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Camaçari - Bahia, 13 de novembro de 2021.  
  
Ao Sr. VINÍCIUS DE AZEVEDO BARCELLOS (CPF sob o nº 504.290.778-58) 
 
Ref.: Notificação com proposta oficial para assinatura da primeira renovação de contrato 
profissional com atleta formado pela agremiação de prática desportiva 
 

O ESPORTE CLUBE BAHIA (ora denominado de “BAHIA”), agremiação de 
prática desportiva com inscrição no CNPJ sob o nº 15.193.923/0001-84, sediado no Centro de 
Treinamento Evaristo de Macedo, localizado na Fazenda Dias D`Ávila MGR 02, Polo Industrial 
de Camaçari, s/n, Camaçari/BA, CEP: 42.833-000, Brasil, vem, por meio da presente, 
devidamente representado na forma prevista em seu Estatuto Social, para notificar V.Sra. da 
proposta oficial para assinatura da primeira renovação de contrato profissional, de acordo com as 
condições a seguir previstas: 

 
Considerando que o BAHIA firmou com V. Sra. um Contrato de Formação com 

prazo estabelecido de 14.09.2017 a 29.06.2020, o qual foi rescindido antecipadamente mediante 
ajuste entre as partes, com o fim de firmar Contrato Especial de Trabalho Desportivo profissional, 
com prazo de 02.01.2019 a 31.12.2021, sendo este o primeiro contrato profissional de V. Sra.; 

 
Considerando que o Art. 29 da Lei nº 9.615/98, prevê que: 

 
Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito de 
assinar com ele, a partir de 16 (dezesseis) anos de idade, o primeiro contrato 
especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser superior a 5 (cinco) anos. 
(...) 
§ 7º A entidade de prática desportiva formadora e detentora do primeiro contrato 
especial de trabalho desportivo com o atleta por ela profissionalizado terá o direito 
de preferência para a primeira renovação deste contrato, cujo prazo não poderá ser 
superior a 3 (três) anos, salvo se para equiparação de proposta de 
terceiro.                   
§ 8º Para assegurar seu direito de preferência, a entidade de prática desportiva 
formadora e detentora do primeiro contrato especial de trabalho desportivo deverá 
apresentar, até 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do contrato em curso, 
proposta ao atleta, de cujo teor deverá ser cientificada a correspondente entidade 
regional de administração do desporto, indicando as novas condições contratuais e 
os salários ofertados, devendo o atleta apresentar resposta à entidade de prática 
desportiva formadora, de cujo teor deverá ser notificada a referida entidade de 
administração, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da 
proposta, sob pena de aceitação tácita.    
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Considerando que V.Sra. (ora denominado de “ATLETA”), atualmente possui 
Contrato Especial de Trabalho Desportivo firmado com o BAHIA, com prazo de 02.01.2019 a 
31.12.2021, devidamente registrado perante as entidades de administração do desporto; 

 
Considerando que é garantido pelos § 7º e § 8º do Art. 29, da Lei nº 9.615/98 (Lei 

Pelé), que a entidade de prática desportiva formadora do atleta, terá preferência para firmar a 
primeira renovação do primeiro Contrato Especial de Trabalho Desportivo (CETD) com este; 

 
Considerando que o BAHIA tem interesse em firmar a primeira renovação do 

Contrato Especial de Trabalho Desportivo que mantém com o ATLETA; 
 

O BAHIA vem, através da presente, notificar formalmente V. Sra. da proposta oficial 
de formalização da primeira renovação do CETD entre o BAHIA e o ATLETA, conforme 
garantido na legislação federal referida, de acordo com as bases abaixo especificadas: 

 
a) Prazo de Vigência: 01.01.2022 a 31.12.2022; 
 
b) Remuneração: A importância bruta de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais) a título de salário mensal, além do auxílio moradia na importância líquida de R$ 700,00 
(setecentos reais) mensais; 

 
c) Opção Pré-Fixada de Possível Prorrogação Contratual: Opção Pré-Fixada de 

Possível Prorrogação Contratual até 31.12.2023, que poderá ser manifestada até o prazo final do 
contrato, passando a remuneração mensal do ATLETA a partir de 01.01.2023 para a importância 
bruta de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e o auxílio moradia para a importância líquida de R$ 
1.000,00 (um mil reais) mensais; 
 

Diante de todas as condições acima especificadas, e da garantia de preferência para a 
assinatura da primeira renovação do Contrato Especial de Trabalho Desportivo com o ATLETA, 
assegurada pela Lei Geral do Desporto, na forma prevista no art. 29, §7º e 8º da referida norma 
(Lei nº 9.615/98), conforme aqui transcrito, o BAHIA realiza a presente Notificação de Proposta 
Oficial, a qual também será protocolada perante a Federação Bahiana de Futebol, para fazer valer 
o seu direito, fixando-se um prazo de 15 (quinze) dias para a resposta à missiva encaminhada. 

 
Sendo o que cumpre para o momento, o BAHIA agradece desde já pela atenção 

dispensada, ficando no aguardo de um breve retorno, e oportunamente reiterando os votos de 
estima e apreço.  

 
 

ESPORTE CLUBE BAHIA 
Vitor Ferraz Costa 

Vice-Presidente 


