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CARTILHA DOS DIREITOS 

 

DO 

 

ATLETA PROFISSIONAL DE FUTSAL 

 

 

 

 

 

Assegure seus direitos. Lute pela sua classe. 
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1) O atleta de futsal é profissional? 

A Confederação Brasileira de Futsal 

alega que  os atletas de futsal não 

são considerados como atletas 

profissionais, mesmo trabalhando 

todos os dias e recebendo para isso. 

 

2) O que isso significa? 

Significa que o atleta de futsal não 

tem a menor garantia trabalhista, 

podendo a qualquer momento ser 

demitido, sem receber qualquer tipo 

de indenização.  

Além disso, não tem o seu tempo de 

trabalho considerado para efeitos de 

aposentadoria, pois não há o 

recolhimento de INSS e muito 

menos do FGTS. 

 

3) Mas nem tudo está perdido! 

A justiça do trabalho brasileira já 

tem dado algumas decisões que tem 

considerado a prática do futsal 

como uma atividade profissional, 

reconhecendo ao atleta de futsal o 

direito ao 13º salário, férias, 

recolhimento do INSS e do FGTS e 

demais direitos trabalhistas 

Ademais,  a própria Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) do 

Ministério do Trabalho e Emprego, 

considera o atleta de futsal como 

profissional : 

3771-10 - Atleta profissional de 
futebol 

Atacante - no futebol, Atleta de 
futebol sete, Atleta de futsal, 
Esportista no futebol, Goleiro, 
Jogador de futebol, Meio campista 
no futebol, Zagueiro - jogador de 
futebol 

www.mtecbo.gov.br 

 

 

4) O que fazer? 

A primeira providência que o atleta 

pode fazer é antes de iniciar suas 

atividades por algum clube exigir 

que seja elaborado um contrato de 

trabalho entre as partes.  

Esse contrato deve antes ser 

encaminhado para análise de um 

advogado de sua confiança, 

principalmente um advogado com 

especialidade em direito desportivo. 
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5) Que outras providências posso 

tomar? 

É fundamental que a classe dos 

atletas de futsal esteja unida. Todos 

devem se esforçar para que o maior 

número de atletas tenha a 

consciência de seus direitos, para 

que todos lutem pela 

profissionalização desta atividade.  

É importante cobrar dos atletas mais 

experientes e famosos que cobrem 

melhorias perante a CBFS e 

divulguem a discussão na mídia. 

Nunca se esqueçam que a CBFS é a 

entidade em que todos os atletas 

estão filiados e são responsáveis, de 

certa forma, pelo sustento desta 

entidade, por isso, os atletas têm o 

total direito de cobrar mudanças. 

 

6) Mas como fazer tudo isso? 

Em primeiro lugar, jamais se 

silenciar quando sofrer algum tipo 

de violação de direitos ou abuso por 

parte dos dirigentes dos clubes. 

Devem procurar um advogado de 

sua confiança para lhes orientar 

sobre cada situação adversa 

vivenciada e, eventualmente, 

ingressar no Poder Judiciário para 

assegurar seus direitos. 

Em seguida, todos os atletas devem 

se mobilizar para a criação de uma 

associação dos atletas profissionais 

de futsal. Esta entidade seria a porta 

voz dos interesses dos atletas. 

 

7) Como montar esta associação? 

Inicialmente, você e mais alguns 

colegas de profissão podem se unir 

e definir a diretoria desta entidade, 

de preferência atribuindo o cargo de 

presidente a um atleta de renome e 

que seja de bom trânsito entre a 

maioria dos atletas.  

Em seguida, buscar a orientação de 

um advogado de confiança para a 

realização dos trâmites necessários 

para a criação da associação, como 

por exemplo, elaboração do estatuto 

da entidade. 


