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1. Nos termos do n. 1 do art. 52. do CCT para os futebolistas 1 2, sem
0

0

0

prejuizo da extin<;:ao do vinculo contratual no funbito das rela<;:oes juridico-laborais,
a participa<;:ao de umjogador em competi<;:oes oficiais ao servi<;:o de urn Clube
terceiro na mesma epoca em que, por sua iniciativa, foi rescindido o contrato de
trabalho desportivo depende do reconhecimento de justa causa da rescisao.
Assim, ainda que o vinculo contratual se extinga, o jogador so pode participar
em competi<;:oes oficiais ao servi<;:o de outro Clube na mesma epoca em que,
por sua iniciativa, foi rescindido o contrato de trabalho desportivo, se lhe for
reconhecida justa causa.
Para o jogador e, por isso, fundamental a obten<;:ao da desvincula<;:ao desportiva.
Na verdade, se nao lhe for reconhecida justa causa, o jogador sofreni san<;:oes
desportivas, nao podendo participar em competi<;:oes oficiais na epoca em que
faz operar a rescisao.
Lembre-se que o jogador pode obter a desvincula<;:ao desportiva, mesmo sem
justa causa, fazendo operar uma hipotetica cl<iusula de rescisao, o que tern, sob
este prisma, obvias vantagens3 •
Por outro lado, o jogador pode participar em competi<;:oes oficiais ao servi<;:o de
outro clube na epoca desportiva seguinte, sem necessitar do reconhecimento da
justa causa desportiva, o que equivale a dizer que ha autonomia da justa causa
desportiva relativamente ajusta causa laboral4 •

1

Contrato Colectivo de Trabalho celebrado entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o
Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (Boletim do Trabalho e Emprego, 1.• serie, n. 0 33,
de 8/9/1999, pp. 2778 e ss.).
2
Todos os artigos citados sem qualquer referencia legal ou convencional referem-se ao CCT para os
futebolistas.
3 ALBINO MENDES BAPTISTA, "Breve Apontamento sobre as Chiusulas de Rescisao", a publicar
na Revista do Ministerio Publico.
4
Recorde-se que a epigrafe do art. 0 52. 0 e "Pressupostos da Desvinculavao Desportiva do Jogador em
caso de rescisao unilateral por sua iniciativa".
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2. Ocorrendo justa causa, o jogador deveni comunicar aentidade empregadora
a vontade de rescindir o contrato, por carta registada corn avi so de recep<;ao,
no qual se invoquem expressamente os motivos que fundamentam a rescisao
(art. 0 52. 0 , n. 0 2).
Para nos, ao contnirio do que foi sustentado no Acordao da Comissao Arbitral
Paritaria, de 23 de Fevereiro de 2001 (Proc. n. 0 60-CAP/2000), a exigencia de
carta registada corn avi so de recep<;ao constitui uma formalidade ad probationem5 •
Como se sabe, o n.0 2 do art. 0 34. 0 da LCCT 6 basta-se corn a forma escrita
para a declara<;ao rescisoria.
Por sua vez, o n.0 1 do art. 0 2. 0 deste mesmo diplomadispoe o seguinte:
"Salvo disposi<;ao legal em contrario, nao pode o presente regime ser afastado
ou modificado por instrumento de regulamenta<;ao colectiva de trabalho ou por
contrato individual de trabalho."
E o n. 0 1 do art. o 59.o da LCCT determina:
"Os valores e criterios de defmi<;ao de indemniza<;oes consagradas neste regime,
os prazos do processo disciplinar, do periodo experimental e de aviso previo,
bem como os criterios de preferencia na manuten<;ao de emprego nos casos de
despedimento colectivo, podem ser regulados por instrumento de regulamenta<;ao
colectiva de natureza convencional."
Neste contexto, nao se ve como ultrapassar a natureza imperativa do diploma,
expressamente afirmada no art. 0 2. 0 , e reafirmada no art. 0 59. 0 , preceito este
que, como e natural, nao abre qualquer porta apossibilidade de a contrata<;ao
5

Refira-se que, entretanto, a CAP inflectiu a sua posi9ao em ac6rdao proferido em 11 de Junho de
2001 (Proc. n. 0 3-CAP/2001), entendendo agora que a carta registada corn aviso de recep9ao nao
constitui uma formalidade ad substantiam.
6
Regime Juridico da cessa9ao do contrato de trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n° 64-A/89, de 27
de Fevereiro.
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colectiva intervir em materia de forma das declarayoes negociais.
0 que bem se compreende se tivermos em conta que quando a lei exige uma
determinada forma para a declarayao negocial fa-lo, em principio, por razoes de
substancia (arts. 0 364. 0 e 220.0 , ambos do Codigo Civil).
De resto, as normas relativas aforma legal assumem natureza imperativa7 •
Por outro lado, nos termos do art. 0 223. 0 , n. o 1, do CC, podem as partes estipular
uma forma especial para a declarayao; presume-se, neste caso, que as partes se
nao querem vincular senao da forma convencionada.
Obviamente que esta presunyao e juris tantum (art. 0 350. 0 do CC), o que se
julga consentaneo corn o facto de se estar perante uma forma convencional.
Como escreve J. CASTRO MENDES, "o negocio juridico concluido corn
preteri9ao de forma convencionalmente determinada nao pode ser nulo"8•
Assim, para nos a forma a que alude o n. 0 2 do art. 0 52. 0 do CCT para os
futebolistas so pode ser ad probationem, atendendo asua origem convencional.
Efectivamente, a voca9ao de uma conven9ao colectiva de trabalho nao e conter
exigencias de forma determinadas por razoes de ordem publica, como sempre
sao as formaHdades ad substantiam.
Por outro lado, qualquer pretensao de atribuir natureza de formalidade ad
substantiam ao referido preceito convencional, tese que nao subscrevemos,
esbarraria corn a natureza imperativa da LCCT, sendo portanto nula a disposi9ao
do CCT.

7

Assim, tambem, e entre outros, L. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral do Direito Civil, vol.
II, 3." ed., Lisboa, 2001, pp. 239 e ss.
8
Teoria Geral do Direito Civil, vol. II, Lisboa, 1995, p. 94.
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Niio nos parece, todavia, necessario ir tiio longe, ate pm-que reconhecemos
virtualidades numa maior exigencia de forma, desde que naturalmente a mesma
seja determinada por razoes de prova.
Quanto ainvoca<;iio express a dos motivos que fundamentam a rescisiio, a mesma
tern correspondencia no art. 0 34. 0 , n. 0 2, da LCCT, nos termos do qual, a rescisiio
deve ser feita por escrito, corn indica<;iio sucinta dos factos que a justificam,
dentro dos quinze dias subsequentes ao conhecimento desses factos 9 •

3. Quando para a rescisiio tenha sido invocado como fundamento a falta de
pagamento da retribui<;iio nos termos previstos na alinea a) do artigo 43. 0 , o
jogador devera notificar a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), por
carta registada corn aviso de recep<;iio, da sua vontade de por termo ao contrato
(art. 0 52. 0 n. 0 3).
Na alinea a) do n. 0 1 do art. 43. 0 procede-se a distin<;iio de duas formas de
rescisiio por iniciativa do jogador, corn direito a indemniza<;iio, tendo por
fundamento a existencia de salarios em atraso.
A l.a ea falta culposa do pagamento pontual da retribui<;iio na forma devida,
independentemente do periodo de atraso.
A 2.a eo atraso do pagamento da retribui<;iio na forma devida, por mais de 30
dias, independentemente de culpa, situa<;iio em que 0 fundamento so e procedente
se o jogador comunicar a sua inten<;iio de rescindir o contrato, por carta registada
corn aviso de recep<;iio e o clube ou sociedade desportiva niio proceder, dentro
do prazo 3 dias uteis, ao respective pagamento (n. 0 2 do art. 0 43. 0 ).
Portanto, o CCT para os futebolistas estabelece urn regime especialmente oneroso

9

0 prazo de 15 dias para fazer operar a rescisao e manifestamente exiguo. Remete-se, a prop6sito,
para o nosso trabalho, "Prazo para o exercicio do direito de rescisao do contrato de trabalho por
iniciativa do trabalhador", a publicar na Revista Questoes Laborais .
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para o j ogador quando a falta de pagamento pontual da retribui<;ao se prolonga
por periodo superior a 30 dias e, consequentemente, mais protector do clube ou
sociedade desportiva j a que a rescisao esta dependente da falta de pagamento da
retribui<;ao no prazo de 3 dias uteis contados a partir da comunica<;ao do jogador.
Como se sabe, a LCCT nao contem qualquer exigencia semelhante. No dominio
de aplica<;ao deste diploma, o trabalhador que pretenda cessar o contrato corn
invoca<;ao de retribui<;oes em atraso tern apenas de comunicar a empresa a sua
vontade de por fim ao contrato, nos termos do art.0 34. 0 desse mesmo diploma.
Mas, a Lei n. 0 17/86, de 14 de Junho (Lei dos salcirios em atraso- LSA), consagra,
como se sabe, urn regime especial de rescisao corn fundamento em falta de
pagamento da retribui<;ao 10 • Assim, quando a falta de pagamento pontual da
retribui<;ao se prolongue por periodo superior a 30 dias S()bre a data do vencirnento
da primeira retribui<;ao nao paga, podem os trabalhadores, isolada ou
conjuntamente, rescindir o contrato corn justa causa ou suspender a sua presta<;ao
de trabalho, ap6s notifica<;ao a entidade patronal ea Inspec<;ao-Geral do Trabalho,
por carta registada corn aviso de recep<;ao, expedida corn a antecedencia minima
de dez dias, de que exercem urn ou outro desses direitos, corn eficacia a partir da
datadarescisao ou do inicio da suspensao (art. 0 3. 0 , n. 0 1, daLSA).

Eirrelevante que no periodo de 10 dias previsto no art. o 3.o da LSA, a entidade
patronal satisfa<;a o pagamento dos salarios em divida. 0 direito nasce corn a
comunica<;ao efectuada pelo trabalhador. A fun<;ao do referido prazo de 10 dias
ea de dar a entidade patronal urn avi so previo para que possa tomar providencias
no sentido de organizar a eventual substitui<;ao do trabalhador 11 •
0 prazo de 10 dias e, assim, uma condi<;ao de eficacia e nao de validade da

rescisao 12 •
10

ALBINO MENDES BAPTISTA, Jurisprudencia do Trabalho Anotada, 3." ed. (reimpressao),
Lisboa, 2000, pp. 845 e ss.
11
Neste sentido, RL, 8.11.95. (CJ, 1995, V, 185).
12
Como defendemos na nossa Jurisprudencia do Trabalho Anotada, 3.• ed. (reimpressao), cit. , p.
846.
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No CCT para os futebolistas, o atraso da retribui<;ao por mais de 30 dias, constitui
tambem urn caso de responsabilidade objectiva, que muito o aproxima do regime
legal dos sahirios em atraso.
Poder-se-a dizer que toda a materia da cessa<;ao do contrato de trabalho e
imperativa, por for<;a do mencionado art. 0 2. 0 da LCCT, e que, portanto, todo o
regime da extin<;ao do vinculo laboral, mesmo que operando no dominio de urn
outro diploma, e inderrogavel pela vontade das partes. Neste sentido, ao
estabelecer-se que, se a entidade empregadora proceder no prazo de tres dias
uteis ao pagamento das retribui<;oes em atraso, 0 direito de rescisao e paralisado,
poder-se-ia sustentar que estamos perante a viola<;ao de urna nmma imperativa,
sendo a clausula do CCT nula.
Nao se deve, todavia, deixar de levar em conta que existem re gras especificas
em materia de contrato de trabalho desportivo, reguladas em diploma aut6nomo
- Lei n. 0 28/98, de 26 de Junho (Lei do Contrato de Trabalho DesportivoLCTD).
Ora neste diploma nao encontramos nenhuma afirma<;ao de imperatividade
semelhante a do art. o 2. o da LCCT, corn limites a negocia<;ao colectiva identicos
aos do art. 0 59. 0 do mesmo texto legal.

Ecerto que o att.

0

3. 0 LCTD, determina que as rela<;oes emergentes do contrato
de trabalho desportivo se aplicam, subsidiariamente, as regras aplicaveis ao
contrato de trabalho.

Mas, ainda que nao o diga expressamente, essa aplica<;ao subsidiaria implica
que as normas juridico-laborais nao sejam incompativeis corn a natureza especial
do contrato de trabalho desportivo 13 •
Acontece que as "especificidades do desporto" determinam urna amplitude da

13

Como, alias, a lei espanhola afirma expressamente (ati. 0 21. 0 do Real Decreto 1006/85). V d. J.
LEAL AMADO, Contrato de Trabalho Desportivo Anotado, Coimbra, 1995, p. 22, aplaudindo a
solw;:ao adoptado pelo legislador espanhol.
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negocia9ao colectiva sem analogia noutras rela9oes de trabalho, corn a
consagra9ao de regras pr6prias, como seja o caso da "indemniza9ao por
forma9ao", da "desvincula9ao desportiva", ou das "san9oes desportivas" (ou
ainda, da cedencia temponma, da redu9ao da retribui9ao para os casos de descida
de divisao, das chiusulas de rescisao, etc.).
0 mesmo se pode dizer da negocia9ao individual, em grau naturalmente diferente,
uma vez que os jogadores dos escaloes principais, normalmente representados
por empresanos experientes, tern urn poder negocial que os coloca nurna posi9ao
contratual que nao tern paralelo em nenhurna outra rela9ao laboral.
Ora as "especificidades do desporto", desde que e nos termos aceites pelos
parceiros outorgantes da conven9ao colectiva respectiva, podem justificar a
consagra9ao de urna situa9ao de favor para os clubes ou sociedades desportivas,
fazendo depender a existencia da justa causa de rescisao do pagamento das
retribui9oes devidas, dentro do prazo 3 dias uteis. Ate porque se o Sindicato
dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) aceitou determinadas concessoes,
e natural que os clubes ou sociedades desportivas tenham aceite outras que
compensem aquelas.
Temos sustentado que a conven9ao colectiva de trabalho deve ser configurada
como urn bloco normativo'\ urna vez que expressa urn equilibrio, constitui urna
unidade organica, e eo resultado das mutuas concessoes das partes, pelo que
nao pode ser compreendida de maneira parcial.
Entendemos mesmo que a interpreta9ao proposta e a mais consentanea corn o
principio da autonomia colectiva consagrado non. 0 3 do art. o 56. 0 da Constitui9ao
da Republica Portuguesa.
Pelo exposto, nao aceitamos limita9oes de igual teor ao exercicio do direito de
rescisao por parte do jogador se a sua fonte foro contrato individual do trabalho.

14

Jurisprudencia do Trabalho Anotada, 3." ed. (reimpressao), cit., pp. 483-484.
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A soluvao convencional nao nos choca, nem afronta, na nossa 6ptica, qualquer
criterio de proporcionalidade.
De resto, e pelas raz5es referidas, o "principio do tratamento mais favonivel ao
trabalhador'' nao assume na relavao laboral desportiva o relevo que tern na relavao
laboral cornurn, devido aexistencia de urn autentico "principio do tratamento
mais favonivel aos clubes" 1516 •
0 ponto e, todavia, controverso, e, confessamos que necessitariamos de mais
tempo para fazer uma ponderavao mais demorada.
Em todo o caso, o prazo de tres dias uteis e de tal modo exiguo que podeni ser
"falacioso" para os clubes ou sociedades desportivas. Eque importa atentar no
disposto no art. 0 2. 0 do Decreto-Lei n. 0 69/85, de 18 de Marvo, que estabelece
a mora da entidade patronal se o trabalhador, por facto que nao lhe seja imputavel
nao puder dispor do montante da retribuivao, em dinheiro, na data do vencimento,
don de decorre que a entrega de urn cheque pode nao ser suficiente.
Uma coisa, porem, nos parece certa: o julgador nao pode ser complacente corn
pniticas dos clubes que sistematicamente ao abrigo do n. 0 2 do art. 0 43.0 procedam
ao pagamento das retribuiv5es em divida, dentro do prazo ai referido. A licitude
daquela chiusula pressup5e urn exercicio excepcional da faculdade nela contida.
0 seu exercicio normal constituiria urn comportamento manifestamente contrano
aos limites impostos pela boa fee ao fllll social ou econ6mico desse direito, nos
termos e para os efeitos do disposto no art. 0 334. 0 do C6digo Civil.
Como afirma A. VAZ SERRA, ha abuse de direito "quando o direito, legitime
(razoavel) em principio, e exercido, em determinado caso, de maneira a constituir

Ou para sermos mais correctos devido a existencia de urn "principio do tratamento mais favonivel
aos praticantes desportivos e aos clubes". Numa outra formular;:ao, poder-se-a dizer que a partir do
momento em que as partes por via da negociar;:ao colectiva acordam num determinado regime ele e,
do seu ponto de vista, favoravel a ambas.
16
Materia a desenvolver no trabalho em fase de elaborar;:ao dedicado ao tema: "Principio do tratamento
mais favorave l ao trabalhador na relar;:ao !aboral desportiva".
15
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clamorosa ofensa do sentimento juridico socialmente dorninante; ea consequencia
ea de 0 titular do direito ser tratado como se nao tivesse tal direito". 17

4. Exige-se no n.

0

3 do art.0 52. 0 que o jogador notifique a LPFP, por carta
registada corn avi so de recep9ao, da sua vontade de por termo ao contrato. Ou
seja, a rescisao que o jogador faz operar interessa a LPFP para efeitos de
apuramento da existencia de justa causa desportiva.
Assim, recebida a comunica9ao referida no n. 0 3 do art. 0 52. o, a LPFP procedeni,
em 48 horas, anotifica9ao do clube ou sociedade desportiva para, no prazo de
tres dias uteis, produzir prova documental do pagamento das retribui95es cuja
falta lhe e imputada (art. 0 52. 0 , n. 0 4).
Esta chiusula consagra o canicter urgente do processo corn vista adesvincula9ao
desportiva.
Aponta-se, por isso, para uma tramita9ao muito celere, que muito aproxima
esse processo dos procedimentos cautelares.
0 processo s6 seguini para a Comissao Arbitral Paritaria (CAP) 18 em caso de
resposta do clube ou sociedade desportiva corn exibi9ao de prova documental
(n. 0 5 do art. 0 52.0 ). Esta clausula deve, todavia, serlida corn a necessaria cautela.
Suponha-se que o clube ou sociedade desportiva responde, nao exibindo prova
documental, mas dizendo que o jogador nao se apresentou na sua sede para

Abuso de Direito (em materia de responsabilidade civil), Boletim do Ministerio da Justiya, n. 0 85,
1959, p. 253 .
18
Sobre a Comissao Arbitral Paritaria, vd. os nossos estudos:
- "Arbitragem Desportiva - Tribunal competente para o conhecimento da acyao de anulayao de
decisao arbitral", Revista do Ministerio Publico, n. 0 87, 2001;
- "G-18, Tribunal Desportivo e Comissao Arbitral Paritaria", Jornal "Expresso", ediyao de
07.04 .2001.; e
-"Novo Modelo de Arbitragem (Seis propostas de alterayao do Estatuto e do Funcionamento da
Comissao Arbitral Paritaria)", Jornal "Expresso", ediyao de 17.08.2002.
17

Lusiada. Direito, !I serie, n. I (Janeiro - Junho 2003)

20

Pressupostos da desvincu1a.yiio desportiva do jogador, p. 11-32

receber a retribuic;ao 19 ' pelo que 0 nao pagamento nao lhe e imputavel, existindo
antes mora do credor.

E6bvio que nesta situac;ao nao pode ser declarada pela LPFP a existencia de
justa causa de rescisao. 0 processo tera de ser remetido aComissao Arbitral
Paritaria.
Devemos, de resto, acrescentar que nao nos parece curial urn sistema em que a
justa causa possa ser declarada por urn 6rgao que nao assuma natureza
jurisdicional. Tal materia devera ser da competencia exclusiva de urn 6rgao dotado
de poderes jurisdicionais.

5. Nao apreciamos por isso o n.

0

5 do art. 0 52. 0 , ao determinar que em caso de
resposta do clube ou sociedade desportiva corn exibic;ao de prova documental
o processo sera remetido a Comissao Arbitral Paritaria do CCT prevista no
artigo 55. 020 para reconhecimento da existencia de justa causa de rescisao para
efeitos desportivos, sem prejuizo das consequencias que delaresultarem no piano
juridico-laboral.
Afirma-se expressamente neste artigo que o reconhecimento da existencia de
justa causa de rescisao para efeitos desportivos nao prejudica as consequencias
que dai resultarem no plano juridico-laboral.

Nos termos do n. 0 3 do art. 0 36. 0 do CCT para os futebolistas, a retribuiyao deve ser satisfeita na
localidade onde a entidade patronal tiver a sua sede, salvo acordo em contnirio.
20
0 conteudo do art.0 55. 0 eo seguinte:
Durante a vigencia deste CCT e constituida uma Comissao Arbitral, que sera composta por seis
membros, sendo tres nomeados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e tres pelo Sindicato
de Jogadores Profissionais de Futebol, cujo funcionamento esta previsto no Anexo II do presente
CCT, tendo fundamentalmente as seguintes atribuiyoes:
a) Dirimir os litigios de natureza !aboral existentes entre os jogadores de futebol e os clubes ou
sociedades desportivas;
b) Interpretar a aplicayao das clausulas do presente CCT;
c) Vigiar o cumprimento do regulamentado;
d) Estudar a evolu91io das relayoes entre as partes contratantes;
e) Outras actividades tendentes amaior eficacia pratica deste CCT.
19
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A maneira como lemos o artigo e que essa decisao pode ter consequencias
laborais, mas como a apreciac;ao foi feita para efeitos desportivos o seu alcance
e, de imediato, e tao so, desportivo.
A apreciac;;ao das consequencias laborais pressupoe necessariamente urn outro
processo, este para apreciac;ao das consequencias laborais.
A utilizac;ao da expressao "consequencias laborais" indicia que a justa causa nao
pode ser novamente apreciada, tratando-se antes de apreciar num outro processo
as implicac;oes laborais da decisao que reconheceu justa causa ao jogador.
Esta e, todavia, uma materia aqual teremos de voltar.

6. A falta de resposta nos termos don. o 5 do art. o 52. o equivaleni aconfissao
tacita do fundamento rescisorio invocado pelo jogador, valendo como
reconhecimento da existencia de justa causa de rescisao para efeitos desportivos
(art. 0 52. 0 , n. 0 6).
Estabelece-se aqui uma especie de efeito cominatorio pleno. Se o clube ou
sociedade desportiva nao contesta exibindo prova documental do pagamento
da retribuic;ao, a situac;ao e tratada como se existisse justa causa para a rescisao.

7. Para os casos em que o fundamento invocado para a rescisao nao ea existencia
de salaries em atraso, mas outro 2122 , o clube ou sociedade desportiva pode
Por exemplo, violar;ao das garantias do jogador, aplicar;ao de sanr;oes abusivas; ofensa aintegridade
fisica, honra ou dignidade do jogador praticada pela entidade patronal ou seus representantes
legitim os; conduta intencional da entidade patronal de forma a levar o trabalhador a por termo ao
contrato (art. 0 43 .0 , n. 0 1).
22
Urn dos fundamentos mais invocados para a rescisao do contrato eo afastamento do grupo normal
de trabalho. Sobre este ponto, vd. os nossos estudos:
- Razoes Tecnicas e Dever de Ocupar;ao Efectiva do Praticante Desportivo, Prontuario de Direito
do Trabalho, Centro de Estudos Judiciarios, Actualizar;ao n. 0 61, 2001; e
- Grupo Normal de Trabalho, Equipas "B" e Dever de Ocupar;ao Efectiva do Praticante Desportivo,
21
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opor-se ao reconhecirnento da justa causa, rnediante peti<;iio escrita dirigida a
Cornissao Arbitral Paritaria, a apresentar no prazo de cinco dias uteis, contados
desde a data da recep<;iio da cornunica<;ao da rescisao operada pelo jogador
(art. 0 52. 0 , n.0 7).
0 prazo para o clube ou sociedade desportiva se dirigir a CAP e urn prazo
rnanifestarnente curto- 5 dias uteis.
Refira-se que o prazo para o trabalhador requerer a suspensao judicial do
despedirnento e tarnbern de 5 dias uteis contados a partir da recep<;iio da
cornunica<;ao da decisao patronal (art.o 14.o da LCCT)23 •
Efectivamente, a aproxima<;iio aos procedimentos cautelares volta a ser flagrante.

8. A peti<;ao prevista non. 7 do art. 52. deveni conter as razoes de facto e de
0

0

0

direito que fundarnentern a oposi<;ao, bern corno a indica<;ao de todos os rneios
de prova a produzir (art. 0 52. 0 , n. 0 8).
A apresenta<;iio de todos os rneios de prova corn a peti<;ao e uma caracteristica
do processo do trabalho (art. 0 63. 0 do CPT) 2\ rnarcado por urna particular
irnplernenta<;iio do principio da celeridade processuaP.

9. A falta de oposi<;iio no prazo referido no n. 0 726 do art. o 52.0 , equivale aaceita<;ao
tacita da existencia de justa causa para fins desportivos (art. 0 52. 0 , n. 0 9).

Boletim da Faculdade de Direito de Lisboa, Estudos em Homenagem a Raul Ventura, 2002 (no
prelo);
23 Sobre os procedimentos cautelares em sede de processo !aboral, vd. ALBINO MENDES
BAPTISTA, C6digo do Processo do Trabalho Anotado, 2.• ed., Lisboa, 2002, pp. 91 e ss.
24
C6digo do Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 480/99, de 9 de Novembro. Sobre
a materia, vd. a nosso C6digo do Processo do Trabalho Anotado, 2." ed., cit., pp. 159 e ss .
25
Relativamente aos principios do processo !aboral, vd. o nosso C6digo do Processo do Trabalho
Anotado, 2." ed., cit., p. 33 .
26
Embora do texto publicado no BTE conste por lapso "numero seis".
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Estabelece-se, tambem aqui, uma especie de efeito cominatorio pleno. Se o
clube ou sociedade desportiva nao se opoe arescisao do contrato de trabalho,
tudo se pas sa como se aceitasse o fundamento invocado pelo jogador, valendo
como reconhecimento da justa causa invocada.

10. 0 processo de desvinculac;ao desportiva do jogador teni natureza urgente
e sera organizado, processado e decidido em conformidade corn as normas
constantes do Anexo II do C.C.T., que regula o funcionamento da Comissao
Arbitra1Paritaria(art. 0 52. 0 ,n. 0 10)27 •
A afirmac;ao da natureza urgente do processo volta a aproximar o processo de
desvinculac;ao desportiva dos procedimentos cautelares caracterizados igualmente
pela natureza urgente.
Nos termos do art. 0 22. 0 do Anexo II do CCT para os futebolistas, a decisao
deveni ser proferida no prazo maximo de 40 dias a contar da recepc;ao do
processo pela Comissao Arbitral Paritaria.
Diga-se, de passagem, que estes 40 dias representam, em muitos casos, urn
prazo manifestamente insuficiente, bastando para o efeito que haja necessidade
de proceder aos normais actos e diligencias processuais. Trata-se,
consequentemente, de urn prazo notoriamente irrealista e desfasado da realidade.

11. 0 art. 52. do CCT para os futebolistas suscita muito mais interrogac;oes.
0

0

A primeira e a de saber a natureza do processo nele previsto, e as re gras de
tramitac;ao processual que lhe sao aplicaveis.

27

Segundo o art. 0 21. 0 do Anexo 1I do CCT para os futebolistas, os processos remetidos a Comissao
Arbitral Paritiria para reconhecimento da existencia de justa causa de rescisao para efeitos desportivos
terao natureza urgente e serao organizados, processados e decididos em conformidade corn as
normas do presente regulamento e as do regimento que por esta vier a ser aprovado.
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Trata-se de uma questao fimdamental para o correcto enquadramento do principio
da igualdade das partes e das regras do contradit6rio.
Irnporta, por exernplo, saber quando e que se considera iniciado o processo.
Corno verificarnos, existern do is procedirnentos conforme o fimdamento invocado
pelo jogador para a rescisao do contrato:
1. 0 Sall:irios ern atraso.
2. 0 Outros fimdarnentos.
No 1. 0 caso, o processo pode terrninar na propria Liga Portuguesa de Futebol
Profissional. Basta para o efeito que o clube ou sociedade desportiva nao responda
anotificavao feita pela LPFP ou responda, rnas sern jun9ao de prova documental
do pagarnento das retribuiy6es cuja falta lhe e irnputada.
Se clube ou sociedade desportiva exibe prova documental o processo e rernetido

aCornissao Arbitral Paritaria. Inicia-se assirn urn processo junto da CAP, sern
peti9ao inicial, o que e absolutarnente an6rnalo e pouco cornpreensivel.
Urn processo que pode decorrer corn viola9ao do disposto no art. 0 13. 0 do
Anexo II do CCT para os futebolistas, segundo o qual as partes devern estar
representadas por advogado.
A CAP recebe assirn urn processo a rneio, que nao acornpanhou desde o inicio,
rnas agora corn re gras processuais pr6prias, corno seja, desde logo, o referido
art. 0 13. 0 do Anexo II do CCT para os futebolistas .
Depois ha urn outro problerna. Suponharnos que o clube ou sociedade desportiva
alega que nao pagou a retribui9ao reclarnada porque o jogador nao se apresentou,
para o efeito, na sua sede. Suponharnos que esta alega9ao foi feita dentro do
prazo de 3 dias uteis a que se refere 0 n.0 2 do art.0 43. 0 ' 0 que nao e contestado
pelo jogador naquela "fase pre-judicial", de fei9ao "adrninistrativa".
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Parece-nos 6bvio que estes factos nao constituem o "processo" para efeitos
de decisao a proferir pela CAP. Ou seja, parece-nos indiscutivel que o jogador
tern de ter oportunidade de deduzir a sua posi<;ao em sede de aprecia<;ao da
materia pela propria CAP. 0 que se pas sou no "processo" previo a"aprecia<;ao
judicial" nao releva para efeitos da decisao que teni der ser tomada apenas e
exclusivamente corn os factos que as partes levaram ao conhecimento e a
aprecia<;ao do julgador. De resto, o jogador no "processo" pre-judicial nao
tomou posi<;ao sobre a materia de direito, nem foi (processualmente)
acompanhado por advogado para o efeito.
Assim, se nao for dada oportunidade ao jogador de deduzir a sua defesa, em
particular de direito, julga-se que existini viola<;ao grave do principio do
contradit6rio28 •

12. Discute-se o alcance da decisao da Comissao Arbitral Paritaria que
reconhece a existencia justa causa desportiva.
A posi<;ao da CAP e a de que essa decisao constitui caso julgado, para efeitos
de reconhecimento da justa causa laboraF9 •
Ou seja, uma decisao tomada em sede de aprecia<;ao da justa causa desportiva
vale para efeitos de justa causa laboral.
A materia levanta igualmente inillneros problemas.
No art. 0 52. 0 do CCT para os futebolistas, determina-se a separa<;ao clara da
esfera desportiva da esfera laboral. Nao existem duvidas de que a decisao que
reconhece ao jogador justa causa desportiva nao decide da existencia de
eventuais creditos salariais que este julga em divida. Esta materia tera de ser
28

Em sentido diferente, vd. o Acordao da Comissao Arbitral Paritaria, de 13 de Agosto de 2002 (Proc.
n. 0 71-CAP/2002) .
29
V d., por todos, o Acordao da Comissao Arbitra1 Paritaria, de 11 de Maio de 2001 (Proc. n.0 56CAP/2000).
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necessariamente objecto de uma nova ac9ao.
Por outro lado, se o clube ou sociedade desportiva nao contesta a justa causa
desportiva, nao fica inibido de, por exemplo, reclamar quantias que julgue devidas
pelo jogador, seja atraves da propositura da correspondente ac9ao seja por via
da dedu9ao do respective pedido reconvencional.
Finalmente, pergunta-se: a justa causa desportiva e apreciada nos casos em que
nao existe cla.usula compromiss6ria?

E que nos termos do art. o 9.

0

do Anexo II do CCT para os futebolistas, a
competencia da Comissao Arbitral Paritaria depende de chiusula compromiss6ria.

Se se entender que a justa causa desportiva pode ser decidida mesmo sem
cla.usula compromiss6ria, o que e muito duvidoso, ainda que os respectivos efeitos
sejam exclusivamente desportivos, a decisao nao pode ter qualquer consequencia
laboral atento o disposto no referido art. 0 9. 0 •

13. Acresce que nos casos em que o fundamento invocado para a rescisao nao
e a existencia de retribui96es em divida, mas outro, o clube ou sociedade
desportiva pode opor-se ao reconhecimento da justa causa, mediante peti9ao
escrita dirigida aComissao Arbitral Paritaria, a apresentar no prazo de cinco
dias uteis, contados desde a data da recep9ao da comunica9ao da rescisao
operada pelo jogador.
Como ja tivemos oportunidade de afmnar, trata-se de urn prazo curto que muito
aproxima este processo das providencias cautelares previstas nomeadamente
no C6digo de Processo do Trabalho.
A falta de oposi9ao do clube naquele prazo equivale a aceita9ao tacita da
existencia de justa causa para efeitos desportivos (art. 0 52. 0 , n.0 6).
Para o exercicio do direito de ac9ao o prazo costuma ser bem mais longo. Por
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exemplo, para reclamar creditos laborais o prazo e de urn ano a contar do dia
seguinte acessac;:ao do contrato (art. 0 38. 0 daLCP 0) .

E evidente

que no processo a que se refere o art.0 52. 0 do CCT para os
futebolistas nao se apreciam creditos laborais, mas a decisao proferida nessa
sede e determinante para 0 apuramento da eventual existencia desses creditos.
Ou seja, a falta de oposic;:ao, se gundo a jurisprudencia da CAP, implicando o
reconhecimento da justa causa tambem laboral determina que o clube ou
sociedade desportiva fica doravante impedido de demonstrar, num prazo mais
razmivel, que, aceitando a justa causa desportiva, por, exemplificando, nao ter
interesse na continuidade do jogador, ou ate para nao dificultar a sua carreira
profissionaP 1, pretende discutir a existencia de justa causa laboral, dada a sua
expressao patrimonial.
0 prazo que o clube ou sociedade desportiva tern para se opor e de tal modo
exiguo para consequencias tao pesadas que se pode discutir se o mesmo nao
compromete o exercicio do contradit6rio, que constitui, como se sabe, travemestra do nos so ordenamento juridico-processual, e expressao do principio da
igualdade das pattes.
Na verdade, tal prazo nao choca se estiver em causa apenas a vertente desportiva,
uma vez que a participac;:ao de urn jogador em competic;:oes oficiais nao se
compadece corn demoras. Efectivamente, o art.0 52. 0 parece estar pensado de
acordo corn esses valores, exclusivamente desportivos. A aproximac;:ao aos
procedimentos cautelares e, por is so, natural.

14. Vejamos outra situac;:ao.

30

31

Lei do Contrato de Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 0 49 408, de 24 de Novembro de 1969.
Lembre-se que a participa<;ao de urn jogador em competi<;oes oficiais ao servi<;o de urn Clube
terceiro na mesma epoca em que, por sua iniciativa, foi rescindido o contrato de trabalho desportivo
depende do reconhecimento de justa causa da rescisao.
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Como ja tivemos oportunidade de dizer, nos casos em que o fundamento
invocando para a rescisao e a existencia de salarios em atraso, a Liga Portuguesa
de Futebol Profissional notifica o clube ou sociedade desportiva para, no prazo
de 3 dias uteis, produzir prova documental do pagamento das retribui<;oes cuja
falta lhe e imputada.
Suponhamos que o clube ou sociedade desportiva alega que tern contra-creditos
a reclamar do jogador e que, portanto, nao faz a prova do pagamento dessas
retribui<;oes. A justa causa sera logo reconhecida ou avaliar-se-a antes a posi<;ao
do clube?
Se da justa causa desportiva se pretende afrrmar a justa causa laboral, nao restara

aCAP outro caminho que nao seja apreciar a defesa do clube ou sociedade
desportiva, sob pena de este ser onerado corn uma consequencia laboral sem
ter podido contesta-la, 0 que nao e admissive!.

15. Repare-se que s6 se discute a existencia de caso julgado para efeitos laborais
se houver ac6rdao anterior da CAP que apreciou a justa causa desportiva. Como
ha situa<;oes em que a justa causa desportiva e declarada pela propria LPFP, a
saber, as situa<;oes em que o clube ou sociedade desportiva no prazo de 3 dias
uteis nao produziu prova documental do pagamento das retribui<;oes cuja falta
lhe e imputada, entao nessas situa<;oes a CAP ver-se-a obrigada, se tal lhe for
pedido, a apreciar a existencia aut6noma de justa causa laboral, o que pode
conduzir a cenarios absurdos.
Podemos ter a justa causa desportiva declarada pela LPFP e a justa causa
laboral nao reconhecida pela CAP.
Entendemos, por isso, que haja ou nao haja resposta do clube ou sociedade
desportiva arescisao corn fundamento em salarios em divida, o processo deveria
ser sempre remetido aCAP. Ate porque, importa sublinhar, nao sendo a Liga
Portuguesa de Clubes Profissionais urn 6rgao jurisdicional, nao lhe deve ser
reconhecida a competencia para declarar a existencia de justa causa, mesmo
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que unicamente para efeitos desportivos. Isto para ja nao discutir a posiyaO da
LPFF como organismo representativo dos clubes, e, consequentemente, de uma
das partes em conflito, o que nao e abonat6rio em termos da necessaria "aparencia
do direito" 32 •
Em todo o caso, a intervenyao da LPFF a este nivel vem demonstrar que ha
fortes razoes para afirmar que a justa causa de que cuida o art. 0 52. 0 do CCT e
declarada apenas para efeitos desportivos, 0 que nao prejudica a apreciayao da
justa causa para efeitos laborais.

16. Alias, repare-se que, abstractamente, pode suceder que haja fundamento
para justa causa desportiva e nao haj a fundamento para justa causa laboral.
Pense-se, por exemplo, no "Regulamento da FIFA relativo ao Estatuto e
Transferenciade Jogadores", aprovado em 15 de Julho de 2001.
Nos termos do seu art. 0 24. 0 , para alem da rescisao corn justa causa, sera possivel
ao jogador rescindir o contrato corn fundamento em razoes v:ilidas de natureza
desportiva (justa causa desportiva).
A justa causa desportiva sera determinada caso a caso, de acordo corn o art. 0
42. 0 do mesmo Regulamento. Cada caso sera avaliado especificamente, tendo
em considerayao todas as especificidades pertinentes (lesao, suspensao, idade
do jogador, posiyao do jogador em campo, etc.). Para alem disso, os
fundamentos da "justa causa desportiva" nao poderao ser apreciados senao no
fim de cada epoca e antes de terminado 0 periodo de inscriyoes.
Quando ocorrer uma rescisao corn justa causa desportiva, devera ser determinado
se deve ser paga compensayao e qual o valor da mesma.

32

Sobre o valor das aparencias, vd. o Ac6rdao do Tribunal Constitucional n. 0 345/99, publicado no
Diario da Republica, 11 - Serie, de 17 de Fevereiro de 2000.
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Por sua vez, o art. o 12.o do "Regulamento de Aplica<;ao do Regulamento relativo
ao Estatuto e Transferencia de Jogadores", aprovado igualmente em 15 de Julho
de 2001, determina que urn j ogador tern justa causa desportiva para rescindir o
seu contrato corn urn clube se puder provar, no fmal de urna epoca, que patticipou
em menos de 10% dos jogos oficiais disputados pelo seu clube. Esta justa causa
desportiva sera estabelecida caso a caso e dependera de circunstancias
especificas do jogador (como por exemplo, mas nao s6: lesao, suspensao, posi<;ao
do jogador em campo (ex.: guarda-redes suplente), idade do jogador, expectativas
razoaveis corn base na carreira passada do jogador, etc.) 33 •
A justa causa nao assenta aqui necessariamente num comportamento culposo
do clube ou sociedade desportiva.
N este contexto, a justa causa desportiva tern autonomia em rela<;ao a justa causa
laboral. 0 jogador bem pode ter justa causa desportiva para a rescisao, mas
nao ter justa causa laboral para o mesmo efeito.
Dizer-se, por exemplo, que o jogador tern justa causa desportiva para rescindir
o seu contrato corn urn clube se puder provar, no final de uma epoca, que
participou em menos de 10% dos jogos oficiais disputados pelo seu clube, nao
equivale naturalmente a dizer que tern justa causa laboral. A previsao e
estabelecida no interesse do jogador e para proteger a sua carreira desportiva e
nao para criar urn mecanismo de rescisao corn justa causa laboral corn o
consequente direito a indemniza<;ao, que, no nosso caso, seria a resultante do
n. 0 1 do art. 0 48. 0 do CCT para os futebolistas, a saber, correspondente ao
valor das retribui<;oes que lhe seriam devidas se o contrato de trabalho tivesse
cessado no seu termo, deduzidas das que eventualmente venha a auferir pela
mesma actividade a partir do inicio da epoca imediatamente seguinte aquela em
que ocorreu a rescisao e ate ao termo previsto para o contrato.

33

Remete-se para o nosso texto, Grupo Normal de Trabalho, Equipas "B" e Dever de Ocupayao
Efectiva do Praticante Desportivo, Boletim da Faculdade de Direito de Lisboa, Estudos em
Homenagem a Raul Ventura, 2002 (no prelo ).
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17. Por tudo o exposto, sugere-se a altera9ao do art.

0

52. 0 do CCT para os

futebolistas, clarificando a clausula convencional.

e

0 que nao deve acontecer uma decisao assumida por essa clausula, desde a
epigrafe passando pelos seus varios nllineros, como sendo tomada para efeitos
desportivos, onere depois os clubes ou sociedades desportivas corn uma decisao
cujos efeitos extravasam os desportivos, sem tempo processualmente razoavel
para deduzir uma defesa conveniente e eficaz.
Nao se contesta que pode nao fazer sentido duas aprecia96es da justa causa. A
questao que tern de ser respondida ese o CCT para os futebolistas nao torna
essas aprecia96es inevitaveis, por mais paradoxal que isso nalguns casos possa
parecer. Tenha-se presente, em todo o caso, que a justa causa desportiva
apreciada de forma sumaria.

e

Depois, ha a confian9a dos sujeitos processuais.
To mando por base uma clausula que se refere a pare pas so a justa causa para
efeitos desportivos, os sujeitos processuais podem ser surpreendidos corn uma
decisao corn que eles eventualmente podiam nao contar. A nao ser que eles
sejam expressamente advertidos para as consequencias laborais da decisao 34 •
0 que na economia do art. 0 52. 0 do CCT para os futebolistas parece nao
acontecer, ainda que no seu n. 0 5 (nao se ignora) se utilize a expressao "sem
prejuizo das consequencias que de la resultarem no plano juridico-laboral".

34

Situa<;:ao em que todos os prazos processuais teriam de ser alterados.
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