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Direito de Imagemg
Objeto

O presente instrumento tem por objeto a cessão do
direito de exploração econômica da imagem, voz,
nome, apelido desportivo e assinatura profissional do
ATLETA à EMPRESA, que passa a ter, de maneira
exclusiva, o direito de utilização comercial dos, ç
mesmos, podendo cedê-los, ou autorizar sua
utilização por terceiros, mediante anuência doutilização por terceiros, mediante anuência do
ATLETA



Direito de Imagemg
Prazo

A cessão ora operada vigorará pelo prazo de 05 (cinco)p g p p ( )
anos, de _ até _, ficando o ATLETA impedido de assumir
quaisquer compromissos relativos aos direitos, objeto daquaisquer compromissos relativos aos direitos, objeto da
presente cessão, por todo o período pactuado, sem que o
mesmo seja comunicado à EMPRESA e por elamesmo seja comunicado à EMPRESA e por ela
autorizado, caso em que esta deverá firmar
conjuntamente com o ATLETA na qualidade de anuenteconjuntamente com o ATLETA na qualidade de anuente,
todos e quaisquer contratos cuja matéria seja inerente ao
objeto do presente instrumentoobjeto do presente instrumento.



Direito de Imagemg

E ãExceção

O ATLETA poderá tili ar s a imagem o apelidoO ATLETA poderá utilizar sua imagem, voz, apelido 
desportivo e assinatura profissional para fins não 
econômicos como por exemplo campanhaseconômicos, como por exemplo, campanhas 
beneficentes, desde que previamente comunicado à 
EMPRESA e seja por ela autorizado assinando estaEMPRESA e seja por ela autorizado, assinando esta 
juntamente com o ATLETA o contrato, caso existente, 
na qualidade de Anuentena qualidade de Anuente.



Direito de Imagemg

ExceçãoExceção

Nos casos em que o ATLETA for contratado paraNos casos em que o ATLETA for contratado para
prestação de serviços em filmes publicitários, sessões
fotográficas narrações dentre outros caberá àfotográficas, narrações, dentre outros, caberá à
EMPRESA, enquanto titular do direito de exploração
econômica de suas características distintivas, oeconômica de suas características distintivas, o
percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores
brutos devidos ao ATLETA;;



Cessão de Direitos

Importância dos “considerandos”, 
especialmente em casos onde osespecialmente em casos onde os 
próprios direitos do Clube sobre o Atleta 
não são óbviosnão são óbvios. 



Cessão de Direitos 

ObjetoObjeto

O Clube cede à Empresa, a título definitivo, irrevogável e 
i t tá l X% (X t ) d di it ô i dirretratável, X% (X por cento) dos direitos econômicos do 
Atleta, assim entendidos como todos e quaisquer 

lt d ô i b t i d d t dresultados econômicos brutos oriundos de toda e 
qualquer eventual negociação, seja por transferência 
definitiva ou por empréstimo do Atleta para qualquerdefinitiva ou por empréstimo, do Atleta para qualquer 
entidade de prática esportiva, no Brasil ou no exterior, 
bem como oriundos do pagamento de multabem como oriundos do pagamento de multa 
rescisória/cláusula penal.



Cessão de Direitos
Obrigação do Clubeg ç

O Clube compromete-se a cumprir integralmente todas as
suas obrigações assumidas com o Atleta tais como massuas obrigações assumidas com o Atleta, tais como, mas
não se limitando ao pagamento dos salários e
recolhimentos de INSS e FGTS rigorosamente dentro dosrecolhimentos de INSS e FGTS, rigorosamente dentro dos
prazos estipulados em lei.



Cessão de Direitos
Cláusulas Polêmicas

-Será necessária a anuência por escrito de ambas as 
partes como requisito essencial para qualquerpartes como requisito essencial para qualquer 
operação de transferência definitiva ou por empréstimo 
dos direitos federativos do Atleta a qualquer outrodos direitos federativos do Atleta a qualquer outro 
clube do Brasil ou exterior.

-As partes comprometem-se a não alienar o percentual
dos direitos de que dispõem, sem previa e expressa

dâ i it d t tconcordância por escrito da outra parte.

Desrespeito ao Art 18 bis da RSTP da FIFA?Desrespeito ao Art. 18 bis da RSTP da FIFA?



Cessão de Direitos

Art. 18 bis – Regulamento sobre o Estatuto e aArt. 18 bis Regulamento sobre o Estatuto e a 
Transferência de Jogadores

N h l b d á i t t itNenhum clube poderá assinar um contrato que permita a 
nenhuma outra parte do contrato ou a terceiros assumir 

i ã i fl i tuma posição em que possa influenciar em assuntos 
trabalhistas, bem como relacionados a transferências de 
atletas à independência a política ou a atuação dasatletas, à independência, a política ou a atuação das 
equipes de futebol dos clubes.



Contrato de Empréstimop

PrazoPrazo 

Nunca será maior que o prazo do contrato de trabalho 
i i loriginal.

De preferência será menor.p



Contrato de Empréstimop

Obrigação do Clube que Recebe o AtletaObrigação do Clube que Recebe o Atleta

O Cessionário compromete-se a cumprir
i t l t t d b i õ idintegralmente todas as suas obrigações assumidas
com o Atleta, tais como, mas não se limitando ao

t d lá i lhi t d INSSpagamento dos salários e recolhimentos de INSS e
FGTS, rigorosamente dentro dos prazos estipulados
em leiem lei.



Contrato de Empréstimop


