
sobre a legitimação deste:

“Nesse  importante  mister,  tem  papel  
saliente o Ministério Público, não somente em 
razão de sua função institucional (art. 129, III,  
da CF),  o que faz supor  melhor  preparo  de 
seus membros, como também em virtude da 
efetiva  liderança  que  vem  assumindo  na 
prática do ajuizamento de ações coletivas. É 
preciso  evitar  que  o  parquet  perca  a  
importância  de  sua  função  institucional  por  
eventual  vedetismo  de  qualquer  de  seus 
membros,  que faça do inquérito  civil  ou das 
ações coletivas instrumentos de sua projeção 
pessoal  ou  até  mesmo  de  alguma  pressão  
irrazoável  ou  em virtude  ainda  da  incorreta  
conceituação  dos  interesses  iminentemente 
privados, sem qualquer relevância social.

(...)
Poder-se-ia resumir o quadro da legitimação 

do Ministério Público para a defesa dos interesses 
transindividuais da seguinte forma: (a) está sempre  
legitimado  para  a defesa de quaisquer  interesses 
difusos,  inclusive  o  patrimônio  público  e  a 
moralidade administrativa; (b) para a caracterização  
de  sua  legitimidade  na  defesa,  em  juízo,  dos  
interesses coletivos e individuais homogêneos,  há 
que  se  analisar  se  há  harmonia  entre  esses  
interesses  considerados  no  caso  concreto  e  a 
destinação  que  vem  expressa  no  art.  127  da 
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Constituição Federal; (c) estará sempre legitimado 
para  a  defesa  dos  interesses  individuais  
indisponíveis,  embora  não  o  faça  mediante  ação  
coletiva,  ainda  que  a  Lei  nº  8.096/90,  veicule  
previsão nesse sentido (...)” (op. cit., págs. 85/87 - 
g.n.)

O Excelso Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos 
Extraordinários 213.015 e 163.231, firmou posicionamento no sentido de ser o 
Ministério Público do Trabalho parte legítima para tutelar interesses coletivos 
referentes  aos  direitos  sociais  constitucionalmente  garantidos  aos 
trabalhadores.

Decorre daí ser necessário proceder-se à ponderação de interesses 
na  Constituição  da  República,  a  fim  de  alcançar-se  o  exato  sentido  da 
expressão  “interesses  coletivos  referentes  aos  direitos  sociais  
constitucionalmente garantidos”.

Segundo  a  teoria  eclética,  de  adoção  majoritária  na  doutrina  e 
jurisprudência  (principalmente  no  colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça),  o 
Ministério Público é parte legítima para promover ação civil pública na defesa 
de interesses individuais homogêneos quando:

a) forem indisponíveis, ex vi da norma inserta 
no artigo 127,  caput, da CRFB/88, que define 
as  funções  essenciais  do  Ministério  Público 
(como visto acima);

b) quando forem  disponíveis, desde que, em 
função  da  natureza  da  lide  ou  do  elevado 
número  de  seus  titulares,  haja  repercussão 
social a exigir a iniciativa ministerial (ou, em 
outras  palavras,  esteja  configurado  interesse 
social relevante).

Há, portanto, verdadeira condição à legitimação do  Parquet para a 
propositura de ação civil pública em que objetive tutelar interesses ou direitos 
disponíveis, qual seja: sua repercussão social.

Nesse  sentido,  pedimos  vênia  para  transcrever,  por  pertinente, 
ementa do acórdão proferido pela 3ª Turma do Colendo STJ, no REsp 58.683 
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da relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito:
“Legitimidade  ativa  do  Ministério  Público.  

Danos causados aos trabalhadores nas minas de 
Morro  Velho.  Interesse  social  relevante.  Direitos  
individuais homogêneos.

O  Ministério  Público  tem  legitimidade  ativa  
para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos  
individuais  homogêneos,  desde  que  esteja  
configurado interesse social relevante.

A situação dos trabalhadores submetidos  
a  condições  insalubres,  acarretando  danos  à 
saúde,  configura  direito  individual  homogêneo 
revestido  de  interesse  social  relevante  a 
justificar  o  ajuizamento  da  ação  civil  pública  
pelo Ministério Público.

Recurso especial conhecido e provido.” (apud 
José dos Santos Carvalho Filho - op. cit.)

Comentando essa decisão, José dos Santos Carvalho Filho criticou 
o  “argumento  de  “interesse  social  relevante”  adotado”  por  entendê-lo 
“extremamente vago”. Ratificou, ainda, seu posicionamento de que o Ministério 
Público  apenas  poderia  defender  direitos  individuais  quando  indisponíveis, 
acrescendo que aquele argumento “acaba por permitir, em última análise, que 
até  uma  pretensão  individual  simples  seja  avaliada  como  tendo  essa 
qualificação. E, se assim for, o Ministério Público será o substitutivo processual  
de todos os indivíduos que demandarem em juízo ...” (op. cit. - pág. 132).

A par dessas considerações, é hialino que a hipótese ventilada nos 
presentes autos - ação postulando a imposição de obrigações de fazer e não 
fazer  ao  clube  réu  em  relação  aos  atletas  menores  integrantes  de  suas 
categorias  de  base,  com  fundamento  em  direitos  sociais  garantidos 
constitucionalmente  -  deve  ser  enquadrada  como  interesse  coletivo  que  se 
sujeita à defesa pelo douto Ministério Público do Trabalho por meio de ação 
civil pública.

No caso em destaque, assoma valioso o interesse público porquanto 
se alega que o clube reclamado: admite atletas menores de 14 anos em suas 
categorias  de  base  com  vistas  à  prática  desportiva  de  alto  rendimento, 
mantendo, inclusive, muitos deles em regime de alojamento, com restrição ao 
direito  de  convivência  familiar  e  comunitária;  não  formaliza  contratos  de 
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aprendizagem  com adolescentes  selecionados  para  ingressar  em  suas 
categorias de base (atletas não profissionais em formação).

Por todos esses motivos,  correta a r.  sentença que reconheceu a 
legitimidade ativa do d. Ministério Público do Trabalho para propor a presente 
ação civil pública.

3 – Questões meritórias
A parte autora afirma, na petição inicial (fls. 02/25), que “instaurou,  

de  ofício,  Procedimento  de  Investigação  Coletiva  destinado  a  verificar  as  
condições de trabalho de atletas menores de 18 (dezoito) anos nos clubes de  
futebol  integrantes da 1ª divisão do Campeonato Carioca 2008”,  sendo que 
“referida investigação, promovida em face do ora demandado e de outras 5 
(cinco) agremiações da capital, foi levada a efeito no âmbito do PIC autuado  
sob o nº 1424/2008, no qual, inicialmente, foram requisitados informações e  
documentos a respeito de todos os atletas em atividade em suas respectivas  
categorias de base”.

Assevera que, “no que diz respeito especificamente ao CLUB DE 
REGATAS VASCO DA GAMA, referidos esclarecimentos não foram prestados 
diretamente a este órgão ministerial,  mas sim, por um equívoco do réu,  ao  
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o que motivou, desde logo, 
uma  atuação  conjunta  entre  os  dois  ramos  do  parquet,  tendo  em  vista,  
sobretudo,  a  possibilidade  de  lesão  a  direitos  inerentes  à  infância  e  à  
adolescência por ambos tuteláveis”.

Salienta  que,  “ao  longo  da  instrução  procedimental,  diversas 
diligências foram realizadas em conjunto pelos dois MPs com o intuito de se 
apurar  as  efetivas  condições  a  que  se  encontravam submetidos  os  atletas  
integrantes das categorias de base do clube demandado, tendo-se constatado,  
ao  final,  flagrantes  violações  aos  direitos  destes  adolescentes,  como 
alojamentos  e  refeitórios  em  péssimas  condições  físicas  e  de  higiene, 
inexistência  de assistência  médica,  odontológica,  farmacêutica,  fisioterápica,  
psicológica  e  social,  não  convivência  familiar  e  comunitária,  cargas  de 
treinamento  excessivas,  escolarização  inadequada,  alimentação  precária,  
transporte  irregular,  além da inobservância  à idade mínima de 14 (catorze)  
anos para prática de desporto de alto rendimento e ausência de formalização  
de contratos havidos”.

Aduz que, “diante deste quadro, e ante a manifesta recalcitrância do  
clube demandado em adequar espontaneamente sua conduta aos parâmetros 
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legais  vigentes  no  que  tange  às  ilegalidades  acima  descritas,  o  Ministério  
Público do Estado, no âmbito de suas atribuições institucionais, excluindo-se,  
por certo, matéria de natureza trabalhista, ajuizou em abril  deste ano  (2012) 
ação civil  pública  em face do CLUB VASCO DA GAMA,  encontrando-se  a  
mesma em trâmite perante a 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da  
Comarca da Capital”.

Explicita  que  “a  expressa  recusa  do  réu  em  firmar  Termo  de  
Ajustamento de Conduta destinado à adequação de suas práticas no que diz  
respeito  à  idade mínima para início  da formação profissional,  bem como à  
necessidade de formalização dos contratos dos atletas maiores de 14 (catorze)  
anos (…) não possibilita a este ramo do parquet nenhuma outra alternativa  
senão o ajuizamento da ação em foco visando o reestabelecimento da ordem 
jurídica laboral violada no âmbito do CLUB VASCO DA GAMA”.

Assim, o Ministério Público do Trabalho postulou, em caráter liminar 
- sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por criança flagrada 
em situação desconforme com o pretendido, reversível ao FIA -, a imposição 
ao réu das seguintes obrigações de fazer e não fazer: a) proceder à imediata 
devolução ao convívio parental  de todos os atletas menores de 14 (catorze) 
anos  de  idade  que  estejam  alojados  em  suas  dependências,  arcando 
integralmente  com os  custos  decorrentes  do  cumprimento  da  obrigação;  b) 
afastar de imediato todos os integrantes de suas categorias de base com idade 
inferior a 14 (catorze) anos de idade que não residam em suas dependências; 
c) abster-se de admitir  crianças/adolescentes menores de 14 anos de idade 
para integrar suas categorias de base com o objetivo de formação profissional. 
Em  caráter  definitivo,  pretende:  a)  manutenção  da  liminar  requerida;  b) 
proceder à celebração de contrato formal de aprendizagem (art. 29, par. 4° da 
Lei  Pelé)  com  todos  os  adolescentes  selecionados  para  ingresso  nas 
categorias de base do clube, com prazo determinado não superior a 2 (dois) 
anos e fixação de bolsa aprendizagem não inferior ao salário mínimo, sob pena 
de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por adolescente não formalmente 
contratado como aprendiz; c) pagar em dinheiro indenização no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), decorrente de lesão jurídica extrapatrimonial 
causada a direitos e interesses difusos de crianças e adolescentes (dano moral 
coletivo), reversível ao FIA (Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência).

Apresentada  defesa,  sob  a  forma  de  contestação,  pelo  clube 
reclamado (fls. 271/294), e após regular instrução, o MM. Juízo a quo assim se 
pronunciou, in verbis:

6323 PROCESSO: 0001188-25.2012.5.01.0076 - ACP 19



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Gab Des Evandro Pereira Valadao Lopes
Avenida Presidente Antonio Carlos  251 10o. andar - Gabinete 15
Castelo RIO DE JANEIRO 20020-010 RJ

PROCESSO: 0001188-25.2012.5.01.0076 - ACP
Acórdão - 5a Turma

“(...)
Cuida-se a hipótese de ação civil pública em 

que,  alega  o  parquet,  terem  sido  ilegais  as 
contratações  de  atletas  mirins  e  juvenis  pelo  
VASCO  DA  GAMA,  na  forma  como  realizadas 
requerendo,  liminarmente,  a condenação da ré a:  
(1)  proceder  a  imediata  devolução  ao  convívio  
parental  de  todos  os  atletas  menores  de  14  
(catorze)  anos de idade que estejam alojados em 
suas dependências, arcando integralmente com os 
custos decorrentes do cumprimento da obrigação;  
(2) afastar de imediato todos os integrantes de suas 
categorias  de  base  com  idade  inferior  a  14 
(catorze) anos de idade que não residam em suas  
dependências; (3) abster-se, doravante, de admitir  
crianças/adolescentes  menores  de  14  anos  de 
idade para integrar categoria de base com objetivo  
de formação profissional e, de forma definitiva: (4) a 
manutenção da liminar,  (5) proceder a celebração 
de  contrato  formal  de  aprendizagem  (art.  29,  
paragrafo  4°,  da  Lei  Pelé)  com  todos  os 
adolescentes  selecionados  para  ingresso  nas 
categorias  de  base  do  clube,  com  prazo 
determinado não superior a 2 (dois) anos e fixação  
de  bolsa  aprendizagem  não  inferior  ao  salário  
mínimo,  bem  como,  (6)  pagar  em  dinheiro  
indenização  decorrente  de  lesão  jurídica  
extrapatrimonial  causada  a  direitos  e  interesses 
difusos  de  adolescentes  (dano  moral  coletivo),  
reversível a FIA (Fundo Estadual para a Infância e 
a Adolescência).

Inicialmente é importante para o deslinde da 
controvérsia trazer a baila as questões relativas a 
proteção  da  criança  e  do  adolescente  no  nosso  
ordenamento jurídico.

Com o advento do Estatuto da Criança e do  
Adolescente,  houve  uma  ruptura  com  o  sistema  
anterior  que  era  pautado  na  Lei  697,  de  10  de  
outubro  de  1979  e  no  princípio  da  Situação 
Irregular. A nova legislação adotou como princípio o 
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da Proteção Integral.
A  doutrina  jurídica  da  proteção  integral  

adotada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
assenta-se  em  três  princípios:  (1)  criança  e 
adolescente  como  sujeitos  de  direito,  portanto,  
deixam de ser objetos passivos para se tornarem 
titulares  de  direitos,  (2)  destinatários  de  absoluta  
prioridade,  (3)  respeitada  a  condição  peculiar  de  
pessoa em desenvolvimento.

Essa  doutrina  é  a  que,  efetivamente,  se  
coaduna com as normas e diretrizes internacionais  
existentes,  tendo  como  referência  documentos  
internacionais  como  a  Declaração  Universal  dos 
Direitos  da  Criança,  aprovada  pela  Assembleia  
Geral das Nações Unidas, aos 20 de novembro de  
1959  e a Convenção  sobre  o Direito  da Criança,  
adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas  
em  20  de  novembro  de  1989  e  aprovada  pelo 
Congresso Nacional Brasileiro em 14 de setembro 
de 1990.

No ordenamento jurídico pátrio, foi inserto na 
Constituição da República de 1988 o princípio da 
Proteção  Integral,  artigo  227,  que  declarou  ser 
dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  
assegurar,  à  criança  e  ao  adolescente,  com 
absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à  
alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à 
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao 
respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e 
comunitária,  além de colocá-los a salvo de toda a  
forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,  
violência, crueldade e opressão.

Após  a  Emenda  Constitucional  n°  20/98,  o 
trabalho  do  menor  só  permitido  a  partir  dos  16 
anos,  salvo  na  condição  de  aprendiz  (artigo  7°,  
XXXIII), quando será a partir dos 14 (catorze) anos.

Com  base  no  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente,  artigo  2°  da  Lei  8069/90  criança  é 
aquele menor de 12 anos e adolescente quem tem 
idade entre 12 e 18 anos.

6323 PROCESSO: 0001188-25.2012.5.01.0076 - ACP 21



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Gab Des Evandro Pereira Valadao Lopes
Avenida Presidente Antonio Carlos  251 10o. andar - Gabinete 15
Castelo RIO DE JANEIRO 20020-010 RJ

PROCESSO: 0001188-25.2012.5.01.0076 - ACP
Acórdão - 5a Turma

A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu 
artigo  402,  considera  menor  o  trabalhador  com 
menos de 18 anos.

O artigo 29, da Lei Pelé (Lei 9615/98) dispõe  
que o primeiro contrato profissional entre o clube e 
o atleta pode ser assinado a partir de 16 anos de 
idade com duração máxima de cinco anos.

Ainda  com base  na  Lei  Pelé,  temos  que  é  
possível  existir  relação  jurídica  entre  o  atleta  em 
formação (14 aos 21 anos) e a entidade desportiva,  
todavia,  expressamente  informa  acerca  da 
inexistência de vínculo de emprego entre as partes 
(paragrafo 4° do art. 29).

Como já explicitado acima, a Constituição da 
República de 1988 proíbe o trabalho do menor de  
16 anos, salvo como aprendiz, e é essa a hipótese  
que aqui se vislumbra.

O vínculo que existe nesta hipótese do atleta  
em  formação,  não  é  de  emprego,  é  de  
aprendizagem (relação de trabalho). O menor de 14 
(catorze)  a  16  (dezesseis)  anos  somente  pode 
estar  vinculado  ao  clube  através  de  contrato  de  
aprendizagem.  Tanto  é  assim que  na própria  Lei  
Pelé  há disposição  no sentido  de que o primeiro  
contrato profissional só será assinado apenas  após 
16 (dezesseis) anos.

Tendo em vista que a Lei Pelé criou contrato  
de  aprendizagem  específico,  naquilo  que  couber,  
as determinações relativas a esse tipo de contrato,  
previstas  na  CLT,  deverão  ser  aplicadas,  em 
especial, quanto ao prazo de duração, paragrafo 3°,  
do artigo 428,  da CLT,  limite máximo de 2 (dois)  
anos.

Assumindo  essa  perspectiva  acerca  do 
contrato  de  aprendizagem  específico  fundado  na 
Lei  Pelé,  já  que  o  trabalho  de  menores  de  16 
(dezesseis) a 14 (catorze) anos só pode ocorrer na  
condição de aprendiz e que menores de 14 anos 
não  podem  trabalhar  por  expressa  determinação  
constitucional, resta saber se o que é realizado no 
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âmbito  do  clube  réu,  junto  a  suas  categorias  de  
base, é trabalho.

Para  tanto,  há  que  se  determinar  em  qual  
modalidade  de  prática  desportiva,  dentre  as  
previstas no artigo 3º, da Lei 9.615/98, devem ser  
enquadrados  os  menores  que  treinam  nas 
categorias de base do clube réu. 

Conforme cópia de documento  enviado pelo 
clube réu ao Ministério Público Estadual, reconhece 
o mesmo que existem atletas a partir de 10 anos de 
idade,  registrados  junto  a  FERJ,  existindo 
competições  oficiais  organizadas  e  autorizadas 
pela própria FERJ, disputada por diversas equipes  
do Estado.

Resta  evidente  que  os  menores,  após  a 
devida seleção do clube, obrigam-se a treinar com 
o fim de se aperfeiçoarem na prática  do esporte,  
visando  à  profissionalização.  A  reclamada  não 
nega, em sua defesa, a seletividade existente.

Ademais,  a  hipercompetitividade  foi  
confessada  pela  ré  nos  documentos  enviados  ao 
MPE,  asseverando  a  existência  de  torneios  e 
campeonatos  organizados  pela  FERJ,  com 
crianças a partir de 10 (dez) anos de idade.

Não  há  dúvida  de  que  os  atletas  das 
categorias  de  base  da reclamada estão  inseridos 
no desporto de rendimento.

O  artigo  3°,  da  Lei  9.615/98  classifica  o 
desporto de rendimento em dois tipos: (1) de modo  
profissional e (2) de modo não profissional.

Os incisos  do referido  artigo  dispõe  que no  
modo  profissional  o  atleta  tem  remuneração 
pactuada em contrato formal de trabalho, enquanto,  
no modo não profissional há liberdade de prática e  
inexistência de contrato de trabalho.

Percebe-se aqui que, a expressão contrato de  
trabalho  repetida  nos  incisos  do  artigo  3°  da  Lei  
9615/98 foi  utilizada sem técnica.  O legislador  ao 
mencionar contrato formal de trabalho, em verdade  
queria  dizer  contrato  de  emprego,  pois  inexiste  

6323 PROCESSO: 0001188-25.2012.5.01.0076 - ACP 23



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Gab Des Evandro Pereira Valadao Lopes
Avenida Presidente Antonio Carlos  251 10o. andar - Gabinete 15
Castelo RIO DE JANEIRO 20020-010 RJ

PROCESSO: 0001188-25.2012.5.01.0076 - ACP
Acórdão - 5a Turma

dúvida  de  que  a  relação  jurídica  mantida  entre  
atleta  de  desporto  profissional  e  a  entidade 
desportiva seja relação de emprego.

Nesse sentido,  quando o inciso  II  menciona 
que  no  desporto  de  rendimento  não  profissional  
inexiste  contrato  de  trabalho,  em  verdade,  esta 
mencionando a inexistência de relação de emprego 
e não de relação de trabalho.

Nem poderia ser diferente, pois, a relação de 
trabalho que tem por objeto a prestação pessoal de 
uma  das  partes,  decorre  inquestionavelmente  da 
situação fática existente entre atletas de desporto  
não profissionais e o clube, como e a hipótese dos  
autos.  O  atleta,  na  sua  relação  de  trabalho,  se  
obriga  a  treinar  e  participar  dos  torneiros  e 
campeonatos  conforme determinação da entidade 
desportiva,  que tem o direito  de exigir  a  conduta  
específica do seu atleta.

Sendo  inequívoca  a  relação  de  trabalho 
existente entre as partes, não há como se afastar  
do comando constitucional  que veda o trabalho a 
menor de 14 (catorze) anos.

Exatamente nos termos do acima exposto é a  
decisão do TRT da 3ª Região, em acórdão na Ação  
Civil  Pública  nº  0165100-65.2009.5.03.0007,  da 
Nona  Turma,  da  relatoria  da  desembargadora  
Cristiana  M.  Valadares  Fenelon,  publicado  em 
22/05/2013:

EMENTA:  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  
ATLETA EM FORMAÇÃO. CATEGORIAS DE 
BASE.  RELAÇÃO  DE  TRABALHO.  Os 
menores acolhidos por clube de futebol para  
treinamento nas categorias de base praticam 
o  desporto  de  rendimento  no  modo  não-
profissional  na  forma  do  artigo  3°  da  Lei  
9.615/98,  o  qual  pressupõe  a  ausência  da 
relação de emprego, sem excluir a relação de  
trabalho.  E  assim  é  que,  os  menores  
selecionados  e  alojados  pelo  clube, 
conquanto  recebam vários  benefícios,  como 
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acompanhamento  médico,  flsioterápico,  
odontológico,  psicológico,  escola  e  moradia,  
obrigam-se  a  treinar  com  o  fim  de  se 
aperfeiçoarem na prática do esporte, visando  
à  profissionalização.  E  o  sucesso  de  seu 
desempenho  trara  vantagem  econômica 
futura  para  o  clube.  Vale  recordar  que  a 
relação  de  trabalho  tem  como  objeto  a 
atividade  pessoal  de  uma  das  partes  e  no  
caso  em apreço,  os  menores  se  obrigavam 
ao  treinamento,  donde  se  conclui  que  a  
hipótese  envolve,  sim,  esse  tipo  de  vínculo  
jurídico. Tal constatação atrai a incidência do 
artigo 7°, XXXIII, da Constituição, que proíbe  
“qualquer  trabalho  a  menores  de  dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir  
de  quatorze  anos”,  restrição  reproduzida  no 
artigo 403 da CLT. Esta também é a diretriz  
contida no artigo 29, § 4°, da Lei 9.615/98, o  
qual  restringe  a  idade  do  atleta  não  
profissional  em formação  ao  mínimo  de  14  
anos. Constata-se, portanto, que os clubes de 
futebol não podem manter alojados em suas 
dependências menores de 14 anos.

A  Primeira  Turma  do  TRT  da  3ª  Região  
também afirmou a existência de relação de trabalho 
entre os atletas das categorias de base dos clubes 
e  a  entidade  desportiva,  com  a  consequente  
aplicação  dos  ditames  constitucionais  no  que  
concerne  a  idade  mínima  para  o  trabalho,  como  
segue

EMENTA:  MENORES  DE  14  ANOS.  
CATEGORIAS  DE  BASE.  FUTEBOL.  
Constatada  a  hipercompetitividade  e  a 
seletividade  dos  treinamentos  ofertados  por  
grandes  clubes  de  futebol  a  crianças  e 
adolescentes, a prática desportiva enquadra-
se na modalidade de desporto de rendimento,  
ainda que não profissional,  a teor do art. 3°,  
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III, da Lei nº 9.615/98. Sendo assim, verifica-
se  a  existência  de  relação  de  trabalho  lato  
sensu, o que, no caso de jovens menores de 
14 anos,  é vedado pelos  arts.  7°,  XXXIII,  e 
227,  §3°,  I,  da  CR/88.  (Primeira  Turma,  
Relator:  Maria  Laura  Franco  Lima de  Faria,  
publicação em 10/06/2011)

Pelo exposto,  percebe-se que a conduta  da 
reclamada  afrontou  a  CRFB/88  o  Princípio  da 
Proteção  Integral,  artigo  227,  bem  como  não 
respeitou  o  limite  mínimo  de  idade 
constitucionalmente  assegurado  para  o  início  do  
trabalho  para  o  menor,  tendo  atuado  de  forma 
ilegal, também em descompasso com as regras da 
CLT  no  que  concerne  ao  menor  aprendiz  e  o 
contrato de aprendizagem.

No  que  concerne  a  liminar  requerida,  
vislumbra-se a plausibilidade do direito alegado, ao 
que se acrescenta o risco de dano irreparável ou de 
difícil  reparação,  tendo  em  vista  a  vedação  de 
trabalho para menores de 14 (catorze) anos,  pela 
Constituição  da  República  de  1988.  Não  haverá  
como  se  reparar,  em  tempo  futuro,  os  danos 
ocasionados  as  crianças  ainda  em formação  que 
perderam parte de sua infância por já inseridas em 
relações de trabalho, como é a hipótese dos autos.

Assim  sendo,  em  razão  do  deferimento  da 
tutela  de  certeza  com  a  sentença,  vislumbra-se 
mais do que preenchidos os requisitos do art. 273 
do CPC e do art. 12 da Lei 7.347/85.

Por  tais  razões,  defiro  a  liminar,  no  restrito  
limite do pedido, para ser cumprida no prazo de 05 
(cinco) dias,  sob pena de multa pecuniária de R$  
1.000,00  (Hum  mil  reais),  por  cada  dia  de 
descumprimento.

O  dano  moral  coletivo  é  definido  como  a 
injusta  lesão  da  esfera  moral  de  uma  dada 
comunidade,  ou seja,  é  a violação  antijurídica  de  
um  determinado  círculo  de  valores  coletivos.  A 
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conduta  da  reclamada  lesionou  não  só  os 
adolescentes  que  mantiveram  relações  jurídicas 
com a mesma, mas também aos interesses de uma 
massa  difusa  de  crianças  e  adolescentes.  O 
trabalho  infantil  é  prática  lesiva  de  natureza 
extrapatrimonial  em afronta não só os envolvidos,  
pois  afronta  também  a  sociedade  em  geral,  
redundando no dano moral  coletivo que deve ser 
reparado.

ANTE  O  EXPOSTO,  tendo  em  mira  a 
vedação  Constitucional  quanto  à  existência  de 
relação jurídica de trabalho para os menores de 14 
(catorze) anos, artigo 7°, XXXIII, e realizando uma 
leitura dos textos infraconstitucionais com base no 
Princípio da Proteção Integral, inserto no artigo 227 
da CRFB/88, esta 76ª Vara do Trabalho do Rio de  
Janeiro julga  PROCEDENTES os  pedidos  da 
inicial  formulados  pelo  parquet  e,  neste  ato,  
confirma a liminar deferida, para determinar que a 
reclamada deve:

(1) proceder a imediata devolução ao convívio  
parental  de  todos  os  atletas  menores  de  14  
(catorze)  anos de idade que estejam alojados em 
suas dependências, arcando integralmente com os 
custos decorrentes do cumprimento da obrigação;

(2)  afastar  de imediato  todos os integrantes  
de suas categorias de base com idade inferior a 14 
(catorze) anos de idade que não residam em suas  
dependências;

(3) abster-se de admitir crianças/adolescentes 
menores  de  14  anos  de  idade  para  integrar  
categoria  de  base  com  objetivo  de  formação  
profissional e, de forma definitiva:

(4) proceder à celebração de contrato formal  
de  aprendizagem  (art.  29,  paragrafo  4°,  da  Lei  
Pelé)  com  todos  os  adolescentes  selecionados  
para  ingresso  nas  categorias  de  base  do  clube,  
com  prazo  determinado  não  superior  a  2  (dois)  
anos e fixação de bolsa aprendizagem não inferior  
ao  salário  mínimo,  sob  pena  de  multa  diária  
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equivalente  a  R$  1.000,00,  por  adolescente  não 
formalmente contratado como aprendiz; bem como,  

(5) pagar em dinheiro indenização no valor de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil  reais)  decorrente de 
lesão jurídica extrapatrimonial causada a direitos e  
interesses  difusas  de  crianças  e  adolescentes 
(dano  moral  coletivo),  reversível  a  FIA  (Fundo 
Estadual para a Infância e a Adolescência).

(…)”  (v.  fls.  335/341  e  405/406  –  grifos  no 
original)

Irreprochável essa decisão.
Com o advento da Constituição da República de 1988,  crianças e 

adolescentes  passaram  a  ser  reconhecidos  como  sujeitos  de  direitos 
fundamentais  atribuídos  a  todos  os  cidadãos  e  ainda  titulares  de  direitos 
especiais, com base na sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento.

A  Carta  Constitucional  de  1988  adotou  a  Doutrina  da  Proteção 
Integral  no campo da infância e da adolescência. Referida  doutrina teve seu 
crescimento  inicialmente  em  âmbito  internacional,  em  convenções  e 
documentos referentes aos direitos da criança, dentre os quais se destacam a 
Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas em 1959, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, 
adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989 e aprovada pelo 
Congresso Nacional Brasileiro no ano seguinte.

A Doutrina da Proteção Integral está consagrada no artigo 227 da 
CRFB/88, in verbis:

“É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  
assegurar  à criança,  ao  adolescente  e ao jovem,  
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à  
alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à 
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao 
respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e 
comunitária,  além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda 
forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,  
violência,  crueldade  e  opressão.”  (redação  dada 
pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Dentre  os  direitos  assegurados  à  criança  e  ao  adolescente  pelo 
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dispositivo  constitucional  acima  transcrito,  merece  destaque  o  direito  à 
convivência familiar e comunitária. 

Relevante frisar que coube à legislação especial - Lei nº 8.069/1990, 
que  “dispõe  sobre  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  e  dá  outras 
providências” - materializar o artigo 227 da Carta Magna.

Oportuno acentuar que, em relação ao direito à convivência familiar 
e comunitária, o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza, em seu artigo 
19, que “toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no  
seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária”.

De fato,  o lugar  da criança ou adolescente é junto a sua família, 
preferencialmente a família natural, que é entendida por comunidade formada 
pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes (art. 25 do ECA). Mas há 
casos em que a criança ou adolescente é criado e educado no seio da família 
extensa ou ampliada, conceituada como aquela que se estende para além da 
unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos 
com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade 
e afetividade (art. 25, parágrafo único do ECA). 

No  que  concerne  ao  exercício  do  trabalho  por  crianças  e 
adolescentes,  o  ordenamento jurídico estabeleceu um regime especial,  com 
direitos e restrições, objetivando protegê-las e, ao mesmo tempo, assegurar-
lhes o direito à profissionalização.

A Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.98, alterou o inciso XXXIII 
do  artigo  7º,  proibindo  qualquer  trabalho  a  menores  de  16  anos,  salvo  na 
condição  de aprendiz,  a  partir  dos  14  anos,  restrição  esta  que também se 
encontra reproduzida no artigo 403 da Consolidação das Leis do Trabalho. Tal 
previsão está contida, ainda, no inciso I do § 3º do artigo 227 da Carta Política.

No que tange aos atletas, que nos interessam de perto, o comando 
inserto no caput e § 4º do artigo 29 da Lei nº 9.615/98, conhecida como “Lei 
Pelé”, assim dispõe, in litteris:

“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 (redação 
dada pela Lei nº 12.395/2011)
(...)
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§ 4º  O atleta não profissional em formação,  maior  
de  quatorze e  menor  de  vinte  anos  de  idade,  
poderá  receber  auxílio  financeiro  da  entidade  de 
prática desportiva formadora, sob a forma de bolsa 
de  aprendizagem  livremente  pactuada  mediante 
contrato  formal,  sem  que  seja  gerado  vínculo  
empregatício entre as partes.
(...)” (grifei).

Ao interpretar com propriedade e perspicácia o artigo 29 da Lei Pelé, 
a i. Magistrada a quo assim explicitou à fl. 337, verbis:

“O artigo 29, da Lei Pelé (Lei 9615/98) dispõe 
que o primeiro contrato profissional entre o clube e 
o atleta pode ser assinado a partir de 16 anos de 
idade com duração máxima de cinco anos. 

Ainda  com base  na  Lei  Pelé,  temos  que  é  
possível  existir  relação  jurídica  entre  o  atleta  em 
formação (14 aos 21 anos) e a entidade desportiva,  
todavia,  expressamente  informa  acerca  da 
inexistência de vínculo de emprego entre as partes 
(paragrafo 4° do art. 29). 

Como já explicitado acima, a Constituição da 
República de 1988 proíbe o trabalho do menor de  
16 anos, salvo como aprendiz, e é essa a hipótese  
que aqui se vislumbra. 

O vínculo que existe nesta hipótese do atleta  
em  formação,  não  é  de  emprego,  é  de  
aprendizagem (relação de trabalho). O menor de 14 
(catorze)  a  16  (dezesseis)  anos  somente  pode 
estar  vinculado  ao  clube  através  de  contrato  de  
aprendizagem.  Tanto  é  assim que  na própria  Lei  
Pelé  há disposição  no sentido  de que o primeiro  
contrato  profissional  só  será  assinado  após  16 
(dezesseis) anos. 

Tendo em vista que a Lei Pelé criou contrato  
de  aprendizagem  específico,  naquilo  que  couber,  
as determinações relativas a esse tipo de contrato,  
previstas  na  CLT,  deverão  ser  aplicadas,  em 
especial, quanto ao prazo de duração, paragrafo 3°,  
do artigo 428,  da CLT,  limite máximo de 2 (dois)  
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anos.”

Em seguida, Sua Excelência salienta, com absoluta correção, que, 
“assumindo essa perspectiva acerca do contrato de aprendizagem específico  
fundado na Lei Pelé, já que o trabalho de menores de 16 (dezesseis) a 14  
(catorze) anos só pode ocorrer na condição de aprendiz e que menores de 14  
anos  não  podem trabalhar  por  expressa  determinação  constitucional,  resta  
saber se o que é realizado no âmbito do clube réu, junto a suas categorias de 
base, é trabalho” (fl. 337).

Pois bem. A nossa legislação reconhece a existência das seguintes 
modalidades esportivas:

1) desporto  educacional,  que é praticado nos 
sistemas de ensino e em formas assistemáticas 
de educação.  Busca evitar  a seletividade e a 
hipercompetitividade  entre  seus  praticantes, 
tendo  por  finalidade  alcançar  o 
desenvolvimento integral  do indivíduo e a sua 
formação  para  o  exercício  da  cidadania  e  a 
prática do lazer (artigo 3º, inciso I da Lei Pelé);
2) desporto de participação, realizado de modo 
voluntário,  compreendendo  as  modalidades 
desportivas  praticadas  com  a  finalidade  de 
contribuir para a integração dos praticantes na 
plenitude da vida social, na promoção da saúde 
e  educação  e  na  preservação  do  meio 
ambiente (artigo 3º, inciso II da Lei Pelé); 
3)  desporto  de  rendimento,  que  é  praticado 
segundo normas gerais da Lei Pelé e regras de 
prática  desportiva,  nacionais  e  internacionais, 
tendo por finalidade obter resultados e integrar 
pessoas e comunidades do país e estas com 
as de outras nações (artigo 3º, inciso III da Lei 
Pelé);
4)  desporto  de  formação,  caracterizado  pelo 
fomento e aquisição inicial dos conhecimentos 
desportivos que garantam competência técnica 
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na intervenção  desportiva,  com o  objetivo  de 
promover  o  aperfeiçoamento  qualitativo  e 
quantitativo  da  prática  desportiva  em  termos 
recreativos, competitivos ou de alta competição 
(artigo 3º, inciso IV da Lei Pelé – incluído pela 
Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015). 

Quanto  ao  desporto  de  rendimento,  tem-se  que  ele  poderá  ser 
organizado e praticado de duas formas: 

1)  de  modo  profissional,  que  é  caracterizado 
pela remuneração pactuada em contrato formal 
de  trabalho  entre  o  atleta  e  a  entidade  de 
prática desportiva (artigo 3º,  § 1º, inciso I,  da 
Lei Pelé);
2) de modo não-profissional, que é identificado 
pela liberdade de prática e pela inexistência de 
contrato  de  trabalho,  sendo  permitido  o 
recebimento  de  incentivos  materiais  e  de 
patrocínio (artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei Pelé, 
com  redação  conferida  pela  Lei  n.º 
9.981/2000).

No caso das categorias  de base do clube reclamado,  é  evidente 
estarem presentes a seletividade e a hipercompetitividade, típicas do desporto 
de rendimento.

A  hipercompetitividade  encontra-se  sobejamente  comprovada  por 
meio do documento de fls. 245/247 (resposta do clube réu à proposta de Termo 
de Ajustamento de Conduta formulada pelo Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro), em que o demandado reconhece que existem, em suas categorias 
de base, atletas a partir de 10 anos de idade, registrados junto a Federação de 
Futebol do Estado do Rio de Janeiro – FERJ, e que há, nas categorias pré-
mirim (sub 11) e mirim (sub 13), competições oficiais organizadas e autorizadas 
pela Federação, disputadas por diversas equipes do Estado.

Em relação à seletividade,  saliente-se que ela resta incontroversa 
nos autos. Aliás, como consignou com propriedade a douta sentenciante à fl. 
338, “evidente que os menores, após a devida seleção do clube, obrigam-se a 
treinar  com  o  fim  de  se  aperfeiçoarem  na  prática  do  esporte,  visando  à  
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profissionalização”. Ademais, como se sabe, o acesso às categorias de base 
dos  mais  populares  clubes  de  futebol  do  Brasil  -  dentre  estes,  o  Club  de 
Regatas Vasco da Gama - é árduo e concorrido,  submetendo-se os jovens 
atletas a rigorosa seleção nas chamadas “peneiras”. E uma vez escolhidos pelo 
clube,  eles são submetidos a treinamentos e avaliados periodicamente pela 
entidade  desportiva,  tendo  de  demonstrar  qualidade  extraordinária  para  a 
prática do esporte e condições de permanecer nas categoriais de base até a 
profissionalização. Não há se falar, pois, de uma simples “escolinha de futebol”.

Como  bem  assevera  o  Parquet na  peça  vestibular, a  finalidade 
primordial da prática desportiva observada nas categorias de base do clube réu 
é a obtenção de “resultados”  (inciso III  do art.  3º  da Lei  Pelé),  ressaltando, 
inclusive,  que  a  razão  de  existência  das  categorias  de  base  no  clube 
demandado  é  a  formação  de  bons  atletas,  bem  como  a  venda  de  atletas 
formados na base no cobiçado mercado nacional e internacional de futebol (v. 
fls. 14/15).

Assim, não restam dúvidas de que os atletas das categorias de base 
do clube reclamado estão inseridos na modalidade de desporto de rendimento, 
organizado e praticado de modo não-profissional. 

A respeito dos modos profissional e não-profissional de desporto de 
rendimento,  a  nobre  sentenciante  pondera,  com  extrema  lucidez,  que:  os 
incisos I e II do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 9.615/98 dispõem que “o 
modo profissional o atleta tem remuneração pactuada em contrato formal de  
trabalho,  enquanto,  no  modo  não  profissional  há  liberdade  de  prática  e  
inexistência  de  contrato  de  trabalho.  Percebe-se  aqui  que,  a  expressão 
contrato  de  trabalho  repetida  nos  incisos  do  artigo  3°  da  Lei  9615/98  foi  
utilizada sem técnica. O legislador ao mencionar contrato formal de trabalho,  
em verdade queria dizer contrato de emprego, pois inexiste dúvida de que a 
relação  jurídica  mantida  entre  atleta  de  desporto  profissional  e  a  entidade 
desportiva  seja  relação  de  emprego.  Nesse  sentido,  quando  o  inciso  II  
menciona que no desporto de rendimento não profissional inexiste contrato de  
trabalho, em verdade, esta mencionando a inexistência de relação de emprego 
e não de relação de trabalho” (v. fl. 338).

E os menores das categorias de base do Club de Regatas Vasco da 
Gama, como já dito, estão inseridos na modalidade de desporto de rendimento, 
organizado e praticado de modo não-profissional, que pressupõe a ausência da 
relação de emprego, mas não afasta a existência de uma verdadeira relação de 
trabalho entre os jovens atletas e o  clube réu. Afinal de contas, aqueles - ao 
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mesmo  tempo  que  usufruem  de  benefícios  oferecidos  pelo  clube,  como 
moradia,  educação,  alimentação,  acompanhamento  médico,  fisioterápico, 
odontológico  e  psicológico,  entre  outros  -  obrigam-se  ao  treinamento  e  à 
participação em torneios, visando ao aperfeiçoamento na prática do esporte e à 
profissionalização. Dessa forma, a entidade desportiva possui a prerrogativa de 
exigir  que  os  jovens  atletas  treinem  e  participem  de  competições  oficiais, 
objetivando encontrar e lapidar talentos para, futuramente, auferir lucros.

Diante da constatação de existência de relação de trabalho, devem 
incidir, no caso em apreciação, as normas contidas nos artigos 7º, XXXIII, 227, 
§  3º,  I,  da Constituição da República,  e  403,  da Consolidação das Leis  do 
Trabalho,  que proíbem expressamente o trabalho aos menores de 14 anos. 
Outrossim, importante realçar que o comando inserto no artigo 29, § 4º da Lei 
Pelé restringe a idade do atleta não-profissional em formação ao mínimo de 14 
anos. 

Nesse  contexto,  não  se  pode  conceber  que  o  clube  réu  admita 
menores com idade inferior a 14 anos para integrar suas categorias de base 
com objetivo de formação profissional, e menos ainda que eles sejam mantidos 
em regime de alojamento,  sem convivência  familiar  e comunitária,  tal  como 
ocorreu, efetivamente,   nas dependências do clube reclamado, conforme se 
infere dos documentos de fls. 46/63, 70/76, 86/100, 104/106, 111/117, 127/135, 
139/144 e 148/168.

Oportuno repisar que os adolescentes com idade inferior a 14 anos 
encontram-se  em  situação  especial  e  de  maior  vulnerabilidade,  ainda  não 
desenvolveram completamente  sua personalidade,  o  que enseja  um regime 
especial  de  salvaguarda,  de  modo  a  permitir  que  construam  suas 
potencialidades humanas em plenitude. 

Importante realçar, ainda, as precárias condições dos alojamentos, 
dos veículos de transporte e refeitórios disponibilizados aos jovens atletas pelo 
Club  de  Regatas  Vasco  da  Gama,  sem  falar  na péssima  qualidade  da 
alimentação oferecida aos adolescentes, fatos estes que, inclusive, levaram o 
douto  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  a  propor  Ação  Civil 
Pública em face do clube réu perante a 1ª Vara da Infância, da Juventude e do 
Idoso da Comarca da Capital (v. fls. 170/243).

Por todas essas razões, entendo que agiu bem a insigne Magistrada 
a quo ao determinar que o clube réu: proceda à imediata devolução ao convívio 
parental  de  todos  os  atletas  menores  de  14  (catorze)  anos  de  idade  que 
estejam alojados em suas dependências, arcando integralmente com os custos 
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decorrentes  do  cumprimento  da  obrigação;  afaste  de  imediato  todos  os 
integrantes de suas categorias de base com idade inferior a 14 (catorze) anos 
de  idade  que  não  residam em suas  dependências;  abstenha-se  de  admitir 
menores  de  14  anos  de idade para  integrar  suas  categorias  de  base  com 
objetivo de formação profissional.

No que concerne aos menores  com idade entre 14 e 16 anos,  o 
douto  Ministério  Público  do  Trabalho  pretende  que  se  imponha  ao  réu  a 
obrigação de celebrar contrato formal de aprendizagem (artigo 29, § 4° da Lei 
Pelé) com todos os adolescentes selecionados para ingresso nas categorias de 
base do clube, com prazo determinado não superior a 2 (dois) anos e fixação 
de bolsa aprendizagem não inferior ao salário mínimo, sob pena de multa diária 
equivalente a R$ 1.000,00, por adolescente não formalmente contratado como 
aprendiz.

A  Lei nº 9.615/98 dispõe que o primeiro contrato profissional entre 
clube e atleta pode ser assinado a partir de 16 anos de idade, com duração 
máxima de 5 anos (artigo 29, caput).

Ainda  de  acordo  com  a  Lei  Pelé,  o  atleta  não  profissional  em 
formação (14 a 21 anos)  “poderá receber  auxílio financeiro  da entidade de  
prática  desportiva  formadora,  sob  a  forma  de  bolsa  de  aprendizagem 
livremente pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo 
empregatício entre as partes” (artigo 29, § 4º).

E estando vedado, pela Constituição da República (art. 7º, XXXIII) e 
pela CLT (art. 403), o exercício de qualquer trabalho a menores entre 14 e 16 
anos, exceto na condição de aprendiz, a conclusão a que se chega é a de que 
o atleta não profissional em formação detém condição similar ao aprendiz.

Nesse diapasão, restou corretamente exposto na r. sentença que o 
vínculo  jurídico,  no caso do atleta  não profissional  em formação,  não é de 
emprego,  é de aprendizagem (relação de trabalho).  O menor entre 14 e 16 
anos  somente  pode  estar  vinculado  ao  clube  por  meio  de  contrato  de 
aprendizagem. Tanto é assim que na própria Lei Pelé há disposição no sentido 
de  que  o  primeiro  contrato  profissional  só  será  assinado  apenas  após  16 
(dezesseis) anos de idade (v. fl. 337).

Por pertinente, trago à colação importante trecho da esmerada peça 
de ingresso, in verbis:

“(...) o art. 29, caput, da Lei Pelé assegura à  
entidade de prática desportiva formadora o direito 
de  assinar  o  primeiro  contrato  de  trabalho  
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profissional com o atleta a partir dos 16 (dezesseis)  
anos de idade. O dispositivo está em conformação  
com o art. 7º, inciso XXXIII e com o artigo 227, par.  
3º,  inciso  I,  ambos da Constituição da República,  
que  veda  qualquer  trabalho  a  menores  de  16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a  
partir de 14 (catorze).

No parágrafo 4º do indigitado dispositivo legal  
é  que  começam  a  aparecer  as  primeiras  
dificuldades de conformação da norma com o texto  
constitucional, em particular com o art. 227 da Lei  
Maior. De início, cumpre destacar que a expressão 
“não  profissional”  contida  na  norma  deve  ser  
interpretada conforme definição contida no art. 3º,  
par. único, inciso II, da mesma Lei Pelé. Assim, tal  
expressão indica a inexistência de contrato formal  
de  trabalho (vínculo  de emprego),  não impedindo 
contudo  que  a  prática  desportiva  seja  encarada  
como trabalho. O limite mínimo estabelecido na Lei  
Pelé para o “atleta não profissional em formação” é 
de  14  (catorze)  anos  –  idade  mínima  para  
aprendizagem, segundo art. 7º, XXXIII da CF/88 – 
sendo  que  o  dispositivo  prevê  o  recebimento  de 
“bolsa  aprendizagem”.  Pode-se abstrair  da norma 
ora interpretada que o “atleta não profissional  em 
formação”,  que  recebe  “bolsa  aprendizagem” 
pactuada em “contrato formal”  é “atleta aprendiz”.  
Em  outras  palavras,  não  se  apresenta  incorreto  
concluir  que  a  Lei  Pelé  acabou  por  criar  uma  
modalidade especial de contrato de aprendizagem, 
dirigida a atletas em formação.

Prosseguindo  na  interpretação  do  art.  29,  
parágrafo 4º, da Lei Pelé, não pode deixar de ser  
enfrentada a expressão “poderá” contida na norma,  
exegese que deve ter como parâmetro o artigo 227,  
caput,  e  parágrafo  3º,  inciso  II,  do  texto 
constitucional. Assim, da referida expressão não se 
pode  depreender  que  fica  a  critério  da  entidade  
formadora  formalizar  ou  não contrato  especial  de 
aprendizagem  e  pagar  ou  não  a  bolsa  de 
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aprendizagem do atleta. Para se conformar com a 
disposição  constitucional  invocada  (teoria  da 
proteção  integral),  deve-se  entender  como 
obrigatória  não  só a  formalização  do  contrato  de  
aprendizagem  do  atleta,  como  também  o 
pagamento de bolsa aprendizagem.

 A  expressão  “livremente  pactuada”  contida  
na  norma  também  deve  ser  interpretada  em 
conformidade  com  o  texto  constitucional,  que 
assegura  todos  os  trabalhadores,  
independentemente de idade, salário mínimo fixado  
em lei (art. 7º, caput e incisos IV e XXX da CF/88).

(...)
(…) a Lei Pelé estabelece uma forma especial  

de  aprendizagem,  sem  vínculo  de  emprego,  
assegurando direitos trabalhistas e previdenciários  
aos atletas em formação – além de remuneração,  
obtida  pelo  recebimento  de  bolsa  aprendizagem,  
contrato  formal  (aprendizagem  especial),  
assistência  médica,  odontológica  e  psicológica  
contratação  de  seguro  de  vida  (direito  
previdenciário)  e  ajuda  de  custo  para  transporte  
(art. 29, par. 4º e 7º, III).

Partindo  dessa  premissa  –  a  de  que  a  Lei  
Pelé acabou por criar uma modalidade especial de  
aprendizagem – deve o intérprete, a toda evidência,  
valer-se  da  lei  que  regula  o  instituto  da 
aprendizagem  em  geral  para  suprir  algumas  
lacunas da lei especial,  principalmente no que diz  
respeito ao prazo para a contratação do aprendiz.  
Com  efeito,  a  Lei  Pelé  não  estipula  um  prazo  
máximo  para  o  contrato  formal  de  aprendizagem 
que pode ser celebrado com atletas em formação 
com idade variando entre 14 (catorze) e 21 (vinte e  
um)  anos  incompletos.  Contudo,  fere  a 
razoabilidade  imaginar  um  contrato  de 
aprendizagem  que  perdure  por  mais  de  6  (seis)  
anos. Assim cabe aqui aplicar a limitação prevista 
na aprendizagem regulada pela CLT (art. 428, par.  
3º), que estabelece limite máximo de 2 (dois) anos  
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para o contrato de aprendizagem.
(…)” (v. fls. 10/11 e 13) 

Ora,  tratando-se  de  uma  modalidade  especial  de  contrato  de 
aprendizagem que deve ser celebrado entre a entidade desportiva e os atletas 
não profissionais em formação, incidem não só as regras próprias do desporto, 
como também, em caráter subsidiário, as disposições alusivas ao contrato de 
aprendizagem contidas na Consolidação das Leis do Trabalho, no que forem 
compatíveis. 

Dessa  forma,  exsurge  correta  a  r.  sentença,  que,  aplicando  os 
preceitos do diploma consolidado, em especial o artigo 428, impôs ao clube réu 
que  proceda  “à  celebração  de  contrato  formal  de  aprendizagem  (art.  29,  
paragrafo  4°,  da  Lei  Pelé)  com  todos  os  adolescentes  selecionados  para  
ingresso  nas  categorias  de  base  do  clube,  com  prazo  determinado  não 
superior  a  2  (dois)  anos  e  fixação  de  bolsa  aprendizagem não  inferior  ao 
salário  mínimo,  sob  pena  de  multa  diária  equivalente  a  R$  1.000,00,  por  
adolescente não formalmente contratado como aprendiz”  (v. fl. 341). 

Em  relação  ao  dano  moral  ou  extrapatrimonial  coletivos,  insta 
salientar que, não obstante exista previsão normativa expressa na parte final 
do artigo 1º da Lei nº 7.347/85, a questão não é pacífica.

De um lado, há doutrinadores que entendem pela possibilidade de 
danos morais coletivos, como José Rubens Morato Leite e Carlos Alberto Bittar 
Filho,  os quais  afirmam que “...  o dano moral  coletivo é a injusta lesão da 
esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um  
determinado  círculo  de  valores  coletivos.  Quando  se  fala  em  dano  moral  
coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de  
uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido 
de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso  
dizer,  em última  instância,  que  se  feriu  a  própria  cultura,  em seu  aspecto 
imaterial”  (BITTAR FILHO, Carlos Alberto.  “Do dano moral  coletivo no atual  
contexto jurídico brasileiro”, Revista de direito do consumidor: nº 25, São Paulo: 
RT, 1994, p. 55).

De outro lado, parte da doutrina, na qual se inserem Teori  Albino 
Zavascki e Rui Stoco, entende ser incabível o chamado dano moral coletivo, 
argumentando  que  tal  espécie  é  incompatível  com  a  noção  de 
transindividualidade (indeterminabilidade do sujeito passivo e indivisibilidade da 
ofensa  e  da  reparação),  mormente  porque  a  vítima  do  dano  moral  é 
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necessariamente uma pessoa, que sofreu dor, lesão psíquica ou qualquer outro 
atributo da personalidade.

O  colendo  Tribunal  Superior  do  Trabalho  vem  admitindo  a 
possibilidade de que se condene o empregador ao pagamento de indenização 
por danos morais coletivos quando a prática de ilícitos trabalhistas implique em 
ofensa  aos  interesses  extrapatrimoniais  da  coletividade,  como  ocorre,  por 
exemplo,  em casos  de submissão de grupos  de trabalhadores  a  condições 
análogas  às  de  escravo;  intermediação  ilícita  de  mão  de  obra,  por  falsas 
cooperativas;  descumprimento  de garantias  mínimas  de segurança e saúde 
etc.

Nesse  sentido,  peço  vênia  para  transcrever  os  seguintes 
precedentes da nossa mais alta Corte Trabalhista, in litteris:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROVIMENTO.  
Diante de potencial violação do art. 5.º, V e X, da  
Constituição  Federal,  merece  processamento  o 
Recurso de Revista, nos termos do art. 896, -c-, da  
CLT. Agravo de instrumento conhecido e provido. II  
-  RECURSO  DE  REVISTA.  TERCEIRIZAÇÃO 
ILÍCITA.  COOPERATIVA.  FRAUDE.  AÇÃO  CIVIL  
PÚBLICA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  NÃO 
FAZER.  INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL 
COLETIVO. Para a hipótese em apreço, tenho que 
a  pretensão  do  ‘Parquet’  refere-se  aos  direitos  
individuais  homogêneos  dos  trabalhadores  do 
quadro  da  pseudo  cooperativa,  bem  como  aos 
direitos  transindividuais,  na  medida  em  que  os 
direitos sociais do trabalho, suprimidos em face da  
prática  de  terceirização  fraudulenta,  não  se  
restringem aos trabalhadores que poderiam pleitear  
individualmente  direitos  trabalhistas,  mas  também 
aos trabalhadores que ingressarão no mercado de  
trabalho,  o que importa,  via de consequência,  em 
lesão a toda a coletividade de trabalhadores. A toda 
evidência,  penso  que  há  uma  relação  jurídica  
comum subjacente entre esses trabalhadores, mas 
o que os atrai não é a relação jurídica em si, mas,  
antes,  o  fato  de  terem  sofrido  prejuízos  pela 
negação  de  direitos  trabalhistas,  
constitucionalmente garantidos, em face da prática  
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de terceirização fraudulenta de mão de obra - daí a 
origem  comum.  Com  efeito,  cada  integrante  do 
grupo  terá  direito  divisível  à  reparação  devida.  
Ressalte-se,  ainda,  o  aspecto  pedagógico  da 
reparação por dano moral  coletivo,  na medida 
em  que  a  condenação  ao  pagamento  da 
correspondente  indenização  objetiva 
desestimular  esse  tipo  de  prática  ilegal  
recorrente. Ou seja, no caso sob exame, visa a  
coibir  as  práticas  de  terceirização  fraudulenta  
de  mão  de  obra  de  pseudo  cooperados,  de  
modo a se evitar lesão à dignidade da pessoa  
humana e ao valor social do trabalho, que são 
direitos  fundamentais  garantidos  pela  
Constituição Federal, não somente ao grupo de 
indivíduos  contratados  pela  COOPSOL,  mas  à 
coletividade  de  cidadãos  contratados 
ilegalmente  por  empresas  interpostas,  como 
também  à  sociedade  como  um  todo.  
Precedentes  da  SBDI-1  e  de  Turmas  do  TST.  
Recurso  de  revista  conhecido  e  provido.”  (RR- 
147340-95.2004.5.05.0016,  3ª  Turma,  Relator: 
Ministro  Alberto  Luiz Bresciani  de Fontan Pereira, 
Data de Julgamento: 2/2/2011, Data de Publicação: 
11/2/2011 – grifos acrescidos)

“RECURSO  DE  REVISTA  -  TRABALHO  EM 
CONDIÇÕES  DEGRADANTES  -  INDENIZAÇÃO 
POR DANO MORAL COLETIVO. 
1.  O Tribunal  Regional,  após  análise  do conjunto  
fático-probatório,  consignou  ter  sido  fartamente  
comprovado  que  os trabalhadores  das  primeira  e 
segunda  Reclamadas  foram  encontrados  em 
condições subumanas, alojados no meio do mato,  
em barracos construídos precariamente com lonas 
escoradas  em  ripas  de  madeira,  dormindo  em 
colchonetes  sobre  a  terra  úmida  em  péssimas  
condições sanitárias. 
2. Não há como negar, diante dos fatos registrados 
no acórdão regional,  a existência de violação dos  
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princípios  e  direitos  fundamentais  mínimos 
previstos na Constituição Federal, haja vista que a 
submissão  de  trabalhadores,  ainda  que  sem 
vínculo  empregatício,  a  condições  de  trabalho 
degradantes e desumanas repugnam a coletividade 
e  afrontam  a  honra  e  a  dignidade  coletiva  dos 
trabalhadores  arregimentados  pelas  primeira  e 
segunda  Reclamadas,  cuja  atitude  empresarial  é 
repudiada pelo ordenamento jurídico. 
3. Devido  o  pagamento  de  indenização  por 
danos  morais  coletivos,  haja  vista  que  esta 
Corte  Superior  já  pacificou  entendimento  no 
sentido de que a coletividade detém interesses  
de  natureza  extrapatrimonial,  que  violados,  
geram direito à indenização.  Recurso de revista 
parcialmente  conhecido  e  provido.” 
(RR-98300-57.2006.5.12.0024, 7ª Turma, Relatora: 
Juíza Convocada Maria Doralice Novaes,  Data de 
Julgamento:  18/8/2010,  Data  de  Publicação: 
27/8/2010 – grifei)

Não  obstante,  para  que  haja  essa  condenação  indenizatória,  os 
danos  causados  pela  atuação  empresarial  ilícita  devem  necessariamente 
extrapolar a esfera dos interesses individuais dos trabalhadores, repercutindo 
sobre a coletividade em abstrato.

Em  última  análise,  coibida  a  atuação  empresarial  ilícita,  a  tutela 
beneficia toda a coletividade e não se restringe o benefício dela decorrente a 
um  ou  outro  trabalhador  individualmente  considerado  (porquanto  nessa 
hipótese a atitude ilícita não importará em dano moral coletivo e sim em dano à 
esfera individual do trabalhador, que deverá postular diretamente a reparação 
por seu prejuízo).

Peço  vênia  para  transcrever  ementas  elucidativas  sobre  o  tema, 
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 
REVISTA.  DANO  MORAL  COLETIVO.  NÃO 
CONFIGURAÇÃO.
O  dano  moral  coletivo,  na  esfera  laborativa,  
deve ser entendido como uma lesão injusta que  
extrapola  a  esfera  trabalhista  individual,  
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atentando  contra  direitos  transindividuais  de 
natureza    coletiva. A conduta ilícita a configurar   
o dano moral coletivo deve, portanto, repercutir  
não  só  sobre  os  trabalhadores  diretamente  
envolvidos,  mas também sobre a coletividade.  
Dentro desse contexto, verifica-se que, na hipótese  
dos  autos,  não  existe  dano  moral  coletivo  a  ser  
ressarcido.  Como  bem  sinalizado  pelo  Regional,  
não  se  constata  que  a  ilicitude  praticada  pela 
Reclamada - não quitação de créditos trabalhistas -  
tenha  extrapolado  a  esfera  individual  dos 
envolvidos  e  repercutido  nos  interesses 
extrapatrimoniais  da  coletividade.  Ademais,  se 
considerarmos  que toda inadimplência  trabalhista,  
seja  pela  não  concessão  de  férias  e  de  décimo 
terceiro ou pela retenção de salários, por exemplo,  
dá  ensejo  à  reparação  por  dano  moral  coletivo,  
estaremos, na verdade, incentivando a famigerada 
“indústria do dano moral”,  o que deve ser coibido  
pelo  julgador.  Agravo  de  Instrumento  não 
provido.” (AIRR-563-20.2010.5.09.0017, 4ª Turma, 
Relatora: Ministra Maria de Assis Calsing, DEJT de 
22/02/2013 – grifos acrescidos)

“RECURSO  DE  REVISTA.  DANO  MORAL 
COLETIVO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  NÃO 
CONHECIMENTO. 
O dano moral  coletivo,  na esfera laborativa,  deve 
ser  entendido  como  uma  lesão  injusta  que 
extrapola  a  esfera  trabalhista  individual,  
atentando-se contra direitos transindividuais de 
natureza coletiva. A conduta ilícita a configurar o  
dano moral  coletivo deve, portanto,  repercutir  não 
só sobre os trabalhadores diretamente envolvidos,  
mas  também  sobre  a  coletividade.  Dentro  desse  
contexto,  verifica-se  que,  na  hipótese  dos  autos,  
não  existe  dano  moral  coletivo  a  ser  ressarcido.  
Como  bem  sinalizado  pelo  Regional,  não  se  
constata  nos  autos  que  a  ilicitude  praticada  pela 
Reclamada - não quitação de créditos trabalhista -  
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tenha  extrapolado  a  esfera  individual  dos 
envolvidos  e  repercutido  nos  interesses 
extrapatrimoniais  da  coletividade.  Ademais,  se 
considerarmos  que toda inadimplência  trabalhista,  
seja  pela  não  concessão  de  férias,  de  décimo 
terceiros ou pela retenção de salários, por exemplo,  
dá  ensejo  à  reparação  por  dano  moral  coletivo,  
estaremos, na verdade, incentivando a famigerada 
-indústria do dano moral-, o que deve ser coibido  
pelo julgador. Recurso de Revista não conhecido.”  
(RR-132800-84.2006.5.20.0006,  4ª  Turma, 
Relatora: Ministra Maria de Assis Calsing, DEJT de 
29/4/2011 – grifos nossos)

No caso dos autos, verifico que as irregularidades praticadas pelo 
clube reclamado - consistentes em admitir atletas menores de 14 anos em suas 
categorias  de  base  com  vistas  à  prática  desportiva  de  alto  rendimento, 
mantendo, inclusive, muitos deles em regime de alojamento, com restrição ao 
direito  de  convivência  familiar  e  comunitária,  bem como em  não  formalizar 
contratos de aprendizagem com adolescentes selecionados para ingressar em 
suas categorias de base (atletas não profissionais em formação) - ocasionaram 
inequívoca  lesão  a  um  determinado  grupo  de  pessoas  (crianças  e 
adolescentes, no caso).

Ademais,  acentue-se que há, sim, lesão coletiva a ser ressarcida, 
pois  a  ilicitude  perpetrada  pela  parte  ré  extrapola  a  esfera  individual  das 
crianças  e  dos  adolescentes  envolvidos,  repercutindo  nos  interesses 
extrapatrimoniais da coletividade.

Por todos esses motivos, correta a r. sentença que, além de impor 
as obrigações de fazer e não fazer referidas nos itens “1” a “4” (fls. 340/341 e 
406), condenou o clube recorrente ao pagamento de indenização por danos 
morais coletivos no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser revertido 
em prol do Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência – FIA, montante 
que se revela adequado, mormente considerando a gravidade da conduta e a 
capacidade econômica do réu,  bem como a necessidade de  desestimular  a 
prática de atos semelhantes, pelo agressor, no futuro. 

Nego provimento.

Pelo exposto, conheço do recurso ordinário interposto pela parte ré, 
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rejeito as preliminares arguidas, e, no mérito, nego provimento ao apelo.

Relatados e discutidos.
A C O R D A M   os Desembargadores da 5ª Turma do Tribunal 

Regional  do  Trabalho  da  Primeira  Região,  por  unanimidade,  conhecer  do 
recurso ordinário interposto pela parte ré, rejeitar as preliminares arguidas, e, 
no mérito, negar provimento ao apelo.

Rio de Janeiro,  15 de março de 2016.

   Juiz EVANDRO PEREIRA VALADÃO LOPES

 Relator

bbm
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