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Resumo: 
O presente texto incide sobre alguns dos efeitos que poderão emergir da 

resolução (com invocação de justa causa) do contrato de trabalho desportivo por 
iniciativa do praticante desportivo no contexto do futebol profissional em Portugal. 
Tendo por base de análise a Lei n.º 54/2017, e com atenção ao disposto em sede 
regulamentar e de contratação coletiva neste âmbito, colocamos o foco na 
responsabilidade pela cessação contratual e na possibilidade de aplicação de 
sanções desportivas aos jogadores por uma eventual desvinculação indevida. 

 
Abstract: 
The present study focuses on some of the effects that could emerge from the 

termination of a sporting employment contract (invoking just cause) by initiative 
of a sportsman in the context of professional football in Portugal. Basing our 

 
* Artigo aprovado para publicação após submissão a double blind peer review. 
1 Mestre em Direito da Empresa pela Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa. 
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analysis on the Law No. 54/2017, while also paying attention to what’s established 
in sporting regulations and collective bargaining agreements in this particular 
sphere, we put the spotlight on the compensation for the breach of contract, as 
well as on the possibility of imposing sporting sanctions to the players for an undue 
termination of the sporting employment contract.  

 

1. Considerações prévias e objeto 

 

O contrato de trabalho desportivo que vincula um praticante 

desportivo a uma entidade empregadora desportiva2 é, como se 

sabe, um contrato sujeito a regime jurídico especial. Esse regime 

especial, plasmado atualmente na Lei n.º 54/2017, de 14 de julho 

(doravante “RJCTD”)3, e que foi antecedido pela Lei n.º 28/98, de 

26 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 305/95, de 18 de novembro, 

justifica-se pelas especificidades que a atividade desportiva 

comporta, e pelo facto de algumas das normas previstas no Código 

do Trabalho (doravante “CT”) se apresentarem insuficientes e/ou 

desadequadas para regular as relações laborais que neste setor de 

atividade se desenvolvem, nomeadamente a relação de trabalho 

entre o praticante e um clube. 

Neste texto, cingir-nos-emos à realidade do futebol profissional 

em Portugal4, realidade para a qual o RJCTD parece, de resto, 

 
2 O conceito de contrato de trabalho desportivo que utilizaremos neste estudo 

é uma referência ao contrato de trabalho do praticante desportivo, não obstante 
o mesmo seja suscetível de abranger os contratos de trabalho de outros agentes 
desportivos, tais como treinadores ou árbitros.  

3 Que regula, a par do contrato de trabalho do praticante desportivo, também 
o contrato de formação desportiva e o contrato de representação ou 
intermediação.  

4 Nesse sentido, devemos alertar que as referências aos jogadores 
profissionais de futebol devem aqui ser entendidas como circunscritas aos 
jogadores que participam nas competições profissionais de futebol que estão sob 
a alçada da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (doravante “LPFP” ou “Liga 
Portugal”). 
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particularmente direcionado, não obstante este diploma legislativo 

seja aplicável no âmbito de diferentes modalidades desportivas. 

O RJCTD reflete muitas das especificidades que caracterizam o 

trabalho no futebol, sendo fundamental tê-las sempre presentes no 

momento de interpretar as soluções adotadas pelo legislador.  

De entre essas especificidades, interessa-nos relevar 

essencialmente, no âmbito deste estudo, as seguintes: por um lado, 

a natureza efémera da profissão de jogador profissional de futebol, 

caracterizada por ser uma atividade profissional sobremaneira 

associada à capacidade física do trabalhador; e, por outro lado, a 

lógica muito peculiar em que assenta o próprio setor de atividade 

que é o desporto profissional, particularmente o futebol profissional. 

O futebol profissional, mais do que um espetáculo, caracteriza-se 

por ser um espaço de competição. O sucesso da indústria, a captação 

de adeptos, de investidores ou parceiros financeiros, e de 

patrocinadores, exige um certo nível de concorrência, 

imprevisibilidade de resultados e equilíbrio competitivo entre os 

vários clubes participantes nas competições desportivas. Gera-se, 

dessa forma, uma relação de interdependência entre os 

concorrentes, o que diferencia esta indústria de outros setores 

económicos5. 

Estas duas características do trabalho no desporto moldam várias 

das opções seguidas pelo legislador no RJCTD, compreendendo-se 

que, à necessidade de tutela do trabalhador, já tradicional no Direito 

 
5 “(…) na economia busca-se eliminar o concorrente, enquanto no desporto o 

time precisa do concorrente ou adversário.”, como nos ensina Álvaro Melo Filho, 
“Especificidade do desporto: projeções jurídicas”, Desporto & Direito, Ano VI, n.º 
17, 2009, pp. 257-267, p. 260.  
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Laboral, se junte, no contexto desportivo, a primordialidade de 

salvaguardar os interesses da competição e da indústria. 

Nesse sentido, determina-se, por exemplo, que o contrato de 

trabalho do praticante desportivo seja necessariamente celebrado a 

termo, não podendo ter duração inferior a uma época desportiva 

nem superior a cinco épocas desportivas, como disposto no artigo 

9.º, n.º 1, do RJCTD6. Estabelece-se aqui um desvio à regra geral de 

celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado 

consagrada no CT, e, dessa forma, através da imposição do trabalho 

a termo, normalmente associado à precariedade do emprego, 

verifica-se, no âmbito desportivo, uma restrição da segurança no 

emprego, garantia constitucional inscrita no artigo 53.º da 

Constituição da República Portuguesa (doravante “CRP”) a favor dos 

trabalhadores. 

Paralelamente, o praticante desportivo vê a sua liberdade de 

trabalho (na dimensão de liberdade de desvinculação) restringida 

pela não consagração da figura da livre e imotivada denúncia do 

contrato entre as formas de cessação contratual (no artigo 23.º do 

RJCTD), impondo-se, como tal, a celebração de contratos de 

trabalho a termo resolutivo e estabilizador. Estabelece-se assim um 

novo desvio ao regime do CT, onde prevalece a faculdade de o 

trabalhador denunciar o contrato de forma lícita a qualquer 

momento, desde que com respeito pelo prazo de aviso prévio7.  

Esta característica de maior estabilidade/previsibilidade, que se 

pretende atribuir às relações laborais no desporto, significa que as 

 
6 Salvo as exceções previstas no n.º 2 do mesmo artigo, nas quais se permite 

a celebração de contratos com duração inferior a uma época desportiva. 
7 Artigos 340.º, alínea h), e 400.º do CT. 
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partes ficam, em princípio, adstritas ao cumprimento do contrato 

até ao seu termo, e que o praticante só se pode desvincular 

antecipadamente, de forma lícita e unilateral, em duas situações: se 

tal possibilidade estiver expressamente prevista no contrato de 

trabalho desportivo, mediante a estipulação de uma “cláusula de 

rescisão” (artigos 23.º, n.º 1, alínea g), e 25.º, ambos do RJCTD); ou 

perante a verificação de justa causa que fundamente a resolução do 

contrato por sua iniciativa (artigo 23.º, n.º 1, alínea d), do RJCTD).  

Perante o que vimos expondo, facilmente se compreende que a 

figura da resolução contratual com justa causa por iniciativa do 

trabalhador assume no contexto desportivo uma enorme relevância. 

Para um trabalhador que vê a sua posição contratual enfraquecida, 

nomeadamente pela restrição que é feita à sua liberdade de 

desvinculação, este mecanismo de cessação contratual apresenta-se 

como o único que lhe possibilita, de forma verdadeiramente 

unilateral, isto é, sem o consentimento prévio e expresso da 

entidade empregadora desportiva, libertar-se daquela relação 

laboral. 

Considerando a importância central deste instituto no âmbito 

laboral-desportivo, interessa, pois, indagar sobre quais os efeitos que 

poderão resultar de uma cessação contratual com invocação de justa 

causa por iniciativa de um jogador profissional de futebol em 

Portugal8. Para tal, atenderemos ao que vem consagrado no já 

referido RJCTD, mas também ao disposto em sede de contratação 

 
8 Por razões de economia de espaço, deixaremos de parte a matéria do regime 

de compensação a título de formação ou valorização a que o clube desportivo 
poderá ter direito nestas situações, de acordo com o disposto no artigo 19.º, n.º 2, 
do RJCTD. 



302

R E V I S TA  I N T E R N A C I O N A L  D E  D I R E I TO  D O  T R A B A L H O  /  A N O  I I  /  A B R I L  2 0 2 2  /  N º  3  /  W W W. R I D T. P T

OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DESPORTIVO POR INICIATIVA DO JOGADOR PROFISSIONAL DE FUTEBOL 
THE EFFECTS OF THE TERMINATION OF THE SPORTING EMPLOYMENT CONTRACT BY INITIATIVE OF A PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYER 
Pedro Almeida 

 

coletiva9 e às normas de âmbito associativo no futebol profissional 

em Portugal (junto da LPFP), não ignorando algumas disposições dos 

regulamentos da FIFA nesta matéria.  

 

2. A responsabilidade pela cessação contratual 

 

Confrontados com uma situação como a que aqui pretendemos 

analisar, isto é, perante a resolução do contrato de trabalho 

desportivo com invocação de justa causa por um jogador profissional 

de futebol, colocam-se dois cenários: a procedência da justa causa 

invocada e a consequente licitude da resolução contratual pelo 

jogador; ou a improcedência da justa causa alegada e respetiva 

ilicitude da rutura do contrato.  

Com a verificação de cada um destes cenários de incumprimento 

contratual, pelo jogador que resolve o contrato sem justa causa, ou 

pela entidade empregadora desportiva cuja conduta originou a 

verificação da justa causa de resolução na perspetiva do jogador10, 

surge a necessidade de tutelar diferentes interesses, desde logo 

ressarcindo a parte lesada pelos danos sofridos em resultado de tal 

incumprimento e da cessação contratual ante tempus.  

 
9 No contrato coletivo de trabalho (doravante “CCT”) celebrado entre a LPFP 

e o Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional (doravante “SJPF”). Este CCT 
foi publicado primeiramente no Boletim do Trabalho e Emprego (doravante “BTE), 
1.ª série, n.º 33, a 08/09/1999, tendo desde então sido alvo de diversas alterações, 
a mais recente publicada no BTE, n.º 30, de 15/08/2018. 

10 Sublinhe-se, a este propósito, que o legislador, no RJCTD, reduziu a justa 
causa, tanto para efeitos de resolução pelo praticante desportivo, como para o 
despedimento promovido pelo empregador, às situações de justa causa subjetiva, 
exigindo a verificação de um “(…) incumprimento contratual grave e culposo que 
torne praticamente impossível a subsistência da relação laboral desportiva”, como 
se retira do disposto no n.º 3 do artigo 23.º, do RJCTD. 
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Haverá então que atender ao regime de responsabilidade por 

cessação do contrato de trabalho desportivo previsto no artigo 24.º 

do RJCTD, que estabelece, no seu n.º 1, que “(…) a parte que der 

causa à cessação ou que a haja promovido indevidamente deve 

indemnizar a contraparte pelo valor das retribuições que ao 

praticante desportivo seriam devidas se o contrato de trabalho 

tivesse cessado no seu termo”. Significa isto que, perante a 

invocação de justa causa para resolução contratual pelo jogador, a 

efetiva existência da justa causa acarretará para o clube a obrigação 

de indemnizar o jogador no valor correspondente às retribuições 

vincendas. E que, no cenário oposto, sendo a justa causa questionada 

pelo clube, declarada insubsistente e, como tal, a desvinculação do 

jogador seja considerada ilícita, este terá de indemnizar a entidade 

empregadora nos mesmos termos. 

O montante das retribuições vincendas surge aqui como o valor 

pecuniário que cobre o período de “frustração contratual”11, 

consubstanciando uma base automática de indemnização a pagar por 

uma das partes, sem necessidade de demonstração da existência de 

danos. Trata-se, no fundo, de reconhecer que a prematura cessação 

do contrato acarreta um mínimo de danos em relação aos quais a 

parte lesada tem necessariamente de ser ressarcida.  

Mas o legislador não se ficou por aqui no novo RJCTD. Assim, nos 

termos do n.º 2 do artigo 24.º daquele diploma, determina-se que a 

parte que atuou indevidamente poderá ficar obrigada a ressarcir a 

contraparte num montante superior ao das retribuições vincendas, 

 
11 João Leal Amado, Contrato de Trabalho Desportivo – Lei n.º 54/2017, de 14 

de julho – Anotada, Almedina, Coimbra, 2017, pp. 149 e 150. 
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“(…) sempre que a parte lesada comprove que sofreu danos de 

montante mais elevado”. 

Ao reconhecer que, em alguns casos, o valor das retribuições 

vincendas não será suficiente para cobrir a totalidade dos danos 

sofridos pela parte lesada, e que todos esses danos são merecedores 

de reparação, o legislador consagrou aqui um princípio de reparação 

integral do dano semelhante ao previsto, para as obrigações em 

geral, nos artigos 562.º e seguintes do Código Civil (doravante “CC”). 

A adoção do princípio da reparação integral do dano no RJCTD 

significa um desvio significativo face ao que vinha previsto no 

diploma que lhe antecedeu, a Lei n.º 28/98, onde se estabelecia, no 

artigo 27.º, n.º 1, o valor das retribuições vincendas como um limite 

máximo, e não um limite mínimo, de indemnização a atribuir ao 

jogador ou ao clube (consoante quem desse razão à cessação ou 

quem a tivesse promovido indevidamente). O regime consagrado na 

Lei n.º 28/98 resultava até duplamente penalizador para a parte 

lesada, na medida em que, associando o limite indemnizatório 

máximo aos danos efetivamente sofridos, deixava o direito à 

indemnização dependente da demonstração desses danos. Mais do 

que isso, aquela disposição da Lei n.º 28/98 constituía uma 

injustificável especialidade face à regra geral que vigora no CT nesta 

matéria desde 200312, segundo a qual o valor correspondente às 

retribuições vincendas representa o valor mínimo de indemnização 

 
12 Primeiro no artigo 443.º, n.º 3, da Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto, e, 

atualmente, após a revisão operada pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, no 
artigo 396.º, nº 4, do CT.  
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devida ao trabalhador que resolve um contrato de trabalho a termo 

com justa causa13.  

A opção assumida pelo legislador no atual RJCTD parece-nos de 

salutar. Fixa-se um mínimo de indemnização que sempre terá de ser 

pago à parte lesada, dispensando-a do ónus de alegar e provar os 

danos sofridos como facto constitutivo do direito à indemnização. 

Para além disso, e pensando mais concretamente na situação que 

serve de objeto neste estudo, permite-se que o jogador possa vir a 

ser ressarcido, por exemplo, por eventuais danos não patrimoniais 

sofridos em virtude da atuação do clube que motivou e justificou a 

sua desvinculação. Ou que, em sentido contrário, o clube possa ser 

ressarcido por, em virtude de uma cessação contratual indevida, sem 

justa causa procedente, por iniciativa do jogador, ter perdido um 

importante ativo do seu projeto desportivo, com as consequências 

de natureza desportiva e/ou financeira que daí poderão advir, desde 

logo quando tal rutura contratual ocorra durante a época 

desportiva14.  

 
13 A este propósito, no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 199/2009, de 

28/04/2009, Processo n.º 910/08, https://www.tribunalconstitucional.pt/, aquele 
tribunal julgou como «(…) inconstitucional, por violação do princípio da igualdade, 
consagrado no artigo 13.º da Constituição, a norma do artigo 27.º, nº 1, da Lei n.º 
28/98, de 26 de Junho, na dimensão em que prevê que a indemnização devida, em 
caso de rescisão com justa causa por iniciativa do praticante desportivo, “não pode 
exceder o valor das retribuições que ao praticante seriam devidas se o contrato de 
trabalho tivesse cessado no seu termo”», considerando não se verificarem razões 
objetivas decorrentes das especificidades da relação laboral desportiva que 
justificassem uma diferença tão significativa em regime de indemnização entre o 
estabelecido no artigo 27.º, n.º 1, da Lei n.º 28/98, e o regime previsto para a 
indemnização ao trabalhador que resolve o contrato com justa causa nos termos 
do CT. 

14 Apontando estas vantagens do novo regime de responsabilidade pela 
cessação contratual no RJCTD vide João Leal Amado, Contrato de Trabalho 
Desportivo – Lei n.º 54/2017, de 14 de julho – Anotada, cit., p. 150. 
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Adicionalmente, se a limitação de responsabilidade instituída 

pela Lei n.º 28/98 poderia significar uma vantagem para o jogador 

obrigado a indemnizar o clube lesado por uma resolução indevida do 

contrato, a mesma constituía, em certa medida, um convite à 

cessação indevida pelo praticante, em especial nos últimos meses do 

contrato (quando a indemnização, exclusivamente vinculada ao valor 

das retribuições vincendas, seria de montante mais reduzido)15.  

Este regime, plasmado na Lei n.º 28/98, mostrava-se, assim, 

desadequado face aos ideais de proteção da competição desportiva 

e de controlo do mercado concorrencial que estão subjacentes ao 

fenómeno do desporto profissional. Numa indústria que requer um 

certo equilíbrio entre os vários clubes participantes, e que suscita a 

criação de mecanismos de proteção dos clubes menos poderosos 

financeiramente, aquela opção legislativa de limitação da 

responsabilidade do jogador era contraproducente. Apresentava-se, 

ainda, especialmente desajustada para a realidade do futebol 

profissional em Portugal, que é marcada, como se sabe, por uma 

grande disparidade na capacidade de investimento entre os vários 

clubes nacionais, e por um menor potencial financeiro de todos os 

clubes portugueses face a um conjunto significativo de clubes que 

operam no plano internacional.  

A nova solução do legislador nesta matéria vai, de resto, de 

encontro à vontade que tem sido expressa pelos próprios agentes 

desportivos no futebol profissional em Portugal. Em sede de 

 
15 Sobre a maior vulnerabilidade da estabilidade contratual nos últimos meses 

do contrato vide Pedro Romano Martinez, “As cláusulas de rescisão nos contratos 
de trabalho desportivo”, Revista de Direito e de Estudos Sociais, Ano LV, n.º 1-4, 
2014, pp. 81-126, p. 115. 
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contratação coletiva, ainda na vigência da Lei n.º 28/98, já se 

estabelecia, no CCT negociado entre a LPFP e o SJPF, um princípio 

de reparação integral do dano em termos muito semelhantes ao que 

é consagrado no novo RJCTD. A mesma lógica, assente na existência 

de uma base de indemnização automática que representa um limite 

mínimo indemnizatório, continua inscrita no referido CCT aplicável 

aos futebolistas profissionais, como se pode observar nas cláusulas 

48.ª e 50.ª atualmente em vigor.  

 

3. A responsabilização do jogador pela resolução sem justa 

causa e as “cláusulas de rescisão” 

 

Em matéria de responsabilidade pela cessação do contrato de 

trabalho desportivo por um jogador de futebol profissional, há um 

cenário hipotético particularmente interessante de analisar. 

Imagine-se a situação em que um jogador, cujo contrato que o 

vincula a um clube desportivo contém uma “cláusula de rescisão”, 

invoca justa causa para a cessação contratual, e que, 

posteriormente, essa justa causa vem a ser declarada insubsistente, 

resultando na ilicitude da desvinculação.  

Coloca-se a questão de saber se, perante esta situação, a 

indemnização devida ao clube lesado pela rutura do contrato deverá 

ser estabelecida com base no regime de responsabilidade das partes 

previsto no artigo 24.º do RJCTD, ou se, em alternativa, a 

indemnização deverá corresponder ao montante previsto na 
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“cláusula de rescisão” estipulada ao abrigo do disposto no artigo 25.º 

do RJCTD, como defende João Leal Amado16. 

A consagração de “cláusulas de rescisão" nos contratos de 

trabalho de praticantes desportivos é, de há vários anos a esta parte, 

uma realidade sobejamente conhecida por todos, particularmente no 

contexto do futebol profissional. A existência dessas cláusulas, quase 

sempre com referência a valores monetários na ordem das dezenas 

(e até centenas) de milhões de euros, é trazida a público com 

frequência aquando da celebração de contratos de trabalho entre 

clubes e jogadores, ou noticiada nos meios de comunicação social no 

contexto do alegado interesse de um determinado clube na 

contratação de um jogador sob contrato com outro clube.  

Na ausência de uma expressa consagração legal destas “cláusulas 

de rescisão”, assistiu-se durante muitos anos a uma intensa discussão 

doutrinária em volta da sua natureza jurídica. A doutrina dividia-se, 

de forma particularmente acentuada, entre os que consideravam as 

“cláusulas de rescisão” como sendo verdadeiras cláusulas penais, e 

os que as equiparavam a uma multa penitencial. Uma divergência de 

opinião que assentava, essencialmente, em diferentes perspetivas 

quanto à verdadeira motivação das partes para a estipulação de uma 

tal cláusula.  

Assim surge, por exemplo, João Leal Amado, que, perante a 

tendência de convencionar “cláusulas de rescisão” de montantes 

exorbitantes, sem aparente conexão lógica com o valor de mercado 

do jogador, e/ou desproporcionais relativamente aos danos previveis 

 
16 João Leal Amado, Contrato de Trabalho Desportivo – Lei n.º 54/2017, de 14 

de julho – Anotada, cit., pp. 152 e 153. 
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16 João Leal Amado, Contrato de Trabalho Desportivo – Lei n.º 54/2017, de 14 

de julho – Anotada, cit., pp. 152 e 153. 
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decorrentes de uma desvinculação sem justa causa pelo jogador, 

equiparou-as a cláusulas penais em sentido estrito, considerando que 

tais cláusulas de montante proibitivo assumiam para o clube um 

duplo objetivo: “(…) i) garantir o integral cumprimento do contrato 

por banda do praticante; ii) reservar para si um papel incontornável 

na eventual transferência do praticante desportivo medio tempore”, 

realizando uma verdadeira “blindagem do contrato”, e constituindo 

dessa forma uma “(…) medida coercitiva tendente à satisfação do 

interesse do credor/empregador”17. 

Em sentido contrário, António Pinto Monteiro rejeitou tal 

equiparação da “cláusula de rescisão” à cláusula penal, afirmando 

que “Não é juridicamente correta essa identificação nem 

corresponde à intencionalidade das partes ao estipularem uma ou 

outra figura” e que, do que aqui se trata «(…) é de uma multa 

penitencial, de um “dinheiro de arrependimento”, que permite ao 

devedor – neste caso ao praticante desportivo – desvincular-se 

licitamente do contrato celebrado, sem com isso sofrer quaisquer 

outras consequências, seja de que ordem forem.»18. Em termos 

semelhantes, Albino Mendes Batista defendeu não existir uma 

coincidência entre as figuras da “cláusula de rescisão” e da cláusula 

penal, na medida em que, com as “cláusulas de rescisão”, o clube 

estaria a autorizar previamente a desvinculação do praticante 

 
17 João Leal Amado, Vinculação versus Liberdade – O processo de constituição 

e extinção da relação laboral do praticante desportivo, Coimbra Editora, Coimbra, 
2002, pp. 310 e ss.  

18 António Pinto Monteiro, “Sobre as cláusulas de rescisão dos jogadores de 
futebol”, Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano CXXXV, n.º 3934, 2005, pp. 
5-26, pp. 22 e 23. 
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desportivo, não se verificando qualquer proximidade com o 

incumprimento contratual19. 

Perante este cenário de intensa discussão doutrinária, e a 

evidente necessidade de intervenção legislativa nesta matéria, é de 

aplaudir que, no artigo 25.º do novo RJCTD, se tenha dado, 

finalmente, cobertura legal à figura das “cláusulas de rescisão”. Este 

reconhecimento das “cláusulas de rescisão” na lei seguiu, de resto, 

o exemplo da solução que foi adotada em sede de contratação 

coletiva no futebol profissional, como se pode verificar pela cláusula 

46.ª do CCT celebrado entre LPFP e SJPF.  

No referido artigo 25.º do RJCTD estipula-se que “As partes no 

contrato de trabalho desportivo podem estipular o direito de o 

praticante fazer cessar unilateralmente e sem justa causa o contrato 

em vigor, mediante o pagamento à entidade empregadora de uma 

indemnização fixada para o efeito” (n.º 1), e que, “O montante 

convencionado pelas partes pode ser objeto de redução pelo 

tribunal, de acordo com a equidade, se for manifestamente 

 
19 Albino Mendes Batista, “Breve apontamento sobre as cláusulas de rescisão”, 

Revista do Ministério Público, Ano XXIII, n.º 91, 2002, pp. 141-147, pp. 145 e 146.  
No mesmo sentido vide Lúcio Miguel Correia, “O preço da responsabilidade 

pela rutura contratual de um contrato de trabalho desportivo”, Lusíada – Revista 
de Direito, n.º 10, 2012, pp. 139-165, p. 160, referindo-se às “cláusulas de 
rescisão” como “cláusulas liberatórias ou desvinculatórias”, através das quais se 
confere ao praticante desportivo a opção “(…) de escolher entre o cumprimento 
integral do contrato ou a cessação antecipada do mesmo, mediante o pagamento 
de um preço previamente acordado, que constitui condição de eficácia do acto 
contratualmente previsto (…)”. 

Aproximando-se destas posições, mas chegando mais longe na qualificação 
jurídica das “cláusulas de rescisão”, Luís Paulo Relógio, “Cláusulas de rescisão – 
natureza jurídica”, 1.º Congresso Internacional sobre o Regime Jurídico do 
Contrato de Trabalho Desportivo, 2018, pp. 161-176, pp. 166 e ss, entende que 
estas são “(…) pura e simplesmente, condições resolutivas, enquadráveis no regime 
do art. 270.º do Código Civil e, como tal, deverão ser consequentemente tratadas 
nos seus efeitos e consequências, face à licitude do ato resolutivo (…)”.  
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desportivo, não se verificando qualquer proximidade com o 

incumprimento contratual19. 

Perante este cenário de intensa discussão doutrinária, e a 

evidente necessidade de intervenção legislativa nesta matéria, é de 

aplaudir que, no artigo 25.º do novo RJCTD, se tenha dado, 

finalmente, cobertura legal à figura das “cláusulas de rescisão”. Este 

reconhecimento das “cláusulas de rescisão” na lei seguiu, de resto, 

o exemplo da solução que foi adotada em sede de contratação 

coletiva no futebol profissional, como se pode verificar pela cláusula 

46.ª do CCT celebrado entre LPFP e SJPF.  
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contrato de trabalho desportivo podem estipular o direito de o 

praticante fazer cessar unilateralmente e sem justa causa o contrato 

em vigor, mediante o pagamento à entidade empregadora de uma 

indemnização fixada para o efeito” (n.º 1), e que, “O montante 

convencionado pelas partes pode ser objeto de redução pelo 

tribunal, de acordo com a equidade, se for manifestamente 

 
19 Albino Mendes Batista, “Breve apontamento sobre as cláusulas de rescisão”, 

Revista do Ministério Público, Ano XXIII, n.º 91, 2002, pp. 141-147, pp. 145 e 146.  
No mesmo sentido vide Lúcio Miguel Correia, “O preço da responsabilidade 

pela rutura contratual de um contrato de trabalho desportivo”, Lusíada – Revista 
de Direito, n.º 10, 2012, pp. 139-165, p. 160, referindo-se às “cláusulas de 
rescisão” como “cláusulas liberatórias ou desvinculatórias”, através das quais se 
confere ao praticante desportivo a opção “(…) de escolher entre o cumprimento 
integral do contrato ou a cessação antecipada do mesmo, mediante o pagamento 
de um preço previamente acordado, que constitui condição de eficácia do acto 
contratualmente previsto (…)”. 

Aproximando-se destas posições, mas chegando mais longe na qualificação 
jurídica das “cláusulas de rescisão”, Luís Paulo Relógio, “Cláusulas de rescisão – 
natureza jurídica”, 1.º Congresso Internacional sobre o Regime Jurídico do 
Contrato de Trabalho Desportivo, 2018, pp. 161-176, pp. 166 e ss, entende que 
estas são “(…) pura e simplesmente, condições resolutivas, enquadráveis no regime 
do art. 270.º do Código Civil e, como tal, deverão ser consequentemente tratadas 
nos seus efeitos e consequências, face à licitude do ato resolutivo (…)”.  
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excessivo, designadamente tendo em conta o período de execução 

já decorrido” (n.º 2).  

Não nos parece que restem dúvidas de que o legislador 

reconheceu as “cláusulas de rescisão” enquanto multas penitenciais, 

e inequivocamente afastou qualquer equiparação às cláusulas 

penais20. Não só porque inscreveu aquela modalidade de rutura 

contratual no elenco das formas de cessação do contrato de trabalho 

desportivo (artigo 23.º, n.º 1, alínea g), do RJCTD), mas também 

porque se refere, no artigo 25.º, n.º 1, à denúncia do contrato nestes 

termos como sendo um “direito” contratualmente atribuído ao 

praticante desportivo, ainda que sempre mediante o pagamento à 

entidade empregadora de uma compensação fixada para o efeito. 

De facto, entendemos que as “cláusulas de rescisão” tendem a 

ser concebidas como um veículo para a lícita desvinculação do 

jogador, muito mais do que um instrumento contratual relacionado 

com o cenário de incumprimento que está associado às cláusulas 

penais, que se destinam a “(…) reforçar o cumprimento do contrato 

e a não permitir a (…) desvinculação (…)”21. 

Cremos que, de resto, a tomada de posição do legislador, no 

sentido de afastar as “cláusulas de rescisão” de qualquer 

 
20 No mesmo sentido, João Leal Amado em Contrato de Trabalho Desportivo – 

Lei n.º 54/2017, de 14 de julho – Anotada, cit., pp. 153 e ss. O autor, ainda que 
mantenha o entendimento sobre os objetivos tipo das “cláusulas de rescisão”, 
reconhece que, face ao disposto no artigo 25.º do RJCTD em vigor desde 2017, 
estas são concebidas como “autênticas multas penitenciais e não como cláusulas 
penais”. 

21 João Zenha Martins, “Cláusulas de Rescisão”, Vida Judiciária, n.º 204, 2017, 
pp. 36 e 37. O autor alerta ainda para o facto de a palavra “indemnização” 
utilizada pelo legislador no artigo 25.º do RJCTD ser questionável, visto que “(…) 
por princípio só haverá indemnização se houver uma obrigação incumprida (…)”, 
entendendo que se trata antes de uma contrapartida em sentido técnico. Opinião 
que partilhamos. 
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equiparação a cláusulas penais, é particularmente adequada à 

realidade do futebol profissional em Portugal. Na verdade, entender 

que as “cláusulas de rescisão” visam reforçar o cumprimento do 

contrato (como normalmente sucede com as cláusulas penais), seria 

supor que os clubes têm interesse ou possibilidade de manter o 

jogador nos seus quadros a médio-longo prazo, o que, 

invariavelmente, não é o que acontece na prática. Como sabemos, e 

como já adiantámos, a realidade do futebol profissional em Portugal 

é caracterizada pela existência de um grande desequilíbrio de 

potencial financeiro entre os clubes nacionais, e de uma 

desvantagem generalizada dos clubes nacionais comparativamente a 

certos clubes no plano internacional que dispõem de mais recursos. 

É igualmente conhecida a necessidade que os clubes nacionais têm 

de realizar receitas extraordinárias através da valorização e 

transferência de jogadores. A continuidade dos jogadores, 

particularmente daqueles que se valorizam desportivamente de 

forma mais acentuada, não é, em muitos casos, viável a médio-longo 

prazo, não só pela já referida necessidade de os clubes realizarem 

receitas extraordinárias com a transferência de jogadores, mas 

também por não lhes ser possível oferecer aos jogadores as mesmas 

condições de índole profissional que são apresentadas por outros 

clubes nacionais ou estrangeiros, tanto do ponto de vista dos projetos 

desportivos, como na componente financeira.  

Assim, o que os clubes portugueses tendem a pretender com a 

estipulação de “cláusulas de rescisão” não é propriamente compelir 

os jogadores ao cumprimento do contrato, e muito menos fixar 

antecipadamente uma indemnização pelos danos resultantes de um 
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eventual incumprimento contratual. Pretendem, isso sim, como 

refere Carlos Vítor Silva Batista, «(…) conquistar trunfos para futuras 

e eventuais negociações tendo em vista a transferência do atleta, 

permitindo a “cláusula de rescisão” que, para esse intuito, o clube 

consiga elevar a fasquia por antecipação (…)»22, sendo, de resto, 

muito raros os casos em que os jogadores se desvinculam acionando 

uma tal cláusula e procedendo ao pagamento do montante nela 

previsto.  

Pelo que vimos dizendo, olhando para as “cláusulas de rescisão” 

como verdadeiras cláusulas liberatórias, que não se confundem com 

cláusulas penais, não podemos concordar que o valor monetário 

inscrito nas mesmas seja considerado como o montante 

indemnizatório (ainda que eventualmente reduzido pelo tribunal, ao 

abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 25.º do RJCTD) a pagar pelo 

jogador quando este invoque justa causa para resolver o contrato, 

nos termos do artigo 23.º, n.º 1, alínea d), do RJCTD, e a justa causa 

venha a ser declarada improcedente, como sugere João Leal Amado.  

É certo que se poderia argumentar no sentido de que o resultado 

a que potencialmente conduz uma cláusula penal é o mesmo a que 

conduzirá uma “cláusula de rescisão”, isto é, o ressarcimento do 

empregador que vê o jogador desvincular-se. No entanto, estamos 

aqui perante figuras significativamente distintas, que espelham 

diferentes vontades das partes.  

 
22 Carlos Vítor Silva Batista, “Cláusulas de rescisão” no contrato de trabalho 

desportivo”, Dissertação de Mestrado em Direito – Especialidade em Direito dos 
Contratos e da Empresa, Universidade do Minho, Escola de Direito, Braga, 2012, 
pp. 46 e 47 
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A “cláusula de rescisão”, tal como aqui a entendemos, e como 

vem reconhecida no novo RJCTD, enquanto mecanismo de libertação 

contratual ao serviço do jogador, não está, de resto, em muitos 

casos, talhada para cobrir situações de incumprimento contratual 

como o que ocorre na resolução do contrato com uma justa causa 

declarada insubsistente. Veja-se que não é tão raro assim que, na 

negociação e estipulação destas cláusulas, as partes convencionem 

que um tal direito de desvinculação só poderá ser exercido em 

determinados períodos temporais, nomeadamente durante as 

“janelas de transferências”, e quase sempre apontando para a 

“janela de transferência” que se abre no final da época desportiva e 

que coincide com o período anual de inatividade competitiva dos 

clubes. Ora, estas cláusulas, até pelo acabámos de dizer, não têm 

em conta, nomeadamente, os danos desportivos e financeiros que 

podem resultar de uma desvinculação do jogador no decorrer da 

época desportiva. Ou, dizendo de outra forma, quando negoceiam a 

cláusula, as partes até consideram os efeitos nefastos que a perda 

do jogador durante a época desportiva poderá acarretar para o 

clube, daí que o exercício de tal direito de rutura unilateral seja 

limitado ao período de inatividade competitiva da entidade 

empregadora desportiva, mas o concreto valor estipulado na cláusula 

não refletirá o prejuízo, desportivo e financeiro, causado por uma 

desvinculação do jogador durante a temporada desportiva. Isto 

porque, as partes, ao estabelecerem a cláusula nestes termos, não 

preveem a cessação contratual fora daqueles períodos temporais de 

inatividade.  
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Compreendemos algumas das vantagens de uma visão 

sistemática como a sustentada por João Leal Amado, no sentido de 

condenar o jogador que indevidamente resolva o contrato, invocando 

uma justa causa insubsistente, pelo valor estipulado na “cláusula de 

rescisão”, nomeadamente o facto de, dessa forma, se escusar a parte 

lesada, neste caso o clube, à difícil tarefa de demonstração dos 

danos sofridos que superem o montante correspondente às 

retribuições vincendas, nos termos do artigo 24.º, n.º 2, do RJCTD. 

No entanto, essa não é a função das cláusulas contratuais que o 

legislador expressamente consagrou no artigo 25.º do RJCTD.  

Como tal, confrontados com uma desvinculação ilícita do 

jogador, em resultado da resolução do contrato de trabalho 

desportivo com invocação de uma justa causa improcedente, parece-

nos que a solução mais justa e adequada será a de seguir a aplicação 

do regime de responsabilidade estabelecido no artigo 24.º do RJCTD. 

Afirmar o contrário será, a nosso ver, e por princípio, fixar uma 

vontade que não terá sido a das partes no momento de estipular a 

“cláusula de rescisão”.  

 

4. A responsabilidade solidária do terceiro cúmplice 

 

A rutura do contrato de trabalho desportivo provocada por um 

jogador profissional de futebol, com invocação de justa causa, 

desencadeará obrigações indemnizatórias para o sujeito contratual 

que atuou indevidamente, nos termos que vimos referindo. No 

entanto, em alguns casos, e mais concretamente na situação em que 

a justa causa alegada pelo jogador é insubsistente, a 
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responsabilidade pela cessação do contrato poderá alastrar-se e 

atingir terceiros, ou, dito de outra forma, um terceiro cúmplice.  

A eventual existência de uma eficácia externa das obrigações 

tem sido, ao longo dos tempos, um tema que tem gerado grande 

discussão junto da doutrina e da jurisprudência no âmbito do Direito 

das Obrigações. A esse propósito, e perante a ocorrência de uma 

situação de lesão de direitos de crédito, têm sido desenvolvidas 

diversas teorias. Desde a doutrina clássica, que se apoia no princípio 

da relatividade para recusar a responsabilização de terceiros por uma 

situação de incumprimento contratual, passando pelos que 

defendem essa responsabilização com base na existência de uma 

eficácia externa das obrigações, até aos que sustentam que, em 

situações mais gravosas, se deve admitir a responsabilização de um 

terceiro perante o credor com recurso à figura do abuso de direito, 

esta continua a ser, afinal, uma questão controversa23.  

No contexto de tal controvérsia, a consagração da doutrina do 

terceiro cúmplice no âmbito do trabalho desportivo não pode deixar 

de ser considerada uma das mais relevantes intervenções do 

legislador no novo RJCTD. Assim, nos termos do artigo 26.º deste 

diploma, estabelece-se a possibilidade de responsabilizar, 

solidariamente com o jogador, um clube terceiro, pela rutura 

unilateral do contrato provocada pelo praticante desportivo sem 

justa causa.  

 
23 Para um estudo mais aprofundado sobre este tema vide, por exemplo, 

Eduardo Santos Júnior, Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito 
de crédito, Almedina, Coimbra, 2003; Rita Amaral Cabral, “A Tutela Delitual do 
Direito de Crédito”, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Manuel Gomes 
da Silva, 2001, pp. 1025-1053; e António Menezes Cordeiro, “Eficácia externa dos 
créditos e abuso do direito”, O Direito, Ano CXLI, n.º 1, 2009, pp. 29-108. 
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solidariamente com o jogador, um clube terceiro, pela rutura 

unilateral do contrato provocada pelo praticante desportivo sem 

justa causa.  

 
23 Para um estudo mais aprofundado sobre este tema vide, por exemplo, 

Eduardo Santos Júnior, Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito 
de crédito, Almedina, Coimbra, 2003; Rita Amaral Cabral, “A Tutela Delitual do 
Direito de Crédito”, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Manuel Gomes 
da Silva, 2001, pp. 1025-1053; e António Menezes Cordeiro, “Eficácia externa dos 
créditos e abuso do direito”, O Direito, Ano CXLI, n.º 1, 2009, pp. 29-108. 
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O clube terceiro aqui responsabilizado será o novo clube do 

jogador, o clube com o qual este venha a celebrar um contrato de 

trabalho desportivo na sequência da sua ilícita desvinculação da 

anterior entidade empregadora desportiva. Trata-se de um 

mecanismo de responsabilidade solidária na esteira do previsto no 

CC24, e que constitui uma exceção ao princípio da relatividade dos 

contratos e dos direitos obrigacionais (que resulta do artigo 406.º, 

n.º 2, do CC)25. 

A responsabilidade solidária é aqui estabelecida com base numa 

presunção: a presunção de que o clube com o qual o jogador venha 

a celebrar novo contrato de trabalho, desempenhou, de forma direta 

ou indireta (por exemplo, através de intermediários ou empresários 

desportivos), um papel determinante na cessação antecipada e 

indevida do anterior contrato pelo jogador (artigo 26.º, n.º 1, do 

RJCTD). Uma presunção que é, ainda assim, ilidível, podendo ser 

afastada pelo clube terceiro.  

Em todo o caso, ilidir uma presunção desta natureza não se 

perspetiva tarefa fácil para o clube terceiro, atendendo à dificuldade 

de demonstrar a sua não cumplicidade nestas situações. Não sendo 

este bem-sucedido, tal significará a sua responsabilização, 

solidariamente com o jogador, pela indemnização a pagar, nos 

termos do artigo 24.º do RJCTD, ao clube lesado (26.º, n.º 2, do 

RJCTD)26. 

 
24 Atente-se, a este propósito, ao disposto no n.º 1 do artigo 497.º, e no artigo 

512.º do CC. 
25 Recorde-se que o regime de solidariedade só se aplica quando tal resulte 

da própria lei ou da vontade das partes, como consta do artigo 513.º do CC.  
26 Nas palavras de João Leal Amado em Contrato de Trabalho Desportivo – Lei 

n.º 54/2017, de 14 de julho – Anotada, cit., p. 160, “À responsabilidade contratual 
do praticante desportivo somar-se-á, pois, a responsabilidade extracontratual do 
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Instituir no plano legal (no RJCTD) a responsabilização do 

terceiro cúmplice neste âmbito é uma opção que se compreende e 

se justifica.  

Compreende-se na medida em que alinha a realidade nacional 

com as práticas que já vinham sendo seguidas no plano internacional 

e regulamentar do futebol, nomeadamente junto da FIFA. 

Efetivamente, se o anterior regime jurídico aplicável ao contrato de 

trabalho desportivo (a Lei n.º 28/98) não fazia qualquer referência a 

um instituto desta natureza, e se o mesmo sucede, estranhamente, 

até aos dias de hoje, com o CCT celebrado entre LPFP e SJPF, a 

responsabilização solidária do clube que atua como terceiro cúmplice 

já tem consagração no Regulamento do Estatuto e Transferência de 

Jogadores (doravante “RETJ”) da FIFA, estando prevista no seu artigo 

17.º, n.º 227. 

Por outro lado, a responsabilização do terceiro cúmplice nestes 

casos, e nestes termos, também se mostra, a nosso ver, plenamente 

justificada. Atendendo à especificidade da relação laboral 

desportiva e, particularmente, à peculiaridade da indústria do 

futebol profissional, caracterizada por uma lógica de competição-

 
terceiro cúmplice que perturbou e inviabilizou o normal desenvolvimento daquela 
relação jurídico-laboral”. 

27 O regime instituído no RETJ da FIFA apresenta, ainda assim, uma 
significativa diferença face ao consagrado no RJCTD. É que, se neste último 
diploma se estabelece uma presunção ilidível de influência do clube terceiro na 
desvinculação do praticante desportivo, no âmbito do regulamento da FIFA tem-se 
entendido que “(…) esta é uma responsabilidade objetiva que não admite prova 
em contrário, sendo irrelevante o facto de o novo clube fazer prova de que nada 
fez para induzir o praticante desportivo à quebra contratual”, como explica 
Patrícia Franco, “A cumplicidade na cessação do contrato de trabalho desportivo”, 
Revista de Direito do Desporto, n.º 1, 2019, pp. 39-88, p. 64. 
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cooperação entre os clubes28, a criação de mecanismos restritivos da 

liberdade dos seus intervenientes é fundamental. Essa restrição 

verifica-se, como já vimos, em relação à liberdade de trabalho dos 

jogadores, e é estabelecida também, por via deste instituto da 

responsabilidade solidária, relativamente à liberdade concorrencial 

das entidades empregadoras desportivas29. Uma restrição à 

concorrência que é especialmente necessária considerando a 

realidade do futebol profissional em Portugal, que, sendo 

caracterizada por uma grande discrepância de potencial financeiro 

entre os chamados “três grandes” e os restantes clubes, exige uma 

maior premência na construção de mecanismos de proteção aos 

clubes menos poderosos. A ameaça de responsabilização de clubes 

terceiros, nos termos previstos no artigo 26.º do RJCTD, com base na 

presunção aí estabelecida, poderá funcionar, para os clubes, como 

um importante fator dissuasor de comportamentos de aliciamento e 

de indução á rutura contratual de jogadores vinculados a clubes 

concorrentes. 

Adicionalmente, na medida em que passam a existir dois 

devedores (o jogador e o clube terceiro, que se presume que 

interveio de forma censurável na cessação contratual indevidamente 

promovida por aquele), e considerando o efeito extintivo comum da 

obrigação enquanto característica das obrigações solidárias30, a 

 
28 João Leal Amado em Contrato de Trabalho Desportivo – Lei n.º 54/2017, de 

14 de julho – Anotada, cit., p. 161. 
29 João Leal Amado em Contrato de Trabalho Desportivo – Lei n.º 54/2017, de 

14 de julho – Anotada, cit., p. 163. 
30 Artigos 512.º, n.º 1, e 523.º, do CC.  
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responsabilização do terceiro cúmplice, plasmada no RJCTD, 

garantirá também uma maior tutela do clube lesado31.  

Por fim, há que fazer uma observação relativamente ao que vem 

disposto no n.º 3 e no n.º 4 do artigo 26.º do RJCTD.  

Não será de estranhar que, na maioria dos casos, havendo lugar 

à responsabilização do clube terceiro nos termos do n.º 1 e do n.º 2 

do artigo 26.º, acabe por ser este a assumir todo o encargo 

indemnizatório que resulte da improcedência da justa causa 

invocada pelo jogador para a desvinculação do seu anterior clube. 

Ainda assim, o legislador estabeleceu neste âmbito um regime de 

direito de regresso entre os condevedores, como é típico nas 

obrigações solidárias.  

No n.º 3 do artigo 26.º do RJCTD, determina-se que, quando seja 

o clube terceiro a assumir a totalidade da indemnização, este terá 

direito de regresso face ao jogador relativamente ao montante das 

retribuições vincendas, devido ao clube lesado nos termos do artigo 

24.º, n.º 1.  Por outro lado, de acordo com o estabelecido no artigo 

26.º, n.º 4, nos casos em que seja o jogador a satisfazer todo o 

crédito, este terá direito de regresso face ao seu novo clube 

relativamente à parte da indemnização que exceda o valor das 

retribuições vincendas, isto é, o montante que seja devido quando o 

clube lesado demonstre a existência de danos adicionais, nos termos 

do n.º 2 do artigo 24.º, do RJCTD.  

A distribuição dos encargos indemnizatórios nestes termos é, a 

nosso ver, bastante questionável. A tentativa de associar 

 
31 Neste sentido vide Patrícia Franco, “A cumplicidade na cessação do contrato 

de trabalho desportivo”, cit., p. 83; e João Leal Amado em Contrato de Trabalho 
Desportivo – Lei n.º 54/2017, de 14 de julho – Anotada, cit., p. 160. 
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determinados danos à responsabilidade exclusiva do clube terceiro, 

conferindo ao praticante desportivo um direito de regresso 

relativamente à parcela da indemnização que supere o montante das 

retribuições vincendas, cai por terra perante a realidade de que um 

jogador que se desvincule sem justa causa e que, por exemplo, ponha 

um ponto final à sua carreira de futebolista, não desencadeando 

assim a responsabilização de terceiro (porque o terceiro neste caso 

não existe), poderá também ele estar sujeito ao pagamento de uma 

indemnização que ultrapasse o valor previsto no artigo 24.º, n.º 1, 

bastando para tal que o clube lesado faça prova de danos acrescidos. 

Utilizando um outro exemplo, mas ainda no mesmo sentido, pense-

se na situação em que o clube terceiro consiga afastar a presunção 

de cumplicidade na indevida rutura contratual do jogador face à sua 

anterior entidade empregadora desportiva. Nestas situações, o clube 

terceiro ficará isento de responsabilidade e será o jogador, 

exclusivamente, a ter de indemnizar o clube lesado. Uma tal 

indemnização, a pagar pelo jogador nestas circunstâncias, abrangerá 

todos os danos, inclusive aqueles que não são cobertos pelo 

montante mínimo correspondente ao valor das retribuições 

vincendas e que sejam demonstrados pelo seu anterior clube. 

Por aqui se percebe, a nosso ver, o despropósito da forma como 

o legislador procede á divisão dos encargos indemnizatórios entre 

praticante desportivo e clube terceiro, através da regra relativa ao 

direito de regresso prevista no artigo 26.º do RJCTD. Parece-nos que 

seria mais adequado que o direito de regresso operasse aqui de forma 
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igualitária, responsabilizando-se cada um dos devedores por metade 

do valor indemnizatório final32. 

 

5. Vínculo desportivo e sanções desportivas 

 

A relação laboral entre um clube desportivo e um jogador 

profissional de futebol assume, como já se percebeu, contornos que 

a diferenciam das demais relações de trabalho. Outro dos elementos 

distintivos, e relevante em matéria de efeitos da cessação 

contratual, é o facto de os clubes, e consequentemente os jogadores, 

desenvolverem a sua atividade desportiva no âmbito de competições 

desportivas organizadas por entes terceiros: as federações 

desportivas e as ligas profissionais33. 

Disto resulta que, paralelamente ao vínculo laboral que se 

constitui com a celebração de qualquer contrato de trabalho, no 

âmbito do desporto surja também um vínculo desportivo, enquanto 

manifestação daquela ligação laboral para efeitos de habilitação do 

jogador a tomar parte nas competições desportivas ao serviço de 

determinado clube. Nesse sentido, e como se pode retirar do artigo 

7.º, n.º 1, do RJCTD, assim como da cláusula 8.ª do CCT celebrado 

 
32 Também neste sentido, apontando ainda alguns exemplos de como a solução 

contida no RJCTD pode levar a situações pouco compreensíveis, vide Patrícia 
Franco, “A cumplicidade na cessação do contrato de trabalho desportivo”, cit., 
pp. 83 e 84. 

33 Entidades desportivas que exercem poderes públicos, nomeadamente de 
natureza regulamentar e disciplinar, no âmbito do desporto, por delegação do 
Estado (no caso das federações desportivas) e/ou por delegação das próprias 
federações desportivas (no caso das ligas profissionais). Para um estudo mais 
aprofundado sobre as funções e relações entre estas entidades vide Marta 
Portocarrero, “As Ligas Profissionais e as relações com as Federações Desportivas”, 
Direito do Desporto, 2017, pp. 85-96. 
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entre o SJPF e a LPFP, a participação do jogador nas competições 

profissionais de futebol em Portugal estará sempre dependente do 

registo prévio do seu contrato junto da Federação Portuguesa de 

Futebol (doravante “FPF”) e da LPFP. Ressalve-se, no entanto, que 

este ato de registo não tem um efeito constitutivo, uma vez que a 

ausência de registo não determina a invalidade do contrato de 

trabalho desportivo, que sempre produzirá efeitos inter partes. O 

registo tem somente um efeito declarativo, para fins desportivos, 

como que certificando a relação laboral entre jogador e clube junto 

das entidades desportivas responsáveis pela organização, regulação 

e regulamentação das competições34. 

A distinção entre vínculo laboral e vínculo desportivo é 

extraordinariamente relevante para a temática dos efeitos da 

cessação do contrato de trabalho, na medida em que se tornou 

prática habitual no contexto do futebol profissional, e por via dos 

regulamentos daquelas entidades desportivas, a previsão de sanções 

de caráter desportivo aos jogadores, nomeadamente àqueles que 

resolvam o contrato sem justa causa, impedindo-os de participar nas 

competições desportivas ao serviço de um clube terceiro durante um 

determinado período de tempo.  

No caso concreto do futebol profissional em Portugal, este tipo 

de prática regulamentar pode observar-se através de uma consulta 

ao Regulamento das Competições Organizadas pela Liga Portugal 

(doravante “RCOLP”), onde, no artigo 79.º, entre um conjunto de 

situações suscetíveis de determinar o impedimento de participação 

 
34 João Leal Amado, “Contrato de Trabalho Desportivo: Da Desvinculação 

Laboral à Desvinculação Desportiva”, Prontuário de Direito do Trabalho, n.º 1, 
2018, pp. 345-366, p. 346. 
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do jogador nas provas desportivas, e a negação do registo de novos 

contratos, se estabelece que “Ficam automaticamente impedidos de 

registar novos contratos os jogadores que hajam rescindido, 

unilateralmente, o seu contrato de trabalho ou contrato de formação 

sem justa causa ou os mesmos sejam feitos cessar pelos clubes, com 

justa causa” (n.º 20), e que “O impedimento produz efeitos até ao 

termo do contrato rescindido, salvo se o clube declarar que se acha 

totalmente ressarcido dos danos causados com a rescisão” (n.º 21)35. 

Para lá destas disposições de natureza regulamentar, veja-se 

que, no CCT negociado entre LPFP e SJPF, aplicável aos jogadores 

profissionais de futebol, se determina, na cláusula 52.ª, n.º 1, que a 

participação de um jogador em competições oficiais ao serviço de 

um clube terceiro, na mesma temporada desportiva em que cessou 

um contrato de trabalho desportivo, “(…) depende do 

reconhecimento da sua desvinculação desportiva nos termos deste 

CCT ou do acordo do clube”. O reconhecimento desta desvinculação 

desportiva realizar-se-á, de acordo com o previsto no CCT, por 

intervenção de uma Comissão Arbitral Paritária e/ou da própria 

LPFP. 

 
35 A própria FIFA, enquanto organismo máximo de regulação do futebol a nível 

internacional, prevê no artigo 17.º, n.º 3, do seu RETJ, a possibilidade de aplicação 
de sanções desportivas aos jogadores que resolvam o contrato de trabalho sem 
justa causa, ainda que em termos diferentes dos estabelecidos pela Liga Portugal. 
No âmbito da FIFA, a interdição temporária será de quatro meses, podendo chegar 
aos seis meses em caso de verificação de circunstâncias agravantes, limitando-se 
a aplicação destas sanções aos casos em que a rutura contratual ocorra dentro do 
“período protegido” do contrato. O “período protegido” é, de acordo com as 
definições iniciais do RETJ, “a period of three entire seasons or three years, 
whichever comes first, following the entry into force of a contract, where such 
contract is concluded prior to the 28th birthday of the professional, or two entire 
seasons or two years, whichever comes first, following the entry into force of a 
contract, where such contract is concluded after the 28th birthday of the 
professional”. 
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Neste contexto, confrontados com disposições regulamentares e 

normas emergentes do direito coletivo como estas, é inevitável que 

se olhe para o disposto no artigo 27.º, n.º 3, do RJCTD, onde se 

estabelece que “O vínculo desportivo tem natureza acessória em 

relação ao vínculo contratual e extingue-se com a comunicação 

prevista no presente artigo, podendo ser registado novo contrato nos 

termos gerais”, com grande atenção. A leitura desta norma do RJCTD 

não nos deixa dúvidas. Ao afirmar a natureza acessória do vínculo 

desportivo face ao vínculo laboral, o legislador deixa claro que, 

extinguindo-se este último laço, seja de que forma for, a 

comunicação dessa cessação contratual, feita nos termos do artigo 

27.º, n.º 1, às entidades competentes pelo registo do contrato para 

efeitos desportivos, que serão, para o futebol profissional, a FPF e a 

LPFP, dá lugar à extinção do vínculo desportivo.  

Esta disposição do RJCTD é extremamente significativa no 

momento de apurar os efeitos decorrentes de uma extinção do 

contrato de trabalho desportivo, nomeadamente no âmbito do 

futebol profissional em Portugal. Em resultado desta norma, parece 

que, na perspetiva da lei, deixou de ser possível que sejam erguidos 

limites à prossecução futura da atividade desportiva do jogador em 

razão da forma como o vínculo laboral com o clube tenha cessado, 

não sendo admissível a existência de impedimentos ao registo de um 

novo contrato de trabalho do jogador, com um clube terceiro, com 

base numa alegada não-desvinculação desportiva decorrente da 

ilícita cessação do anterior contrato. 

Esta norma legal vem confirmar, no plano legislativo, uma ideia 

que já havia sido sustentada pelo Supremo Tribunal de Justiça 
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(doravante “STJ”) em 2007. Nessa altura, em acórdão relativo ao 

“Caso Zé-Tó” 36, o STJ declarou como nula a cláusula 52.ª, n.º 1, do 

CCT celebrado entre SJPF e LPFP, que já então vinha redigida em 

termos semelhantes aos que constam da sua redação atual. Como 

fundamento para a decisão de nulidade daquela cláusula 

convencional, o STJ defendeu que, ao se fazer depender a 

participação do jogador em competição desportiva de um 

reconhecimento da justa causa de resolução (ou de acordo do clube 

em relação ao qual o jogador se desvinculou naqueles termos), 

restringe-se a liberdade de exercício da profissão, um princípio com 

guarida constitucional no artigo 47.º, n.º 1, da CRP. No mesmo 

acórdão, o STJ afirmou ainda que, na medida em que este artigo 47.º 

da CRP se insere no regime dos direitos, liberdades e garantias, a sua 

restrição está sujeita a reserva de lei restrita (165.º, n.º 1, alínea b), 

da CRP), sendo a regulação destas matérias da competência 

exclusiva da Assembleia da República, salvo autorização ao Governo.  

No mesmo sentido, mas referindo-se ao disposto no artigo 79.º, 

n.os 20 e 21, do RCOLP, João Leal Amado defende que, ao 

estabelecerem os efeitos de uma cessação contratual, determinando 

que, por exemplo, de uma resolução sem justa causa por iniciativa 

do jogador, ou de um despedimento com justa causa, resulte para o 

jogador um eventual impedimento temporário de prestar a sua 

atividade profissional ao serviço de outro clube, as instituições 

desportivas (como serão a FPF e a LPFP no plano nacional) estarão já 

 
36 Acórdão do STJ, de 07/03/2007, Processo n.º 06S1541, 

http://www.dgsi.pt/. 
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36 Acórdão do STJ, de 07/03/2007, Processo n.º 06S1541, 

http://www.dgsi.pt/. 
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a atuar fora dos poderes de regulamentação e auto-organização que 

lhe foram conferidos37.  

Em sentido contrário, alguma doutrina tem entendido que 

normas regulamentares como as do artigo 79.º, n.os 20 e 21, do 

RCOLP, estabelecendo “sanções de carácter desportivo e no domínio 

do vínculo desportivo”, não regulam a cessação contratual do 

jogador nem estabelecem os efeitos da mesma38, e que não 

constituem sequer uma limitação à liberdade de trabalho dos 

jogadores “(…) desde logo, porque os jogadores são livres de celebrar 

novos contratos – o que está em causa é o impedimento de 

participarem nas competições organizadas pela LPFP.”39. 

Da nossa parte, ainda que reconheçamos a diferenciação teórica 

(e até prática) entre os vínculos laboral e desportivo, cremos que 

não se pode ignorar o caráter de dependência de um em relação ao 

outro. A liberdade do jogador para desenvolver a sua atividade, que 

é, ao fim e ao cabo, a participação na competição desportiva, 

depende, não só da constituição de um vínculo laboral, mas também, 

e subsequentemente, da verificação do vínculo desportivo que 

emerge de um registo válido do contrato de trabalho junto das 

instâncias desportivas. Como tal, parece-nos evidente que normas 

regulamentares ou convencionais como as que aqui referimos 

 
37 João Leal Amado, “Contrato de Trabalho Desportivo: Da Desvinculação 

Laboral à Desvinculação Desportiva”, cit. pp. 347 a 350. 
38 Lúcio Miguel Correia, “A Cessação do contrato de trabalho desportivo de 

acordo com a Lei nº 54/2017, de 14 de junho”, 1.º Congresso internacional sobre 
o regime jurídico do contrato de trabalho desportivo, 2018, pp. 119-160, pp. 150 
e 151. 

39 Sónia Carneiro / Paulo Mariz Rozeira / Amândio Novais, “A Cessação do 
Contrato de Trabalho Desportivo por Iniciativa do Praticante Desportivo: O caso do 
Futebol Profissional”, 1.º Congresso Internacional sobre o Regime Jurídico do 
Contrato de Trabalho Desportivo, 2018, pp. 229-251, p. 245. 
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impactam efetivamente a situação laboral presente e futura dos 

jogadores, restringindo a sua liberdade de trabalho. Até porque, em 

muitos casos, será previsível que um determinado clube terceiro não 

esteja muito interessado em celebrar um contrato de trabalho com 

um jogador que não poderá vir a utilizar em competição durante um 

certo período de tempo.  

Não discutimos que impedimentos de registo de novos contratos 

nos termos que aqui vimos referindo possam ter motivações de 

natureza desportiva, nomeadamente no sentido de “(…) promoção e 

defesa intransigente da integridade das competições profissionais de 

futebol (…)”40, mas essas sanções terão repercussões, diretas ou 

indiretas, na esfera laboral do praticante. Diferente será perante 

uma situação em que, por exemplo, ao abrigo dos regulamentos de 

disciplina da federação desportiva, o jogador seja suspenso por um 

determinado número de jogos como consequência de lhe ter sido 

mostrado um cartão vermelho no decorrer de um jogo de futebol. Aí 

sim, estamos no âmbito estritamente desportivo, de aplicação das 

regras do jogo, dentro do poder de regulamentação e disciplina que 

cabe às federações desportivas e ligas profissionais.  

A partir do momento em que as sanções são aplicadas perante a 

verificação de determinados comportamentos dos jogadores na 

esfera da sua relação laboral (atitude justificativa de despedimento 

com justa causa ou a resolução pelo jogador de forma ilícita, como 

disposto no artigo 79.º, n.º 20, do RCOLP), parece-nos indiscutível 

que o que aí se faz é estabelecer o impedimento de participação nas 

 
40, Sónia Carneiro et al., “A Cessação do Contrato de Trabalho Desportivo por 

Iniciativa do Praticante Desportivo: O caso do Futebol Profissional”, cit., p. 244.  
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40, Sónia Carneiro et al., “A Cessação do Contrato de Trabalho Desportivo por 

Iniciativa do Praticante Desportivo: O caso do Futebol Profissional”, cit., p. 244.  
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competições desportivas como um efeito decorrente da rutura 

contratual naqueles termos41. 

De resto, não ignoramos algumas das críticas que têm sido 

apontadas à solução contida no artigo 27.º, n.º 3, do RJCTD. De facto, 

a aplicação de sanções de natureza desportiva aos jogadores, tais 

como as consagradas pelo artigo 79.º, n.os 20 e 21, do RCOLP, assim 

como as que poderiam resultar de um mecanismo de reconhecimento 

de desvinculação desportiva como o que vem previsto no CCT 

celebrado entre a LPFP e o SJPF, são suscetíveis de constituir 

medidas eficazes na tutela de alguns valores que no âmbito do 

desporto profissional se pretendem salvaguardar. Referimo-nos a 

valores como a estabilidade contratual, a defesa da continuidade e 

integridade da competição, ou a proteção dos clubes menos pujantes 

financeiramente face às investidas de clubes terceiros, dissuadindo 

comportamentos de incitação à desvinculação do jogador 

(particularmente nos últimos meses do contrato). 

Também é correto dizer-se que, como refere Lúcio Miguel 

Correia42, a especificidade do desporto profissional, do 

funcionamento das suas competições e do seu mercado, impõe que 

se estabeleçam certas restrições à liberdade das partes envolvidas, 

nomeadamente no que toca à liberdade de desvinculação do 

trabalhador. De resto, a liberdade de desvinculação do jogador já é 

restringida pelo facto de este, contrariamente ao trabalhador 

comum, não ter a faculdade de denunciar o contrato (salvo se tal 

 
41 João Leal Amado, “Contrato de Trabalho Desportivo: Da Desvinculação 

Laboral à Desvinculação Desportiva”, cit., p. 363. 
42 Lúcio Miguel Correia, “A Cessação do contrato de trabalho desportivo de 

acordo com a Lei nº 54/2017, de 14 de junho”, p. 155. 
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possibilidade for prevista pelas partes através de uma “cláusula de 

rescisão”). A liberdade de trabalho do praticante desportivo é 

também restringida pela obrigatoriedade, prevista na lei, de registo 

do contrato junto das federações desportivas (artigo 7.º, n.º 1, do 

RJCTD), e pelo facto de esse registo se realizar nos termos 

estabelecidos pelas federações ao abrigo dos seus poderes 

regulamentares (artigo 7.º, n.º 2). 

A questão que se coloca é a de saber até que ponto se pode 

insistir em invocar a defesa de interesses coletivos de cariz 

desportivo para restringir ainda mais os direitos dos praticantes 

desportivos, que não deixam de ser, no caso dos jogadores 

profissionais de futebol, trabalhadores por conta de outrem. Tudo 

passa, no fundo, por encontrar um equilíbrio entre a proteção da 

competição e a tutela do trabalhador.  

A nosso ver, a consagração de um princípio de reparação integral 

do dano, tal como o que vem plasmado no artigo 24.º do RJCTD, já 

protege, em parte, a competição e os clubes envolvidos, funcionando 

como fator de dissuasão de desvinculações ante tempus. O mesmo 

se pode dizer relativamente ao regime de responsabilização solidária 

do terceiro cúmplice constante do artigo 26.º do mesmo diploma 

legislativo43.  

 
43 Ainda a propósito da possibilidade de responsabilização de um terceiro 

cúmplice, o Regulamento de Disciplina das Competições organizadas pela Liga 
Portugal (doravante “RDCOLP”) e o RETJ da FIFA, preveem, nos artigos 85.º e 17.º, 
n.º 4, respetivamente, a possibilidade de aplicação de sanções desportivas aos 
clubes terceiros que, de alguma forma, induzam um jogador sob contrato a cessá-
lo sem justa causa. Em ambas disposições regulamentares estabelece-se esta 
responsabilidade de terceiro com base na presunção de que o novo clube ao qual 
o jogador se vinculou influenciou, direta ou indiretamente, a quebra contratual 
sem justa causa. Não sendo a presunção afastada, cairá sobre o clube terceiro uma 
sanção sob a forma de impedimento de registo de novos contratos de jogadores 
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possibilidade for prevista pelas partes através de uma “cláusula de 

rescisão”). A liberdade de trabalho do praticante desportivo é 

também restringida pela obrigatoriedade, prevista na lei, de registo 

do contrato junto das federações desportivas (artigo 7.º, n.º 1, do 

RJCTD), e pelo facto de esse registo se realizar nos termos 

estabelecidos pelas federações ao abrigo dos seus poderes 

regulamentares (artigo 7.º, n.º 2). 

A questão que se coloca é a de saber até que ponto se pode 

insistir em invocar a defesa de interesses coletivos de cariz 

desportivo para restringir ainda mais os direitos dos praticantes 

desportivos, que não deixam de ser, no caso dos jogadores 

profissionais de futebol, trabalhadores por conta de outrem. Tudo 

passa, no fundo, por encontrar um equilíbrio entre a proteção da 

competição e a tutela do trabalhador.  

A nosso ver, a consagração de um princípio de reparação integral 

do dano, tal como o que vem plasmado no artigo 24.º do RJCTD, já 

protege, em parte, a competição e os clubes envolvidos, funcionando 

como fator de dissuasão de desvinculações ante tempus. O mesmo 

se pode dizer relativamente ao regime de responsabilização solidária 

do terceiro cúmplice constante do artigo 26.º do mesmo diploma 

legislativo43.  

 
43 Ainda a propósito da possibilidade de responsabilização de um terceiro 

cúmplice, o Regulamento de Disciplina das Competições organizadas pela Liga 
Portugal (doravante “RDCOLP”) e o RETJ da FIFA, preveem, nos artigos 85.º e 17.º, 
n.º 4, respetivamente, a possibilidade de aplicação de sanções desportivas aos 
clubes terceiros que, de alguma forma, induzam um jogador sob contrato a cessá-
lo sem justa causa. Em ambas disposições regulamentares estabelece-se esta 
responsabilidade de terceiro com base na presunção de que o novo clube ao qual 
o jogador se vinculou influenciou, direta ou indiretamente, a quebra contratual 
sem justa causa. Não sendo a presunção afastada, cairá sobre o clube terceiro uma 
sanção sob a forma de impedimento de registo de novos contratos de jogadores 
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Perante isto, parece-nos que seria excessivo que, à obrigação 

indemnizatória que recairá sobre um jogador que resolva o contrato 

sem justa causa, com reparação integral do dano, se lhe some uma 

inibição, mesmo que temporária, de desenvolver a sua atividade 

profissional ao serviço de outro clube. E essa excessividade será 

ainda mais notória perante uma interdição como a do artigo 79º, n.os 

20 e 21, do RCOPL, por todo o tempo que restava ao contrato 

entretanto cessado, particularmente quando a rutura se dê nos 

primeiros anos de vigência de longos contratos. 

Potenciais cenários como este contribuem para que 

consideremos que, ponderados os diferentes interesses em jogo, a 

posição que o legislador assumiu no n.º 3 do artigo 27.º do RJCTD, é 

positiva. E é-o porque esclarece na lei algo que já resultava do plano 

constitucional: a ilegalidade de normas regulamentares e disposições 

convencionais tais como as previstas no RCOLP e no CCT celebrado 

entre a LPFP e o SJPF, que impedem o registo de novos contratos de 

trabalho como consequência da cessação contratual. Sanções essas 

que se apresentam, seguramente em alguns casos, demasiado 

penalizadoras para o trabalhador. 

 

 

 

 

 
por um número de períodos de inscrição – no caso do artigo 85.º do RCOLP será 
entre um e dois períodos de inscrição por cada jogador aliciado, e no caso do RETJ 
da FIFA serão “(…) two entire and consecutive registration periods (…)”. 

Diga-se que, ainda nos termos do artigo 17.º, n.º 4, do RETJ da FIFA, a mesma 
sanção desportiva aplicar-se-á também ao clube cuja conduta motivou a resolução 
com justa causa pelo praticante desportivo, acrescendo à obrigação 
indemnizatória que tal incumprimento gerará para aquele clube.  
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6. Conclusão  

 

Neste texto propusemo-nos a averiguar quais os efeitos que 

decorrerão de uma cessação do contrato de trabalho desportivo 

promovida por um jogador profissional de futebol que invoca justa 

causa. Em jeito de síntese, podemos afirmar que os efeitos 

decorrentes de uma rutura contratual realizada nestes termos em 

Portugal se verificam, essencialmente, no plano indemnizatório.  

Dependendo da procedência ou insubsistência da justa causa 

alegada para a resolução, e, consequentemente, da licitude ou 

ilicitude da desvinculação, jogador ou clube terão direito a ser 

ressarcidos. Consagra-se, no novo RJCTD, um princípio de reparação 

integral do dano, com uma base mínima e automática de 

indemnização no valor das retribuições vincendas, dando-se à parte 

lesada a possibilidade de reclamar uma indemnização de montante 

mais elevado, sempre e quando comprove ter sofridos danos 

acrescidos (artigo 24.º, n.os 1 e 2, do RJCTD). Uma solução legislativa 

que consagra um princípio que já vinha sendo adotado nesta matéria 

em sede de contratação coletiva no futebol profissional em Portugal. 

No que toca à fixação da indemnização devida nestas situações, 

defendemos que, considerando a natureza das “cláusulas de 

rescisão”, hoje expressamente distinguidas da figura da cláusula 

penal, o valor monetário inscrito numa dessas cláusulas, 

convencionadas ao abrigo do artigo 25.º do RJCTD, não deverá, por 

princípio, representar o montante indemnizatório devido ao clube 

lesado no caso em que a justa causa invocada pelo jogador para a 

desvinculação venha a ser declarada insubsistente. Um 
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entendimento contrário significaria, a nosso ver, desconsiderar o 

facto de as “cláusulas de rescisão”, e os valores monetários nelas 

plasmados, particularmente no contexto do futebol profissional em 

Portugal, tenderem a expressar diferentes interesses das duas 

partes, não refletindo, necessariamente, os prejuízos do empregador 

que estão na base da indispensabilidade de desencadear mecanismos 

de indemnização por uma cessação sem justa causa não 

convencionada.  

Em alguns casos, e, mais concretamente, quando seja o clube a 

aparecer na posição de credor, em função da declaração de 

improcedência da justa causa invocada pelo jogador para a 

demissão, há a possibilidade de responsabilizar, solidariamente com 

o praticante, um clube terceiro, o clube com o qual o jogador celebre 

um novo contrato de trabalho na sequência da sua ilícita 

desvinculação. A doutrina do terceiro cúmplice, consagrada no artigo 

26.º do novo RJCTD, sendo uma exceção ao princípio da relatividade 

das obrigações, é estabelecida neste âmbito com base na presunção 

de que o novo clube do jogador influiu, direta ou indiretamente, na 

rutura ilícita do contrato anterior, ainda que tal presunção seja 

ilidível. Não sendo a presunção afastada, clube e jogador 

responderão, a título de responsabilidade solidária, na indemnização 

devida ao clube lesado. 

Ainda no âmbito da análise a este regime de responsabilidade 

solidária, mostrámos a nossa discordância relativamente à forma 

como o legislador concebeu o instituto do direito de regresso entre 

condevedores, parecendo-nos que teria sido mais adequado que se 

tivesse seguido uma fórmula igualitária, responsabilizando jogador e 
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clube terceiro na mesma proporção. Ainda assim, de acordo com o 

que vem estabelecido no artigo 26.º do RJCTD, o clube terceiro que 

assuma a totalidade do encargo indemnizatório terá direito de 

regresso sobre o jogador relativamente ao valor das retribuições 

vincendas, que sempre será devido ao clube lesado nos termos do 

artigo 24.º, n.º 1 do RJCTD. Já se for o jogador a proceder ao 

pagamento da indemnização em toda a sua extensão, este terá 

direito de regresso sobre o clube terceiro na parte que exceda o valor 

das retribuições vincendas, e que poderá ser devido perante a 

demonstração de danos acrescidos pelo clube lesado.  

Nestas notas conclusivas começámos por afirmar que os efeitos 

de uma cessação contratual originada pela invocação de justa causa 

pelo jogador ocorrem, essencialmente, no plano indemnizatório. E 

assim é, pelo menos na perspetiva do praticante desportivo. Com o 

artigo 27.º, n.º 3, do novo RJCTD, o legislador declarou a natureza 

acessória do vínculo desportivo face ao vínculo laboral, 

acrescentando que o vínculo desportivo se extingue com a 

comunicação da cessação do vínculo de trabalho às entidades 

competentes pelo registo dos contratos para efeitos desportivos, 

podendo sempre ser registado novo contrato. E ao fazê-lo, ditou, a 

nosso ver, uma espécie de sentença de morte a todas as sanções 

desportivas, de origem regulamentar ou convencional, que pudessem 

ser aplicadas pelas federações desportivas aos jogadores em 

consequência da cessação do contrato de trabalho desportivo, 

mesmo quando a rutura contratual ocorra de forma indevida. Assim, 

normas regulamentares como a do artigo 79.º, n.os 20 e 21, do 

RCOLP, ou disposições convencionais como a cláusula 52.ª do CCT 
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celebrado entre LPFP e SJPF, que já eram de constitucionalidade 

duvidosa, apresentam-se agora desconformes com o próprio RJCTD. 

Se o vínculo desportivo cessa com a comunicação da extinção do 

vínculo laboral, por exemplo, no caso do futebol profissional, à LPFP 

e à FPF, não há espaço para qualquer intervenção das entidades 

desportivas que seja suscetível de culminar numa decisão de não 

reconhecimento da desvinculação desportiva do jogador, ou no 

impedimento de registo propriamente dito com o mesmo 

fundamento. 

No plano das sanções desportivas poderá haver lugar, isso sim, à 

punição do clube terceiro que, direta ou indiretamente, incite um 

jogador de outro clube a cessar, ilicitamente, o seu contrato de 

trabalho desportivo sem justa causa. De acordo com o previsto no 

artigo 85.º do RDCOLP, o aliciamento de jogadores nestes termos 

resultará na aplicação de uma sanção ao clube terceiro sob a forma 

de impedimento de registo de novos contratos de jogadores entre um 

e dois períodos de inscrição, por cada jogador aliciado. Também aqui 

presume-se a cumplicidade do novo clube na rutura contratual ilícita 

provocada pelo jogador, ainda tal presunção seja ilidível (artigo 85.º, 

n.º 3, do RDCOLP). 
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