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INTRODUÇÃO 

 

A presente tese de doutorado com o título de “O Agente FIFA à luz do Direito Civil 

Brasileiro” pode parecer um pouco temerária em face da novidade e dificuldade da pesquisa e 

do ineditismo do assunto ligado a Direito Desportivo na Universidade de São Paulo. Essa 

mesma observação foi feita em nossa dissertação de mestrado com o título “O direito 

desportivo e a imagem do atleta” quando, pela primeira vez, tratou-se academicamente sobre o 

esporte no Largo São Francisco. 

 

Com o êxito na defesa da dissertação e a consequente publicação da obra com o 

mesmo título, abriram-se as portas para mais esse desafio acadêmico, que é desenvolver um 

tema inédito nessa Universidade, como também pouquíssimo explorado fora dela, tanto no 

Brasil como no exterior, principalmente em virtude do novel campo de trabalho e atuação1, 

razão pela qual está a ciência jurídica totalmente carente de estudos relacionados ao esporte 

como um todo. 

 

A contribuição do presente trabalho à ciência jurídica é facilmente demonstrável, na 

medida que não há, no Brasil, qualquer obra publicada relativa ao tema em análise. Ainda que 

existam alguns estudos e artigos relacionados ao tema, em 1º de janeiro de 2008 entrou em 

vigor uma nova regulamentação da FIFA (que é a Federação Internacional de Futebol) sobre 

Agentes, alterando consideravelmente a normativa anterior. 

 

Com a explosão comercial do esporte e os altos valores obtidos nas transações 

envolvendo jogadores de futebol e clubes, passou a ter papel importante e muitas vezes 

decisivo, principalmente no futebol, a figura do agente de jogadores.  

 

Como é sabido, o jogador de futebol, na sua maioria, é aquele indivíduo proveniente 

das camadas de baixa renda de nossa população. Com a prática profissional, em um pequeno 
                                                 
1 El fenómeno de los intermediarios de jugadores es un tema que se encuentra pendiente en nuestro 
Ordenamiento, precisando de un estudio y análisis profundo y de una normativa coherente. O, en su defecto, 
mientras tanto, de una interpretación jurisprudencial más clara. HITA, Luis Marín - “Sobre la retribución de los 
agentes de los deportistas profesionales” in Revista Jurídica del Deporte - Año 2003, nº 1 - Thomson - Aranzadi, 
p. 221. 
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intervalo de tempo seu status econômico se altera, passando a dispor não só de proventos 

consideráveis, como também de fama e prestígio. E isso atrai bons negócios, melhores 

salários, contratos, profissionais especializados em marketing, finanças, investimentos, 

impostos, etc. como também pessoas sem qualquer qualificação profissional, que apenas 

desejam se aproveitar do jovem e vulnerável atleta. 

 

Com essa preocupação, tanto a Federação Internacional de Futebol (FIFA), como a 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ambas entidades privadas, e até mesmo nosso 

Governo Federal, vêm tentando regulamentar essa atividade econômica. 

 

Inicialmente a FIFA, que é a Federação Internacional competente, estabeleceu um 

regulamento oficial sobre a atividade dos agentes de jogadores, obrigando cada filiada a 

estabelecer um regulamento próprio, levando em consideração o da FIFA, bem como seus 

Estatutos, a legislação nacional e os tratados internacionais. 

 

Com base nesse emaranhado de tratados internacionais, leis, normas e cláusulas, 

pretende-se analisar a relação jurídica do Agente FIFA com o seu principal cliente, o atleta 

profissional de futebol, nos seus mais variados aspectos. 

 

O estudo foi inteiramente desenvolvido através da metodologia dedutiva, com a 

consulta de artigos e livros nacionais e estrangeiros, principalmente espanhóis, italianos, 

portugueses e norte-americanos. Isso porque esses são os países que mais possuem literatura 

sobre esse assunto, enfrentando questões jurídicas muito parecidas com as brasileiras no 

tocante ao conflito entre a legislação local e as normas da FIFA. Não pode ser esquecido que 

os meios eletrônicos de acesso às informações e artigos via internet também foram de grande 

valia para a execução do presente trabalho. 

 

Pelo sumário proposto, iniciará o trabalho pela denominação de agente, passando 

pelo histórico da atividade, as principais funções exercidas no passado e no presente. Depois 

serão analisadas as normas, leis e os principais projetos de alteração, tanto nacionais como 

internacionais. 
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Nessa introdução é importante desde já justificar que, pelo ineditismo do tema e pelo 

desconhecimento público dos regulamentos e normas internas de direito desportivo, mais 

precisamente das normas emanadas da FIFA, mesmo se tratando de trabalho acadêmico onde 

não é comum e aconselhável essa técnica, será necessário fazer alguns comentários específicos 

sobre os principais artigos que regulamentam o Agente FIFA. Também, como se trata de 

norma interna de uma entidade, que adiante será devidamente contextualizada, disponível 

apenas no site da entidade em língua estrangeira, anexa-se a esse estudo o seu teor como 

forma de facilitar a consulta e o entendimento. 

 

No terceiro capítulo será analisada as características e as diversas possibilidades de 

enquadramento legal desse contrato à luz de nossa legislação civilista (Contrato de Agência, 

Mandato, Corretagem, Prestação de Serviços, aplicação do Código de Defesa do Consumidor), 

a relação com a profissão de advogado para, ao final, classificá-lo concluindo  sobre a sua 

natureza jurídica. 

 

Antes de conclusão geral final, também será analisada sucintamente as normas 

aplicáveis am alguns países como Portugal, Itália e Estados Unidos. 

 

Para finalizar essa introdução e justificativa sobre o tema escolhido, vale a pena 

retornar com os dizeres de Ignácio Granado Hijelmo, que muito bem expressa o sentimento de 

quem se aprofunda no estudo desse assunto: “Esto sentado respecto al Derecho en general, 

estimo que el Derecho deportivo o Derecho del deporte constituye una de las realidades 

jurídicas más apasionantes que hoy pueden ofrecerse a un jurista y ello debido a sus rasgos 

estructurales.”2 

                                                 
2 HIJELMO, Ignácio Granado. “ La fundamentación sistémica del derecho deportivo” in Revista Española de 

Derecho Deportivo, nº 5, enero/junio, 1995, p. 70 
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I – A FIGURA DO AGENTE DE ATLETAS 

 

1.1 - A DENOMINAÇÃO “AGENTE FIFA” 

 

 

O primeiro objetivo será explicar e compreender o porquê da utilização da palavra 

“agente”, combinada com a sigla “FIFA”, para definir essa atividade, conforme o título do 

presente trabalho. 

 

FIFA é a abreviação do nome francês da entidade máxima do futebol mundial 

Fédération Internationale de Foot-ball Association. É uma entidade privada, com sede em 

Zurique, e regida pela lei Suíça, que controla toda a prática mundial do futebol, através do 

sistema confederativo, podendo cada país ter apenas uma entidade filiada que se submete às 

suas normas e estatutos.3 No Brasil a entidade filiada é a CBF (Confederação Brasileira de 

Futebol), que é uma associação civil sem fins lucrativos com sede no Rio de Janeiro. 

 

Esclarecido o significado de FIFA, será desenvolvido aqui o tema prioritariamente 

relacionado à sua esfera de atribuição e competência, qual seja, o futebol. 

 

Já a utilização da expressão “agente” para denominar a atividade que aqui será 

estudada demanda uma explicação mais completa, já que, “uma circunstância que dificulta, 

ainda hoje, a apreensão e o tratamento do fenómeno, é a profusão de situações e a 

                                                 
3 Estatuto da FIFA - site www.fifa.com 
article 2 - Objectives 
The objectives of FIFA are: 
a) to improve de game of footbal constantly and promote it globally in the light of its unifying, educational, 
cultural and humanitarian, particulary through youth and development programmes, 
b) to organise its own international competitions, 
c) to draw up regulations and provisions and ensure their enforcement, 
d) to control every type of Association Football by taking appropriate steps to prevent infringements os the 
Statutes regulations or decisions of FIFa or of the Laws of the Game, 
e) to prevente all methods or practices which might jeopardise the integrity of matches or competitions or give 
rise to abuse os Association Football. 
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correspondente diversidade pletórica de designações e de funções desempenhadas por este 

“terceiro homem” (expressão de João Leal Amado)”4. 

 

Agente, intermediário, mediador, empresário, representante, mandatário, procurador, 

manager, prestador de serviço, são algumas das denominações encontradas na doutrina e no 

dia a dia esportivo.5 

 

E o motivo das mais variadas denominações é, principalmente, em função da 

analogia que existe entre as funções desempenhadas por quem exerce essa atividade com os 

mais diferentes institutos jurídicos civis suscetíveis de enquadramento legal, que serão 

analisados em capítulos específicos. 

 

Segundo Luis Martín Hita, “la denominación de agente es la más utilizada por 

importación del término agent anglosajón, en concreto de lo que se denomina sport agent”6. A 

palavra agency, na Commom Law, designa simplesmente a relação que se estabelece entre 

uma pessoa, o agent, que atua em benefício de outrem, o principal.7 

 

Já Matteo Di Francesco8, faz uma análise das denominações de acordo com as 

inovações jurídicas e econômicas italianas e européias que, aos poucos, fez com que houvesse 

uma metamorfose de tal figura de “mediatore che diviene prima Procuratore e poi Agente di 

Calciatori”. 
                                                 
4 CARVALHO, André Dinis de. “A profissão de empresário desportivo - uma lei simplista para uma actividade 
complexa” in Desporto & Direito - Revista Jurídica do Desporto, Ano 1, n° 2, Coimbra Editora: Coimbra, 2004, 
p. 254. 
5 En el deporte profesional, al igual se sucede en cualquier otra actividad económica mercantilizada en la que 
circulen importantes cantidades de dinero, aparecen una serie de personas que de alguna forma intermedian en la 
contratación entre el club, entidad deportiva o SAD y el jugador. La actividad de estos intermediarios es muy 
diversa, por lo que es conveniente realizar con carácter previo algunas consideraciones sobre el contenido de la 
misma. Además, y en parte consecuencia de lo que acabamos de decir, el término que se utiliza para 
denominarlos no es unívoco. Así, para referirse al mismo profesional se suele hablar de representante, 
intermediario o agente. HITA, Luis Marín. “Sobre la retribución de los agentes de los deportistas profesionales” 
in Revista Jurídica del Deporte - Año 2003, nº 1 - Thomson - Aranzadi, p. 221. 
6 HITA, Luis Marín. “Consideraciones sobre los agentes deportivos - La Ley” in Revista Jurídica Española de 

Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografia - Año XVIII - Número 4413 - Lunes, 10 de noviembre de 1997, p. 2. 
7
 A definição americana constante do Uniform Athlete Agents Act (ver capítulo IV, item 4) é: Agency 

contract’means na agreement in which a student-athlete authorizes a person to negotiate or solicit on behalf of the 
student-athlete a professional-sports-services contract or na endorsement contract. 
8 Il ruolo dell’ agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Bari: Cacucci Editore, 2007, 
p.27-36. 
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Para entender a teoria de Di Francesco acerca dessa metamorfose, é necessário um 

breve histórico da evolução italiana dessa profissão. Narra o autor que o processo de 

desenvolvimento da atividade teve dois momentos fundamentais: a lei n° 91/1981 e a 

“Sentença Bosman”. Esses dois marcos legais colocaram fim na relação dominante dos clubes 

sobre os jogadores, abrindo um novo mercado de transferências, com uma grande margem de 

negociação de valores e contratos. 

 

A lei n° 91/1981 aboliu o vincolo sportivo, enquadrando a relação clube-atleta como 

uma relação de trabalho subordinado, favorecendo o regime de transferências. Antes dessa lei, 

o clube era detentor do vínculo do atleta por prazo indeterminado, independentemente do 

término do contrato de trabalho, podendo o clube negociá-lo ou não com outra agremiação, 

sem o consentimento do atleta, pelo preço que bem entendesse. Com o advento dessa lei, não 

ficou mais o atleta dependente de seu clube, podendo negociar mais facilmente melhores 

condições, valores, prazos contratuais, pois, ao término do contrato, estaria livre para 

transferir-se, desde que houvesse o pagamento da “indennità di preparazione e promozione” 

estabelecida segundo os novos e objetivos critérios da lei. 

 

Já a “Sentença Bosman” foi um marco europeu e, até mundial, que alterou 

significativamente o mercado de transferências de jogadores. Em breve resumo, trata-se de 

uma decisão de 15 de dezembro de 1995 da Corte de Justiça Européia que declarou a 

ilegalidade, por violação ao artigo 48 do Tratado da Comunidade Européia que dispõe sobre a 

livre circulação dos trabalhadores, das normas que prevêem o direito de um clube exigir de 

outro clube, para a cessão de jogadores com contrato de trabalho findo, o pagamento de 

indenização, bem como extinguiu as cláusulas de nacionalidade entre os países membros.9 

                                                 
9 Sobre o caso Bosman esclarece Eduardo Carlezzo: “Como é sabido, a inspiração dos legisladores nacionais para 
a extinção do instituto jurídico-desportivo chamado “passe” veio de uma sentença proferida pelo Tribunal de 
Justiça da Comunidade Européia, o qual apreciou demanda proposta pelo jogador profissional belga, Jean-Marc 
Bosman, que além de enfrentar as poderosas entidades que regulamentam o futebol europeu, pretendeu que fosse 
declarado que as regras de transferência e as cláusulas de nacionalidade não lhe eram aplicáveis, considerando-as 
incompatíveis com as regras do Tratado de Roma sobre concorrência e livre circulação dos trabalhadores.  
(...) 
Do pronunciamento final do Tribunal: “EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre las cuestiones 
planteadas por la Cour d'appel de Liège mediante resolución de 1 de octubre de 1993, declara: 1) El artículo 48 
del Tratado CEE se opone a la aplicación de normas adoptadas por asociaciones deportivas, con arreglo a las 
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Sobre o tema específico da denominação, narra o autor que, durante o regime do 

vincolo sportivo prevalecia a função de mediador, já que a atividade consistia basicamente em 

mediar, entre os clubes que eram os verdadeiros proprietários do vínculo, a compra e venda de 

jogadores.  

 

Em 1990, a Federação Italiana de Futebol (FIGC - Federazione Italiana Giuoco 

Calcio) publicou uma primeira regulamentação da atividade, ainda bem deficitária, porém 

denominando a função de procuratore sportivi. Essa primeira regulamentação possuía normas 

de seleção e acesso a categorias especiais, sanções disciplinares e uma jurisdição exclusiva 

para solução de controvérsias. Ainda, a atividade procuratória era definida como aquela de 

assistência, consulta ou mandato sem representação a favor ou no interesse do jogador 

profissional paras as atividades especialmente indicadas. No regulamento seguinte, em 1997 e 

já sobre a forte influência da “Sentença Bosman” e do primeiro regulamento da FIFA de 1994, 

alterou-se a denominação para procuratore di calciatori, regulamentando apenas a relação 

com o atleta, deixando para trás a mediação entre clubes. 

 

Por fim, chegou-se, na Itália, à denominação de Agenti di Calciatori com o 

regulamento aprovado em 22 de novembro de 2001, mantendo-se a mesma expressão no novo 

Regolamento FIGC per Agenti di Calciatori aprovado em 1 de fevereiro de 2007. 

 

                                                                                                                                                         
cuales un jugador profesional de fútbol nacional de un Estado miembro sólo puede, al término del contrato que le 
vincula a un club, ser empleado por un club de otro Estado miembro si este último ha abonado al club de origen 
una compensación por transferencia, formación o promoción. 2) El artículo 48 del Tratado CEE se opone a la 
aplicación de normas adoptadas por asociaciones deportivas según las cuales, en los partidas de las competiciones 
por ellas organizadas, los clubes de fútbol sólo pueden alinear un número limitado de jugadores profesionales 
nacionales de otros Estados miembros. 3) El efecto directo del artículo 48 del Tratado CEE no puede ser 
invocado en apoyo de reivindicaciones relativas a una compensación por transferencia, formación o promoción 
que, en la fecha de la presente sentencia, ya haya sido pagada o se adeude aún en cumplimiento de una obligación 
nacida antes de dicha fecha, salvo para los justiciables que, antes de dicha fecha, hayan iniciado una acción 
judicial o formulado una reclamación equivalente según el Derecho nacional aplicable”.  
(...) 
Cabe consignar ainda que os países suscetíveis de sofrer os efeitos desta decisão eram à época os 15 Estados-
membros da EU, mais a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, membros do EEE (Espaço Econômico Europeu), 
porque o Acordo EEE confere aos assalariados e aos trabalhadores independentes o direito de circularem e de se 
estabelecerem livremente na Comunidade (liberdade de circulação das pessoas). Esta liberdade insere-se na 
competência do Tribunal europeu.” in Direito Desportivo Empresarial. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 
2004, p. 10/11. 
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No Brasil, a respeito da denominação, seguiu-se sempre a orientação da FIFA que 

quando adotou seu primeiro regulamento em 1994 batizou-o de Players’ Agents Regulations. 

No entanto, o Regulamento de Agente de Jogadores, instituído pela Resolução de Diretoria 

(RDI) da CBF n ° 07/01 entrou em vigor somente em 8 de outubro de 2001. 

 

Dessa forma, apesar da analogia com diversos institutos jurídicos, preferiu-se seguir 

a denominação utilizada pelas entidades nacional (CBF) e internacional (FIFA) que organizam 

o esporte, definindo o contrato e a atividade aqui estudada de Agente FIFA. 

 

Assim, pode-se concluir que “Agente” é o gênero, pois é relacionado com a atividade 

de um modo geral, enquanto que “FIFA” é a espécie, específica no caso para atletas de 

futebol, podendo variar, por exemplo, se tratar-se de outras modalidades como basquete, vôlei, 

tênis, etc. 
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1.2 - A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROFISSÃO DE AGENTE 

 

 

Diferentemente do que muitos imaginam, “the sports agent profession is not a new 

one. What is new are the high finance and intense competition that pervade the profession.”10 

 

Nos Estados Unidos tem-se registro das primeiras atuações dos agentes esportivos 

por volta da década de 20. O primeiro caso de agenciamento de notório conhecimento 

envolveu o agente Charles C. “Cash and Carry” Pyle e o jogador de futebol americano Harold 

“Red” Grange, o “fantasma galopante” conforme narram Kenneth L. Shropshire e Timothy 

Davis:  

 

Most attribute the genesis of the athlete agent industry to theatrical promoter, 
impresario, and showman Charles C. “Cash and Carry” Pyle. Pyle was the agent for 
many athletes in th early part of this century, most notably the legendary footbal star 
Harold “Red” Grange, the “Galloping Ghost”, a charter member of the NFL Hall of 
Fame. It was Pyle who negociated a $ 3.000-per-game contract for Grange to play 
professional football with the Chicago Bears in 1925. In addition, he negociated for 
Grange to receive mora than $ 300.000 in movie rights and endorsements inclusing 
a Red Grange doll, a candy bar, and a cap.11 

 

 

Mesmo com suas primeiras atuações nos anos vinte, a explosão da atividade no 

mercado norte-americano ocorreu mesmo na década de setenta.12 Para Icíar Alzaga Ruiz 

existem alguns motivos principais para o rápido desenvolvimento dos agentes esportivos nos 

Estados Unidos, sendo o principal deles a extinção das chamadas “cláusulas de reserva”.13 

 

                                                 
10 SHROPSHIRE, Kenneth L. and DAVIS, Timothy. The Business of Sport Agents. University of Pennsylvania 
Press: Philadelphia, 2003, p. 9. 
11 The Business of Sport Agents. University of Pennsylvania Press: Philadelphia, 2003, p. 9. 
12 Aunque sus primeras actuaciones se sitúan en torno a principio de los años veinte, su práctica generalización 
para gran parte de los deportistas profesionales se lleva a cabo en la época de los sessenta adoptando total 
acomodación en este mercado en la década de los setenta. SILVERO, Emilio Andrés García. “De nuevo sobre el 
régimen jurídico de los agentes deportistas en los Estados Unidos. A propósito de la sports agent responsability 
and trust act” in Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento, n. 15, ano 2005-3, Ed. Aranzadi, p. 400 
13 Hasta princípios de los años setenta, los jugadores se encontraban permanentemente ligados a sus Clubes por 
médio de cláusulas de reserva o de opción, que impediam que el deportista negociara libremente su posible 
traspaso a outro Club. Como consecuencia de ello, la capacidad de negociación de los deportistas era muy 
limitada. RUIZ, Icíar Alzaga. “La figura del representante de deportistas en el derecho estadounidense” in Revista 

Jurídica del Deporte. Thomson, nº 10, 2003-2, p. 204. 
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Segundo Rafael Teixeira Ramos, “as cláusulas de reserva começam a derruir quando, 

no início dos anos setenta diversos atletas entram na justiça comum para arguírem o direito ao 

livre trabalho, ou seja, maior poder de acordo entre eles e o seu empregador.”14 A justiça 

norte-americana começou a acatar o pedido dos atletas,  declarando a inconstitucionalidade 

das cláusulas de reserva e das cláusulas de opção, impulsionando uma maior intervenção dos 

agentes desportivos nas novas negociações contratuais  

 

Um outro fator decisivo para o crescimento foi a entrada de novos concorrentes no 

mercado, com a criação de novas ligas profissionais, provocando uma grande disputa na 

contratação dos principais atletas e jovens promessas, com a renegociação, ajuste e majoração 

de salários. André Dinis de Carvalho acrescenta que, “por outro lado, o crescimento dos 

salários implicou, para os jogadores, vantagens acrescidas em dispor de uma correta assessoria 

fiscal e financeira, porquanto a maior parte dos desportistas desconhece, tanto as leis fiscais, 

como as possibilidades de investimento dos proveitos auferidos.”15 

 

Ainda, “se asiste a una reorganización e las asociaciones de deportistas, que pasan de 

ser unas organizaciones carentes de estructura y sin ninguna capacidad de negociación a 

convertirse en verdaderos sindicatos representantes de los intereses de los deportistas 

profesionales”.16 

 

Em virtude da expansão tecnológica, da “midiatização do esporte” e da chamada “era 

da informação”, está-se diante de um substancial aumento das aparições públicas dos atletas 

fazendo com que haja uma significativa valorização de sua imagem e, conseqüentemente, a 

                                                 
14 Agentes Desportivos (players Agents) e sua Remuneração no ordenamento jurídico português. Monografia 
apresentada à Faculdade de Direito de Coimbra, sob a orientação do Profesor Nuno Barbosa, para a obtenção do 
título de pós-graduação em Direito do Desporto Profissional. Coimbra, Portugal, junho de 2006, p. 10. O mesmo 
autor explica que as cláusulas de reserva restringiam a liberdade laboral dos atletas e a negociação de seus 
serviços laborais durante ou após o cumprimento do contrato de trabalho, aferindo total unilateralidade ao 
empregador para negociar os salários dos jogadores. Significava uma espécie de Lei do Passe norte-americana. 
Por exemplo: ao final do contrato de trabalho do atleta de baseball, ou ele aceitava o salário que lhe era imposto 
ou era trocado, vendido, enfim, poderia até mesmo deixar a carreira caso não aceitasse as imposições.    
15 “A profissão de empresário desportivo - uma lei simplista para uma actividade complexa?” in Desporto e 

Direito, Revista Jurídica do Desporto, Ano I, número 2, Janeiro/Abril 2004, Coimbra Editora, p. 253. 
16 RUIZ, Icíar Alzaga. “La figura del representante de deportistas en el derecho estadounidense” in Revista 

Jurídica del Deporte. Thomson, nº 10, 2003-2, p. 204. 
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possibilidade de obter vantagens econômicas com o correto auxílio de um profissional do 

meio.17 

 

Economicamente e profissionalmente para a carreira dos atletas, deve ser ressaltado 

que um contrato mal feito pode estragar toda uma carreira. Um atleta pode ter somente uma 

oportunidade na sua carreira de negociar um contrato que pode o levar à sua tão sonhada 

independência financeira, enquanto que um agente esportivo, regra geral, deve ter já 

negociado outros contratos similares, ou seja, tem o agente muito mais capacidade técnica e 

experiência para negociar um bom contrato para seu cliente.  

 

Além de todas essas razões de natureza econômica tem-se o aspecto emocional, na 

medida que o atleta, não participando diretamente da negociação, evita um possível conflito e 

o desgaste natural com seu empregador e com torcedores de sua equipe.18 

 

Já na Europa, a evolução da atividade de agente, além do fator econômico que é uma 

espécie de regra geral em todos os lugares do mundo, envolveu outros fatores, um pouco 

diferentes do caso norte-americano. 

 

Em primeiro lugar a grande concentração da atividade está no desenvolvimento e 

prática da modalidade futebol, enquanto que nos Estados Unidos dividia-se entre basquetebol, 

beisebol, futebol americano e hóquei no gelo, ficando o futebol, ainda hoje, em segundo plano. 

 

Em segundo lugar, tratam-se de vários países distintos, cada qual possuindo sua 

própria legislação. Nesse contexto desenvolveu-se a atividade, inicialmente, isoladamente em 

cada país que, por questões geográficas, acabam sendo mercados pequenos e de difícil 

desenvolvimento. Eram raros os jogadores que se transferiam de um país a outro, sendo mais 

                                                 
17 Sobre esse assunto ver: EZABELLA, Felipe Legrazie. O direito desportivo e a imagem do atleta. São Paulo: 
IOB Thomson, 2006. 
18 No mesmo sentido: “O processo negocial é, por via de regra, um processo desgastante, e a maioria dos atletas 
não pode, nem quer, participar nele: o praticante quer disputar a competição desportiva nas melhores condições 
possíveis, não embrenhar-se em disputas contratuais para as quais não se encontra minimamente vocacionado e 
preparado;…”. AMADO, João Leal, Vinculação versus Liberdade, o processo de constituição e extinção da 

relação laboral do praticante desportivo, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, p. 489.  
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comum a atividade de empresários que negociavam amistosos e excursões internacionais entre 

os clubes. 

 

Mesmo com cada país possuindo uma legislação própria, a exemplo do comentado 

no capítulo anterior sobre a legislação italiana, no futebol como um todo prevalecia a regra do 

vínculo esportivo do atleta com o clube, mesmo após o término de seu contrato de trabalho, 

regra essa que dificultava o desenvolvimento do mercado de transferências entre clubes. 

Existia também em cada país um limite de inscrição de atletas comunitários e extra-

comunitários. 

 

Aos poucos cada país foi flexibilizando suas normas que regulamentavam o vínculo 

esportivo, porém, nenhum deles resistiu à já supra comentada “Sentença Bosman”19 que foi o 

grande estopim para a evolução da figura do jogador profissional de futebol e do agente de 

jogador de futebol na Europa.20 

 

No Brasil, antes da vigência do artigo 28, § 2º da Lei nº 9. 615/9821 (chamada Lei 

Pelé), a atuação dos agentes era muito tímida, na medida em que vigorava, até 26 de março de 

                                                 
19 ver nota 9. 
20 Alla luce di questa nuova realtà evidente è stata, quindi, la crescita esponenziale della forza contrattuale dei 
calciatori professionisti e, con loro, di conseguenza, dei rispettivi Agenti. Questi ultimi, infatti, con l’evoluzione 
in senso professionistico dello sport hanno gradualmente assunto un ruolo di primo piano nello svolgimento delle 
tratative contrattuali, in virtù dell’essigenza dell’atleta di essere adequatamente rappresentato nei propri interessi, 
sia in vista del rinnovo contrattuale con la medesima società, sia in vista di un posibile trasferimento ad altro 
club. L’avento del svincolo dei calciatori professionisti e la lberalizzazione dei trasferimenti effeto della sentenza 
Bosman hanno in tal modo gettato le basi per il rafforzamento e l’internazionalizzazione della figura dell’Agente, 
di cui ci si accinge dunque ad analizzare l’evoluzione. DI FRANCESCO, Matteo. Il ruolo dell’ agente di 

calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Bari: Cacucci Editore, 2007, p. 30. 
21 Art. 28. A atividade do atleta profissional, de todas as modalidades desportivas, é caracterizada por 
remuneração pactuada em contrato formal de trabalho firmado com entidade de prática desportiva, pessoa 
jurídica de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de 
descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral.  
§ 1o Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da seguridade social, 
ressalvadas as peculiaridades expressas nesta Lei ou integrantes do respectivo contrato de trabalho. 
§ 2º O vínculo desportivo do atleta com a entidade desportiva contratante tem natureza acessória ao respectivo 
vínculo trabalhista, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais: 
I - com o término da vigência do contrato de trabalho desportivo; ou, 
II - com o pagamento da cláusula penal nos termos do caput deste artigo; ou ainda, 
III - com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial de responsabilidade da entidade desportiva 
empregadora prevista nesta Lei. 
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2001 (a lei é de 25 de março de 1998, mas deu um prazo de três anos para que o § 2º do artigo 

28 entrasse em vigor22) o regime do “passe”. O passe era disciplinado no artigo 11 da Lei 

6.354 de 2 de setembro de 197623, e nada mais era do que um instituto semelhante ao vincolo 

sportivo, na medida que um atleta somente poderia transferir-se de clube mediante o 

pagamento de uma determinada quantia, mesmo após o término do contrato de trabalho.24 

 

                                                                                                                                                         
§ 3o O valor da cláusula penal a que se refere o caput deste artigo será livremente estabelecido pelos contratantes 
até o limite máximo de cem vezes o montante da remuneração anual pactuada. (Parágrafo incluído pela Lei nº 
9.981, de 14.7.2000) 
§ 4º Far-se-á redução automática do valor da cláusula penal prevista no caput deste artigo, aplicando-se, para 
cada ano integralizado do vigente contrato de trabalho desportivo, os seguintes percentuais progressivos e não-
cumulativos: 
I - dez por cento após o primeiro ano; 
II - vinte por cento após o segundo ano; 
III - quarenta por cento após o terceiro ano; 
IV - oitenta por cento após o quarto ano. 
§ 5o Quando se tratar de transferência internacional, a cláusula penal não será objeto de qualquer limitação, desde 
que esteja expresso no respectivo contrato de trabalho desportivo. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.981, de 
14.7.2000) 
§ 6º (revogado) 
§ 7º É vedada a outorga de poderes mediante instrumento procuratório público ou particular relacionados a 
vínculo desportivo e uso de imagem de atletas profissionais em prazo superior a um ano."(NR) 
22 Art. 93. O disposto no art. 28, § 2o, desta Lei somente produzirá efeitos jurídicos a partir de 26 de março de 
2001, respeitados os direitos adquiridos decorrentes dos contratos de trabalho e vínculos desportivos de atletas 
profissionais pactuados com base na legislação anterior. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 14.7.2000) 
Art. 94. Os artigos 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § 1o do art. 41 desta Lei serão obrigatórios exclusivamente 
para atletas e entidades de prática profissional da modalidade de futebol. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 
14.7.2000) 
Parágrafo único. É facultado às demais modalidades desportivas adotar os preceitos constantes dos dispositivos 
referidos no caput deste artigo. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.981, de 14.7.2000) 
Art. 96. São revogados, a partir da vigência do disposto no § 2 o do art. 28 desta Lei, os incisos II e V e os §§ 1o e 
3o do art. 3o, os arts. 4o, 6o, 11 e 13, o § 2o do art. 15, o parágrafo único do art. 16 e os arts. 23 e 26 da Lei no 
6.354, de 2 de setembro de 1976; são revogadas, a partir da data de publicação desta Lei, as Leis nos 8.672, de 6 
de julho de 1993, e 8.946, de 5 de dezembro de 1994. 
23 Lei 6.354 de 2 de setembro de 1976. 
Art . 11 Entende-se por passe a importância devida por um empregador a outro, pela cessão do atleta durante a 
vigência do contrato ou depois de seu término, observadas as normas desportivas pertinentes.  
Art . 13 Na cessão do atleta, poderá o empregador cedente exigir do empregador cessionário o pagamento do 
passe estipulado de acordo com as normas desportivas, segundo os limites e as condições estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Desportos.  
§ 1º O montante do passe não será objeto de qualquer limitação, quando se tratar de cessão para empregador 
sediado no estrangeiro.  
§ 2º O atleta terá direito a parcela de, no mínimo, 15% (quinze por cento) do montante do passe, devidos e pagos 
pelo empregador cedente.  
§ 3º O atleta não terá direito ao percentual, se houver dado causa à rescisão do contrato, ou se já houver recebido 
qualquer importância a título de participação no passe nos últimos 30 (trinta) meses.  
Art . 26 Terá passe livre, ao fim do contrato, o atleta que, ao atingir 32 (trinta e dois) anos de idade, tiver prestado 
10 (dez) anos de serviço efetivo ao seu último empregador.  
24 Sobre o “passe”, histórico, controvérsias e legislação, verificar ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas 

profissionais de futebol no direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1998. 
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Dessa forma verifica-se que no Brasil tivemos uma explosão tardia, se comparada à 

Europa e Estados Unidos, da atividade de agente de jogadores. Explosão tardia e totalmente 

descontrolada, não só por parte da CBF, da péssima legislação que será comentada em 

capítulo específico adiante, como dos próprios clubes que não se prepararam adequadamente 

para lidar com esse novo mercado esportivo de transferências. 

 

E essa evolução da atividade nem sempre foi vista com muito bons olhos e, 

principalmente hoje em dia que o mercado de transferências é altamente lucrativo e 

movimentado, são muitos os que reclamam, e com razão, do grau de influência que esse 

‘terceiro homem’ exerce no esporte.   

 

Relata André Dinis de Carvalho que, “curiosamente, quando a figura do empresário 

desportivo surgiu, os representantes dos clubes negavam-se, frequentemente, a negociar com 

os representantes dos desportistas, que consideravam persona non grata, procurando manter a 

superioridade de que gozavam no seu processo de negociação”25. Segundo Rafael Teixeira 

Ramos, também nos Estados Unidos, no início, “eles fossem muitas vezes recusados pelos 

dirigentes para uma negociação contratual desportiva, tendo em vista que, o mundo esportivo 

os viam como pessoas prejudiciais ao esporte.”26 27 

 

No Brasil o término do passe de jogador foi e ainda é muito polêmico, na medida que 

não se regulamentou e fiscalizou corretamente a atuação dos agentes que, conforme dito, com 

a brecha legal e a deixa mercadológica, invadiram o mercado. Álvaro Melo Filho é um dos 

principais críticos da situação hoje vivida no futebol brasileiro, para ele, “antes da Lei Pelé, o 

“passe” dos atletas profissionais pertencia aos clubes. Depois da deletéria lex sportiva, a 

“posse” dos atletas, de fato, passou para agentes e empresários, ou, como averba Ives Gandra 

                                                 
25 “A profissão de empresário desportivo - uma lei simplista para uma actividade complexa?” in Desporto e 

Direito, Revista Jurídica do Desporto, Ano I, número 2, Janeiro/Abril 2004, Coimbra Editora, p. 253. 
26 Agentes Desportivos (players Agents) e sua Remuneração no ordenamento jurídico português. Monografia 
apresentada à Faculdade de Direito de Coimbra, sob a orientação do Profesor Nuno Barbosa, para a obtenção do 
título de pós-graduação em Direito do Desporto Profissional. Coimbra, Portugal, junho de 2006, p. 10. 
27 “Long-time successful agent Leigh Steinberg once described the stereotypical agent as ‘short and slick, he 
wears a gold chain around his neck and a diamond ring on his pincky finger; he’s armed with a stream os fast talk 
and a package of proises to fatten his wallet at the expense of the athlete”. SHROPSHIRE, Kenneth L. and 
DAVIS, Timothy. The Business of Sport Agents. University of Pennsylvania Press: Philadelphia, 2003, p. 19. 
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da Silva Martins, ‘a nova lei simplesmente tirou os jogadores dos clubes e os repassou para os 

empresários’.”28 

 

Resumidamente, se pode concluir afirmando que, de maneira geral o atleta 

profissional, historicamente vinculado ao seu clube com um contrato de trabalho e, em alguns 

países, ainda com vínculo esportivo, começou a necessitar, em virtude da exploração 

econômica do esporte como um todo, de uma pessoa que defendesse seus interesses não só em 

face de seu empregador, como também na gerência de diversos negócios paralelos que 

gravitam ao redor dos desportistas ricos e famosos, como investimentos financeiros, contratos 

de licença de uso de imagem, merchandising, etc., surgindo e desenvolvendo assim a atividade 

de agente, hoje comum e com papel fundamental no desenvolvimento do esporte como 

negócio.29  

                                                 
28 E continua o mesmo autor: E os clubes que sempre foram celeiros de craques transfiguraram-se, na maioria 
dos casos, em “laranjas” dos empresários.  Com efeito, com poucas exceções, estes agentes atuam como 
“atravessadores desportivos”, quer dizer, autênticos “senhores feudais” dos atletas, “apropriando-se” deles como 
se fossem “res” e induzindo-os a “mercenarização”  desportiva motivada por contratos em dólares ou euros. 
(...) 
Com supedâneo em sua experiência vivenciada na Fifa, o advogado e ex-Diretor do Departamento de 
Transferências de Jogadores do ente internacional G. Monteneri já advertiu que “the direction of capital flows in 

professional football has considerable changed. Instead of circulating between clubs, more and more money 

ended up in agents pockets”. Reponte-se, nesse passo, que a riqueza gerada no futebol não pode escoar-se para 
um “ralo” fora dele, pois antes, deve servir para nele reinvestir, hipótese rara e até inconcebível pela maioria dos 
agentes de futebol. E mais, se um clube paga e tem direitos sobre o atleta, deve ser ele a usufruir deles, e não os 
outros.” “’Laranjas’ desportivos: uma contribuição de “pioria” da Lei Pelé in www.migalhas.com.br, acesso em 
novembro de 2007. 
29 No mesmo sentido: L’introduzione dello scopo di lucro, il processo di quotazione in borsa delle società 
sportive, la constituzione di un mercato unico europeo, la continua introduzione di nuove regole, la giovane età 
degli atleti e la loro inesperienza sono soltanto alcune delle concause che hanno richiesto e determinato, nel 
tempo, la presenza all’interno dell’ordinamento sportivo di specifiche figure manageriali in grado di far fronte ale 
molteplici problematiche giuridiche ed economiche del settore. DI FRANCESCO, Matteo. Il ruolo dell’ agente di 

calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Bari: Cacucci Editore, 2007, p.24. 
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1.3 - AS PRINCIPAIS FUNÇÕES 

 

 

Como visto, na prática há a utilização de diferentes expressões para denominar a 

atividade do agente, dificultando, inclusive, a compreensão e o tratamento jurídico dessa 

figura. Essa enorme gama de denominações justifica-se em virtude da diversidade de funções 

que o agente pode exercer para atender seu cliente. 

 

Para a FIFA, o agente é aquela pessoa física que, com base em seu regulamento, 

desempenha uma função remunerada que leva um jogador a negociar ou renegociar um 

contrato de trabalho com um clube, ou a dois clubes a acordarem um contrato de 

transferência.30 Para André Dinis de Carvalho, quando imaginar um agente esportivo “é dizer 

que este é o indivíduo (ou conjunto de indivíduos) que acompanha(m) o atleta a fim de 

optimizar sua carreira.”31 32 

 

A definição da FIFA é simplista pois abrange apenas a relação do agente com 

jogador e clube, quando sabemos que o agente pode vir a desempenhar diversas outras 

funções. Na realidade, o motivo dessa definição simplista da FIFA é que ela apenas tratou de 

legislar a respeito das entidades e figuras as quais detém competência para regulamentar, 

fiscalizar e punir.33. 

 

Como será analisado em capítulo específico, o agente, além da função de negociar 

com clubes e atletas (que é exclusividade do Agente FIFA), assessoram-nos em diversos 

outros assuntos e contratos, negociando com diversas outras empresas, entidades e pessoas.  

                                                 
30 Definitions - Players’ agent:  a natural person who, for a fee, introduces players to clubs with a view to 
negociating or renegociating an employment contract or introduces two clubs to one another with a view to 
concluding a tranfer agreement, in compliance with the provisions set forth in these regulations. 
31 CARVALHO, André Dinis de. “A profissão de empresário desportivo - uma lei simplista para uma actividade 
complexa” in Desporto & Direito - Revista Jurídica do Desporto, Ano 1, n° 2, Coimbra Editora: Coimbra, 2004, 
p. 253. 
32 Para Matteo Di Francesco “L’agente svolga un’attività soltanto ‘periferica all’attività sportiva e qualificabile 
come un’attività economica di prestazioni di servizi e non un’attività peculiare al mondo dello sport.” Il ruolo 

dell’ agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Bari: Cacucci Editore, 2007, p. 24 
33 Article 1, § 2. The aplication of these regulations is strictly limited to the players’ agents’activities described in 
the paragraph above. 
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Como exemplos podemos citar a negociação e prospecção de contratos de licença de 

uso de imagem, de patrocínio e publicidade, de material esportivo; a assessoria em questões 

fiscais, trabalhistas, contábeis, investimentos financeiros, na imagem pública, apólices de 

seguro, previdências privadas; coordena suas viagens, auxilia nos assuntos pessoais e 

familiares, no futuro após encerrada a carreira, nas questões especificamente esportivas como 

as características dos adversários, pontos fracos e fortes, na escolha do tratamento médico 

ideal para uma lesão, melhor equipe para se atuar em virtude das características do atual 

treinador, dos companheiros, da torcida, cidade, região e país, enfim, numa gama interminável 

de serviços.34 

 

Di Francesco35 e Luis Marín Hita36 concordam com a opinião de que o agente não é 

um mero intermediador entre jogador e clube, exercendo outras funções de grande 

importância, como auxílio nas questões fiscais, financeiras, particulares e esportivas. 

                                                 
34 “Increasingly, sports agents provides services beyond the negotiation of the professional contract. These 
additional services may include the followuing: providing advice regarding financial matters such as tax, 
investment, insurance, and money management; obtaining and negotiating endorsement contracts; medical and 
phyical health and training consultations; legal (including criminal) consultation; post-playing career counseling; 
counseling players regarding their particular sport; counseling players regarding their media images; and 
counseling players on matters pertaining to everyday life.” SHROPSHIRE, Kenneth L. and DAVIS, Timothy. 
The Business of Sport Agents. University of Pennsylvania Press: Philadelphia, 2003, p. 27. 
35 “Il mediatore che diviene prima Procuratore e poi agente di calciatori rappresenta la metamorfosi di tale figura, 
e, quindi, delle sue funzioni, poiché in questa trasformazione risiede l’ampliamento del suo raggio d’azione e 
della sua imprenditorialità: la pura e semplice attività di talent scouting e mediazione in forma di collegamento 
tra Società e calciatori hanno lasciato inesorabilmente e progressivamente spazio alla cura degli interessi più 
disparati, che nascono nel momento contrattuale per poi estendersi a 360 gradi, cui far fronte con attività direte ad 
ottimizzare, anche in forma di società specializzate, il valore metasportivo del gesto atletico e la vita extra-
agonistica dell’atleta (si pensi, a tal riguardo, alle attività di marketing e sponsorizzazioni, di sfruttamento, 
comunicazione e gestione dell’immagine, alla gestione dei rapporti con i mass-media con presenza in 
trasmissioni radiofoniche e televisive, all’organizzazione di eventi con la partecipazione dei propri assistiti, alla 
funzione logistica, psicologica, di coaching ed alle frequenti forme di assistenza in materia legale, previdenziale, 
assicurativa, fiscale e finanziaria). Trattasi, peraltro, di semplici exemla delle nuove funzioni dell”Agente, che 
costituiscono indubbiamente una seie aperta e non chiusa di ipotesi in grado, proprio in base alla varietà degli 
interessi e dei soggetti coinvolti, di determinare non solo una modifica dello spatium, ma anche delle modalità, 
della qualità e dunque del modus operandi globale dell’attività procuratoria (per es. determinando l’opportunità di 
costituire una apposita società apecializzata).” DI FRANCESCO, Matteo. Il ruolo dell’ agente di calciatori tra 

ordinamento sportivo e ordinamento statale. Bari: Cacucci Editore, 2007, p. 38 
36 Es frecuente que el agente asesore al jugador, tanto en lo referente a la negociación de las condiciones del 
contrato como respecto a cuestiones fiscales o financieras posteriores, así como también desde el punto de vista 
técnico-deportivo, por ejemplo, en qué equipo le interesa jugar no sólo por el aspecto económico inmediato, sino 
viendo en la posición y con el entrenador que mejor se adapte a sus características o le sirva para una mejora 
futura o estudiando la competencia que va a tener con jugadores del mismo equipo de sus mismas condiciones, y 
demás circunstancias que influirán decisivamente en su carrera profesional que el jugador no siempre por si 
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Ressalte-se  que as tarefas não concernentes a transferências é que são o dia a dia dos 

atletas, tendo em vista que essas negociações com clubes, em virtude do calendário das 

competições e das chamadas “janelas de transferências”37, são limitadas a determinados 

períodos no ano. 

 

Assim, conclui-se que a função do agente não se limita apenas a negociar contratos e 

transferências entre clubes e atletas, sendo essa uma função exclusiva de detentores de uma 

licença da FIFA, sendo por ela organizados e fiscalizados. Como visto, outro tipo de 

assessoria pode ser prestada, não necessitando, apesar de ser recomendável, nesses outros 

casos, que o agente (ou representante, ou mandatário) possua uma autorização especial da 

FIFA. 

 

 

                                                                                                                                                         
mismo es capaz de analizar. Por tanto, el la mayoría de los casos el agente no es un mero intermediario o 
mediador del jugador, sino que realiza otras funciones de asesoramiento deportivo para el jugador e incluso, a 
veces, para el club. Es más, cuando la notoriedad del jugador lo permite, es un verdadero promotor e gestor de los 
negocios de merchandising que la figura pública del jugador origina. 
(...) 
Por otro lado, aun negándose desde el punto de vista teórico-jurídico laboral la existencia del agente como 
mediador en mayor o menos medida, hay que recordad que, sobre todo en el caso de jugadores profesionales de 
prestigio, su tarea no se limita o acaba con el contrato de trabajo del jugador, sino, como antes señalábamos, 
realiza o puede realizar otras muchas funciones relacionadas con el selling-power de su representado, o 
consistentes en asesoramiento fiscal, financiero. En estos casos el jugador se comporta como si de una empresa se 
tratara, gestionada por el agente, ya sea personalmente o través de quien el agente contrata y trata. También es 
posible, pues la variedad de supuestos es amplísima, pero es más infrecuente, que el agente se dedique 
exclusivamente a aquellas tareas que están directísimamente relacionadas con el contrato entre el jugador y el 
club, pero incluso en este caso, por lo que luego veremos, tampoco se puede hablar siempre de relación laboral. 
En cualquier caso, parece claro que la intervención del agente fuera del contrato estrictamente laboral, esto es, 
para prestar sus servicios a un club o sociedad anónima deportiva, es perfectamente licita. “Consideraciones 
sobre los agentes deportivos - La Ley” in Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografia - 
Año XVIII - Número 4413 - Lunes, 10 de noviembre de 1997. 
37

 As transferências internacionais só podem ser realizadas em determinados períodos pré-estabelecidos pela 
FIFA, em seu regulamento de transferências. Uma das janelas deve ser ao final da temporada (que nos principais 
países europeus vai de 1° de julho a 31 de agosto) e a outra no meio do campeonato, ficando as entidades 
nacionais responsáveis por estabelecer essas datas. 
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II – A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

2.1 - A EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, BRASILEIRA E INTERNACIONAL 

 

 

Conforme já adiantado no capítulo anterior, a título de evolução histórica de 

legislação específica sobre o tema no Brasil, destacam-se somente alguns artigos da Lei 6.354 

de 2 de setembro de 1976, em especial o artigo 11 que disciplinava o passe,38 e os artigos 28, 

93, 94 e 96 da chamada Lei Pelé (Lei nº 9. 615/9839), com as alterações promovidas durantes 

                                                 
38 Lei 6.354 de 2 de setembro de 1976. 
Art . 11 Entende-se por passe a importância devida por um empregador a outro, pela cessão do atleta durante a 
vigência do contrato ou depois de seu término, observadas as normas desportivas pertinentes.  
Art . 13 Na cessão do atleta, poderá o empregador cedente exigir do empregador cessionário o pagamento do 
passe estipulado de acordo com as normas desportivas, segundo os limites e as condições estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Desportos.  
§ 1º O montante do passe não será objeto de qualquer limitação, quando se tratar de cessão para empregador 
sediado no estrangeiro.  
§ 2º O atleta terá direito a parcela de, no mínimo, 15% (quinze por cento) do montante do passe, devidos e pagos 
pelo empregador cedente.  
§ 3º O atleta não terá direito ao percentual, se houver dado causa à rescisão do contrato, ou se já houver recebido 
qualquer importância a título de participação no passe nos últimos 30 (trinta) meses.  
Art . 26 Terá passe livre, ao fim do contrato, o atleta que, ao atingir 32 (trinta e dois) anos de idade, tiver prestado 
10 (dez) anos de serviço efetivo ao seu último empregador.  
39 Art. 28. A atividade do atleta profissional, de todas as modalidades desportivas, é caracterizada por 
remuneração pactuada em contrato formal de trabalho firmado com entidade de prática desportiva, pessoa 
jurídica de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de 
descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral.  
§ 1o Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da seguridade social, 
ressalvadas as peculiaridades expressas nesta Lei ou integrantes do respectivo contrato de trabalho. 
§ 2º O vínculo desportivo do atleta com a entidade desportiva contratante tem natureza acessória ao respectivo 
vínculo trabalhista, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais: 
I - com o término da vigência do contrato de trabalho desportivo; ou, 
II - com o pagamento da cláusula penal nos termos do caput deste artigo; ou ainda, 
III - com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial de responsabilidade da entidade desportiva 
empregadora prevista nesta Lei. 
§ 3o O valor da cláusula penal a que se refere o caput deste artigo será livremente estabelecido pelos contratantes 
até o limite máximo de cem vezes o montante da remuneração anual pactuada. (Parágrafo incluído pela Lei nº 
9.981, de 14.7.2000) 
§ 4º Far-se-á redução automática do valor da cláusula penal prevista no caput deste artigo, aplicando-se, para 
cada ano integralizado do vigente contrato de trabalho desportivo, os seguintes percentuais progressivos e não-
cumulativos: 
I - dez por cento após o primeiro ano; 
II - vinte por cento após o segundo ano; 
III - quarenta por cento após o terceiro ano; 
IV - oitenta por cento após o quarto ano. 
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os anos, principalmente da Lei 10.672/03 que incluiu o § 7º no artigo 28 que se discorrerá no 

capítulo sobre a legislação vigente. 

 

Importa destacar nessa evolução histórica que na época da vigência da “Lei do 

Passe”, de acordo com o parágrafo 2° do artigo 13, o atleta tinha obrigatoriamente o direito a, 

no mínimo, 15% (quinze por cento) do montante do passe, devido e pago pelo empregador 

cedente.  

 

Com o fim desse dispositivo legal surgiram outras formas e nomenclaturas para 

designar os valores relativos às transferências de jogadores. Além da cláusula penal criada 

com a chamada Lei Maguito Vilela (Lei nº 9.981, de 14.7.2000), que alterou o artigo 28 da Lei 

Pelé, surgiram também as expressões “direitos federativos” e “direitos econômicos”. 

 

Na explicação e diferenciação dos institutos, segundo Álvaro Melo Filho, 

 

os “direitos federativos” (um neologismo criado após o fim do passe para 
determinar quem teria a propriedade do atleta, como lembra o jurista desportivo 
Luis Felipe Santoro) decorrem do registro do contrato de trabalho desportivo 
atleta/clube na entidade desportiva diretiva da modalidade respectiva gerando um 
vínculo desportivo. E, na praxis, tais direitos federativos passaram a ser negociados 
e materializados sob a nomenclatura de “direitos econômicos”, ou, mais 
precisamente, pela via do contrato de “cesión de beneficios económicos futuros 

derivados de la venta o préstamo de los derechos federativos de los futbolistas” 
para usar definição consagrada no Derecho Deportivo alienígena.   

                                                                                                                                                         
§ 5o Quando se tratar de transferência internacional, a cláusula penal não será objeto de qualquer limitação, desde 
que esteja expresso no respectivo contrato de trabalho desportivo. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.981, de 
14.7.2000) 
§ 6º (revogado) 
§ 7º É vedada a outorga de poderes mediante instrumento procuratório público ou particular relacionados a 
vínculo desportivo e uso de imagem de atletas profissionais em prazo superior a um ano."(NR) 
Art. 93. O disposto no art. 28, § 2o, desta Lei somente produzirá efeitos jurídicos a partir de 26 de março de 2001, 
respeitados os direitos adquiridos decorrentes dos contratos de trabalho e vínculos desportivos de atletas 
profissionais pactuados com base na legislação anterior. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 14.7.2000) 
Art. 94. Os artigos 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § 1o do art. 41 desta Lei serão obrigatórios exclusivamente 
para atletas e entidades de prática profissional da modalidade de futebol. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 
14.7.2000) 
Parágrafo único. É facultado às demais modalidades desportivas adotar os preceitos constantes dos dispositivos 
referidos no caput deste artigo. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.981, de 14.7.2000) 
Art. 96. São revogados, a partir da vigência do disposto no § 2 o do art. 28 desta Lei, os incisos II e V e os §§ 1o e 
3o do art. 3o, os arts. 4o, 6o, 11 e 13, o § 2o do art. 15, o parágrafo único do art. 16 e os arts. 23 e 26 da Lei no 
6.354, de 2 de setembro de 1976; são revogadas, a partir da data de publicação desta Lei, as Leis nos 8.672, de 6 
de julho de 1993, e 8.946, de 5 de dezembro de 1994. 
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Aprofundando a diferença entre “direitos federativos” e “direitos econômicos” note-
se que os direitos federativos são privativos dos clubes e só podem ser ostentados 
por eles perante a respectiva Confederação, proibido a terceiros serem titulares 
desses direitos. Já os direitos econômicos que derivam dos direitos federativos, de 
fato, podem ser exercidos tanto pelos clubes, como podem ser adquiridos por 
empresários ou por empresas que realizam uma operação de risco buscando o lucro 
futuro quando da transferência dos direitos federativos do atleta para outro clube. 
Vale dizer, “los derechos económicos, representan el porcentaje que adquiere un 

tercero (Club, Sociedad o persona física) sobre la utilidad de una futura venta de 

los derechos federativos”. Esclareça-se que, tais direitos econômicos que 
correspondem ao conteúdo patrimonial dos direitos federativos, não raro submetem-
se a um “fatiamento” ou rateio entre clube (detentor dos direitos federativos) e 
empresários (detentores dos direitos econômicos), e, por ocasião da cessão onerosa 
do atleta o empresário (e não mais o jogador) é quem embolsa de 10% a 20% do 
valor auferido pelo clube de origem. Em suma, os 15% que antes beneficiavam os 
atletas, hoje, como conseqüência da Lei Pelé, constituem ganho dos empresários.40 

 

Da forma como está posta a legislação, hoje em dia, muitas vezes o atleta é iludido 

na celebração dos contratos e na confusão de terminologias adotadas, não recebendo nada por 

sua transferência, ficando seu agente ou empresários com a porcentagem que, no passado, era 

sua por lei. 

 

Também à luz das normas emanadas da CBF foram publicadas 3 (três) Resoluções 

de Diretoria (RDI’s 6, 7 e 11), todas em 8 de outubro de 2001 e ainda em vigência, 

regulamentando a atividade de agentes, tendo apenas, depois dessa data, sido emitida a RDI 6 

de 30 de junho de 2004 que complementou o teor das anteriores.41 

 

Já com relação às normas internacionais, com a declarada finalidade de proteger os 

jogadores e moralizar a profissão de agente, em 20 de maio de 1994 a FIFA adotou um 

Regulamento sobre os Agentes de Jogadores (modificado inicialmente em dezembro de 1995 e 

com vigência a partir de 1° de janeiro de 1996, e posteriormente em 29 de outubro de 2007 

com vigência em 1° de janeiro de 2008) instituindo uma nova e específica figura profissional, 

qual seja, a do Agente FIFA, que, de posse da devida licença, uma pessoa seria habilitada a 

cuidar e agir, por conta de jogadores e/ou clubes, nas transferências de jogadores em qualquer 

parte do mundo.42 

                                                 
40

 “’Laranjas’ desportivos: uma contribuição de “pioria” da Lei Pelé in www.migalhas.com.br, acesso em 
novembro de 2007. 
41 ver Capítulo II, item 4. 
42 “En síntesis, el Reglamento FIFA sobre Agentes de 1994 limitaba el ejercicio de la profesión a las personas 
físicas que obtuvieran una licencia expedida por la Federación Nacional correspondiente. Para ello había que 
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Essa primeira normativa FIFA trouxe alguns desdobramentos práticos e jurídicos, na 

medida que alguns países já possuíam normas, estatais ou mesmo no âmbito de suas 

federações, regulamentando a atividade, normas essas diferentes e em algumas questões até 

conflitantes com a resolução da FIFA. 

 

No exemplo italiano que já possuía regulamentação para essa atividade, o não 

alinhamento entre as normas deu azo a criação de um modelo “doppio binario”, ou seja, para 

transferências entre clubes italianos, bastava o cumprimento da normativa local, para a 

transferência entre clubes de diferentes Federações, devia-se cumprir o disposto na normativa 

da FIFA, conforme narra Di Francesco: 

 

Lo sdoppiamento professionale conseguente alle citate normative determinò quindi 
uma netta separazione di competenze che vedeva il Procuratore Sportivo gestir 
contratti stipulati tra calciatori e società esclusivamente appartenenti lla medesima 
Federazione Nazionale e L’Agente FIFA occuparsi dei trasferimenti in ambito 
internacionale.43 

 

A Comissão do Parlamento Europeu, devido a uma série de reclamações sobre a 

normativa FIFA, iniciou um procedimento administrativo para averiguação de algumas 

alegadas incompatibilidades com o princípio da livre concorrência, tendo em vista ser a FIFA 

uma associação de empresas no sentido do artigo 81 do Tratado Europeu. Em concreto, narra 

Luis Martin Hita que “la referida incompatibilidad se producía en cinco prescripciones, a 

saber: el carácter obligatorio de la licencia, la concesión de la misma sólo a personas físicas, la 

prohibición de clubes y jugadores de utilizar los servicios de agentes sin licencia, la necesidad 

de aval bancario, las sanciones establecidas en caso de incumplimiento.”44 

 
                                                                                                                                                         
superar unas pruebas sobre conocimientos jurídicos y de reglamentación FIFA, no se podían tener antecedentes 
penales, el agente debía depositar un aval bancario de 200.000 francos suizos, y la duración de los contratos con 
los jugadores, si bien eran prorrogables, no podía superar los dos años. Para el caso de que clubes, jugadores y 
agentes infringieran estas u otras disposiciones del Reglamento se preveían una serie de sanciones, consistentes 
en multas, retirada de licencia o suspensión de su actividad.” HITA, Luis Marín. “Una lectura de las decisiones 
de la Unión Europea acerca de la normativa FIFA relativa a los agentes de jugadores” in Revista Jurídica de 

Deporte y Entretenimiento, Año 2005, nº 3 - Thomson - Aranzadi, p.  
43 Il ruolo dell’ agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Bari: Cacucci Editore, 2007, 
p. 33. 
44 “Una lectura de las decisiones de la Unión Europea acerca de la normativa FIFA relativa a los agentes de 
jugadores” in Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento, Año 2005, nº 3 - Thomson - Aranzadi.  



 29 

Este procedimento perante a Comissão do Parlamento Europeu fez com que a FIFA 

modificasse e adaptasse seu Regulamento sobre Agentes de Jogadores. Assim, em 10 de 

dezembro de 2000, o Comitê Executivo da FIFA aprovou um novo Regulamento de Agente de 

Jogadores (Players’ Agents Regulations), que entrou em vigor em 1° de março de 200145. Esse 

Regulamento colocou um ponto final no modelo “doppo binario”, na medida que determinou 

que cada associação nacional elaborasse seu próprio regulamento com base nas normas da 

FIFA, devendo ser aprovado pelo Comitê de Jogadores da FIFA.46 

 

A partir desse Regulamento de Agente de Jogadores da FIFA, alguns países, dentre 

eles o Brasil, passaram a regulamentar a atividade de agente de jogador de futebol, nos moldes 

do regulamento internacional, conforme adiante será demonstrado. 

 

Mais recentemente, em 1° de janeiro de 2008, entrou em vigor o novo Regulamento 

de Agente de Jogadores da FIFA, aprovado pelo seu Comitê Executivo em 29 de outubro de 

200747.  

 

O principal objetivo da revisão do regulamento é permitir a FIFA estender o controle 

sobre as atividades dos agentes de jogadores, através de normas também exigíveis a nível 

nacional. Também pretendeu restringir as atividades dos agentes não licenciados, salvaguardar 

a transparência nas transações e delegar mais funções administrativas às entidades nacionais.48 

Além disso, algumas mudanças profundas foram feitas que serão analisadas no capítulo 

                                                 
45 O regulamento teve pequena alteração em 3 de abril de 2002, possibilitando a qualquer residente na União 
Européia ou no Espaço Econômico Europeu solicitar a licença de agente em qualquer federação nacional do país 
onde tenha seu domicilio legal, assim como contratar a apólice de seguro de responsabilidade civil com uma 
empresa com domicílio legal em qualquer desses países, mostrando um sensibilidade da FIFA com as normas 
comunitárias. 
46 Preamble 
- These regulations govern the occupation of players’ agents who arrange players’ transfers within one national 
association or from one national association to another. 
- Each national associationis obliged to draw up its own regulations for players’ agents based on the following 
guidelines. Such regulations must be appoved by the FIFA Players’ Status Committee and incorporate the 
principles mentioned below. 
- When drawing up their regulations the national associations shall take the FIFA Statutes and regulations into 
account as well as their own national legislation and international treaties. 
47

 Anexo A e disponível no site da FIFA: www.fifa.com 
48 Ver circular da FIFA 1.125 de 19 de dezembro de 2007. 
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específico, destacando-se o limite de duração da licença de Agente FIFA por 5 (cinco) anos, 

devendo todo agente submeter-se a nova avaliação quando expirado o prazo de sua licença. 
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2.2 - AS LEIS FEDERAIS VIGENTES PERTINENTES AO ASSUNTO 

 

 

Conforme já adiantado em capítulo anterior, tem-se especificamente vigente no 

Brasil, pertinente ao agente de jogadores, apenas alguns artigos específicos, ou melhor 

dizendo, parágrafos, que o regulamentam. Essa simples observação já mostra o quão 

despreparados e inseguros juridicamente está-se para enfrentar o relacionamento com os 

agentes que, como visto, crescem em importância a cada dia. 

 

Álvaro Melo Filho, discorrendo sobre a situação jurídica dos agentes hoje vivida no 

Brasil, conclui pela urgente necessidade de mais fiscalização e regulamentação da atividade, 

para preservar a liberdade de trabalho desportivo, prevenir a materialização das chamadas 

cláusulas abusivas ou desproporcionais, reduzindo a possibilidade de vulneração dos 

princípios consagrados no Código Civil da boa-fé objetiva e da função social dos contratos 

firmados por empresários e agentes de atletas.49 

 

                                                 
49

 É imperioso e inadiável regulamentar, de modo concreto e objetivo, a atuação dos Empresários e Agentes de 
Atletas, procurando inibir e obstacular qualquer ação predatória, que, não raro, torna-se visível e face da 
convivência de gestores pouco escrupulosos ou da cumplicidade de dirigentes oportunistas, gerando deletérios 
efeitos para a prática desportiva e para os clubes que trabalham nas chamadas “escolinhas”. Vale dizer, sem dar o 
mais mínimo contributo à formação de atletas ou fazendo apenas investimento especulativo, os empresários e 
‘atravessadores desportivos’, usam instrumentos contratuais e procuratórios que malferem postulados e princípios 
jurídicos, ‘escravizam’ e vinculam promissores atletas para a vida desportiva futura, além de ‘apropriarem-se’ de 
receitas exclusivas e privativas dos clubes, que, como conseqüência, acabam inibindo o reinvestimento nas 
categorias de base. Por isso mesmo, não podem nem devem receber blindagem e proteção jurídica os numerosos 
‘contratos de prestação de serviços’, com cláusulas injurídicas, abusivas ou atentatórias à boa-fé objetiva ou a fim 
social dos contratos pactuados entre empresários e atletas (ou seus responsáveis), envolvendo aqueles dotados de 
potenciais qualidades técnicas desportivas e já valorizados no mercado do desporto profissional. Reponte-se, 
ainda, que a autorizada atuação dos agentes desportivos pelos entes internacionais - lícita desde a perspectiva 
mercantil e ilícita dede a perspectiva laboral - deve fazer-se acompanhar de limites jurídicos necessários para 
evitar possíveis incidências negativas e efeitos perniciosos quando da intermediação de atletas e a prática do 
chamado “canibalismo desportivo”. Nessa linha, é preciso condicionar o exercício funcional dos empresários e 
agentes de atletas a prévio registro no Banco Central e na Secretaria da Receita Federal, vedando-se a inclusão de 
cláusula de irrevogabilidade nos contratos de representação de mão-de-obra esportiva, limita a 10% os honorários 
que lhe sejam devidos, obste o ajuste de ‘vínculo perpétuo’ entre agente e atleta, além de inibir o contrato de 
representação ou gerenciamento de carreira de atleta menor de 18 anos dado que visam, exclusivamente, ao 
animus lucrandi futuro. Em resumo, urge a legislação desportiva preservar a liberdade de trabalho desportivo, 
prevenir a materialização das chamadas cláusulas abusivas ou desproporcionais, enfim, reduzir a possibilidade de 
vulneração dos princípios da boa-fé objetiva ou do fim social dos contratos firmados por empresários e agente de 
atletas. Direito Desportivo: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: IOB/Thomson, 2006, p. 97-98. 
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Porém, antes de discorrer sobre as normas específicas, necessário se faz breve 

explicação sobre a vinculação do Estado brasileiro com as normas internacionais desportivas, 

até para justificar a aplicação dos normativos da FIFA sobre agentes que adiante será feito. 

 

 

2.2.1 A aplicação das normas desportivas internacionais no ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

 

Para explicar e justificar a aplicação das normas desportivas internacionais no Brasil, 

deve-se iniciar com a Constituição Federal que, em seu artigo 21750 expressamente preleciona 

que “é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de 

cada um, observados ...”.  

 

Na sequência do encadeamento jurídico, o artigo 1º da Lei nº 9.615/98, por sua vez, 

declara que “o desporto abrange práticas formais e não-formais e obedece as normas gerais 

desta lei, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito”.  

 

Álvaro Melo Filho analisa a combinação desses dois artigos, concluindo sobre a 

importância do esporte para a consolidação de um Estado Democrático de Direito no país: 

 

“o art. 1º da Lei n.º 9.615/98 estabelece a vinculação do desporto com os 
‘fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito’, o que exsurge não 
só dos princípios insculpidos no art. 217 da vigente Carta Magna, mas também 
porque, em função de sua evidentes e profundas repercussões para o 
desenvolvimento integral do homem, para o pleno exercício da cidadania e para o 

                                                 
50

 Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, 
observados:  
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento; 
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos 
específicos, para a do desporto de alto rendimento; 
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional; 
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. 
§ 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se 
as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. 
§ 2º - A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para 
proferir decisão final. 
§ 3º - O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. 
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fortalecimento da sociedade brasileira e de suas relações internas e externas, o 
desporto coloca-se com uma das vigas-mestras do Estado Democrático de Direito”. 
51 

 

Seguindo a ordem legal, é de suma importância para o tema o parágrafo 1º do artigo 

1º, da Lei nº 9.615/98 que dispõe que “a prática desportiva formal é regulada por normas 

nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, aceitas 

pelas respectivas entidades de administração do desporto”.  

 

Com isso, Eduardo Carlezzo concluiu que “a prática desportiva formal, que é um 

dever constitucional do Estado (art. 217, CF), obedece, por expressa disposição legal, com 

lastro constitucional, as normas internacionais”52. Para referendar ainda mais a aplicação das 

normas e regras internacionais à prática desportiva de determinada modalidade, lembra o 

mesmo autor que o artigo 3º, III, estabelece que dentre as diferentes manifestações do desporto 

está o “desporto de rendimento, praticado segundo as normas gerais desta Lei e regras de 

prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar 

pessoas e comunidades de País e estas com a de outras nações.”53 

 

Como destaca e concluiu Álvaro Melo Filho,  

                                                 
51 Novo Regime Jurídico do Desporto, p. 220. 
52 O mesmo autor, na mesma obra: “O futebol profissional, que é o desporto ao qual nos propomos a analisar, 
caracterizado como um desporto de rendimento, portanto formal, é praticado por entidades de prática desportiva, 
que poderão filiar-se as ligas regionais ou nacionais, entidades de administração regional e entidades de 
administração nacional. Esta última, por sua vez, pode-se ser filiada a federação internacional, neste caso, a 
FIFA. Embora não exista previsão expressa neste sentido, percebe-se que as entidades de administração do 
desporto, in casu a Confederação Brasileira de Futebol, fundamentam sua legitimidade desde a Constituição 
Federal. Isto porque é um dever constitucional do Estado fomentar prática desportivas formais, que aqui é 
manifestado como um desporto de rendimento. Como o Estado não chamou para si competência exclusiva de 
organizar e manter o Sistema Nacional do Desporto, que segundo o art. 13 da Lei nº 9.615/98 tem por finalidade 
promover a aprimorar as práticas desportivas de rendimento e é composto por pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado (art. 13, par. un.), subtraídas da ingerência estatal, vê-se que o Estado legitima a atuação das 
entidades elencadas no referido artigo. Assim, embora não tenham natureza pública, realizam uma tarefa que é 
originariamente delegada ao Estado, qual seja, fomentar práticas desportivas formais e não-formais. Ademais, 
não só confere legitimidade como também reconhece legalidade da adoção, pelas entidades nacionais de 
administração do desporto, de normas internacionais da respectiva modalidade (art. 1, par. 1, da Lei nº 9.615/98 
combinado com o art. 3º, III).” Direito Desportivo Empresarial. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 
209/210. 
53 Art. 3o O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: 
(...) 
III - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta Lei e regras de prática desportiva, nacionais 
e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de 
outras nações. 
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“cumpre destacar que o parágrafo mencionado refere-se a ‘normas internacionais’, 
suprindo omissão anterior da Lei nº 8.672/93, autorizando sua recepção pelas 
entidades diretivas do desporto do país, sem que isso configure qualquer ofensa a 
soberania nacional, num reconhecimento de que a filiação das confederações 
brasileiras às correspondentes Federações Internacionais importam a aceitação e a 
adesão voluntária às normas internacionais, como ocorre com todos os países 
filiados. Por isso ‘é notório que por intermédio das Federações Internacionais, um 
conjunto de regras e normas acaba por se impor as nações’ (cf. J. Y. Plouvin, 
Gasette du Palais, 1977m p. 2450)”. Em suma, é a própria lei brasileira de normas 
gerais sobre desporto que impõe a obediência e acatamento às normas 
internacionais, o que implica no reconhecimento da autonomia desportiva dos entes 
internacionais, sem malferir ou derruir a soberania nacional.54 

 

Para Luis Marin Hita,  

 

Como asociación privada que es, la FIFA puede establecer las normas internas que 
sus miembros aprueben de acuerdo con el procedimiento establecido en sus 
estatutos pero siempre que dichas normas sean aplicables a las personas o entidades 
que libremente formen parte de esa asociación o que, por ley, se vean obligadas a 
integrarse en la asociación para realizar una determinada actividad. También es 
posible que una asociación suscriba un acuerdo con otra asociación o colectivo que 
vincule a los miembros de ambas.55 

 

 

Dessa forma, justifica-se juridicamente a recepção pelo ordenamento jurídico pátrio 

das normas e regras de prática desportiva aplicadas pelas federações internacionais, e, em 

especial, pela FIFA56. 

 

 

2.2.2 O parágrafo 7° do artigo 28 da Lei Pelé (Lei nº 9. 615/98) 

 

 

Com a alteração da Lei Pelé pela chamada Lei da Moralização (Lei 10.672/03), e a 

consequente inclusão do parágrafo 7° no artigo 28, pretendeu o legislador, ainda muito 
                                                 
54 O Novo Direito Desportivo. Brasília: São Paulo: Cultural Paulista, 2002, p. 69-70. 
55 “Consideraciones sobre los agentes deportivos (II) - La Ley” in Revista Jurídica Española de Doctrina, 

Jurisprudencia y Bibliografia - Año XVIII - Número 4414 - Lunes, 11 de noviembre de 1997. 
56 Sobre o debate entre autonomia esportiva e soberania nacional consultar Álvaro Melo Filho in O Novo Direito 

Desportivo. Brasília: São Paulo: Cultural Paulista, 2002. O autor justifica que as normais desportivas 
internacionais tornam-se inarredáveis e prevalecentes, em algumas hipóteses, sem comprometer ou infirmar a 
soberania do país, pois, numa sociedade globalizada, o desporto, assim como os direitos humanos, ecologia, 
comunicação, espaço aéreo, por exemplo, é matéria que refoge a uma normatização exclusivamente nacional. 
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timidamente, regulamentar a questão dos agentes esportivos. Diz o referido parágrafo que “é 

vedada a outorga de poderes mediante instrumento procuratório público ou particular 

relacionados a vínculo desportivo e uso de imagem de atletas profissionais em prazo superior a 

um ano.” 

 

Como pode ser visto, é muito tímida a regulamentação estatal, na medida que apenas 

proíbe a outorga de procurações aos agentes com prazo superior a 1 (um) ano, não proibindo a 

sua renovação automática pelo mesmo prazo, no caso, por exemplo, de silêncio das partes. 

Deveria o referido dispositivo estender tal vedação para os contratos de agente, não ficando 

restrito somente à procuração, bem como, no caso específico do futebol, adaptar o prazo aos 

normativos da FIFA (2 anos).57 

 

2.2.3 A Justiça Desportiva 

 

A Justiça Desportiva foi constitucionalizada pelo artigo 217, §s 1º e 2º da Carta 

Magna de 1988, recebendo caráter administrativo e não pertencente ao Poder Judiciário, sendo 

os Tribunais Esportivos unidades autônomas e independentes, porém vinculados às entidades 

de administração do esporte (artigo 52 da Lei Pelé)58. Por esses parágrafos: 

                                                 
57 Nesse sentido: “A delimitação temporal que extingue o mandato ao final do prazo máximo de 1 (um) ano não 
impede sua renovação por outro instrumento, ao fm de cada período. O que a rigor o dispositivo pretende é 
suprimir a possibilidade de que atletas profissionais tornem-se ‘escravos’ ou ‘prisioneiros’ de procurações dadas 
a ‘empresários’ que, na prática, com o fim do ‘passe’, assumiram a ‘posse’ de atletas pela via de procurações, 
com cláusula de irrevogabilidade e por tempo indeterminado. Lembra-se, por oportuno, que, nos termos do artigo 
683 do Novo Código Civil, mesmo com a cláusula de irrevogabilidade, o outorgante ou mandante da procuração 
pode revogá-la, porém, nesse caso, obriga-se a pagar as perdas e os danos comprovados. 
(...) 
Por isso, o dispositivo estaria mais ajustado à realidade do desporto profissional brasileiro, se houvesse 
estabelecido ou estendido tal vedação aos ‘contratos de prestação de serviços’, que são os instrumentos jurídicos 
efetivamente mais utilizados pelos agentes e empresários para vincular e ‘prender’ os atletas com potencial de 
valorização no mercado do respectivo desporto profissional. Demais disso, sugere-se ampliar para 2 (dois) anos a 
restrição ou delimitação temporal, de modo a coincidir com o prazo estabelecido, pela FIFA, no artigo 12, n° 2 de 
seu Regulamento obre Agentes de Jogadores”. MELO FILHO, Álvaro. “Futebol Profissional: Utopias e 
Realidades da Nova Legislação” in Revista Brasileira de Direito Desportivo, n. 4, São Paulo: Instituto Brasileiro 
de Direito Desportivo, 2003, p. 123. 
58 Segundo Marcílio César Ramos Krieger, Justiça Desportiva “é o aparelhamento político-administratico-
jurídico que aplica o direito desportivo aos casos de infração disciplinar às normas e regulamentos desportivos, 
bem como às transgressões das respectivas competições, obedecidos os requisitos constitucionais e legais que lhe 
são aplicáveis, sendo instância obrigatória para o ingresso com ação no Poder Judiciário sobre tais questões 
(conforme artigo 217, §§ 1º e 2º da CF e artigos 49 até 55 da LGSD)”. “Alguns conceitos para o estudo do direito 



 36 

 

§ 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições 
desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. 
§ 2º - A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da 
instauração do processo, para proferir decisão final. 

 

As principais justificativas para essa formatação jurídica dada à Justiça Desportiva 

são o congestionamento e a demora da Justiça Comum em julgar definitivamente as questões, 

tempo esse que o esporte não dispõe para ver suas lides resolvidas; o alto custo da Justiça 

Comum com recursos, taxas, honorários advocatícios tendo em vista a demora na solução da 

questão; e o reconhecido despreparo da Justiça Comum para o trato das questões jurídico-

desportivas.59 

 

Porém, o que importa com relação ao presente estudo é simplesmente analisar a 

competência da Justiça Desportiva Brasileira. Como pode ser verificado no parágrafo 1°, 

compete à Justiça Desportiva brasileira julgar demandas relativas à disciplina e à competição 

desportiva. 

 

Com relação às ações relativas à disciplina, extrai-se que são relativas às “condutas 

comissivas ou omissivas que prejudiquem o desenvolvimento normal das relações desportivas, 

ou atentem contra o decoro ou a dignidade, contrariando normas dos códigos”. Já as ações 

relativas às competições desportivas, pode-se dizer que são “as condutas comissivas ou 

omissivas que importem em desrespeito, descumprimento ou perturbação às regras oficiais do 

                                                                                                                                                         
desportivo’ in Revista Brasileira de Direito Desportivo, n° 1, São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito 
Desportivo, 2002, p. 41. 
59 Quanto à Justiça Desportiva, única de natureza administrativa prevista na Constituição, posto que não existe 
Justiça ambiental, Cultural, Previdenciária ou Agrária, desempenha relevante função educacional-disciplinadora 
no contexto desportivo, em face de três aspectos: a) a especificidade da codificação esportiva e as peculiaridades 
das normas e regras promanadas dos entes desportivos, aliadas à impreparação e insensibilidade dos tribunais 
comuns para a sua adequada compreensão; b) a exigência de celeridade decisória dos litígios desportivos, que se 
multiplicam a cada dia, envolvendo disciplina e competições desportivas que não toleram a morosidade da Justiça 
Comum; c) a imprestabilidade e insuficiência do desgastado e tradicional arcabouço processual comum para o 
trato das demandas desportivas. MELO FILHO, Álvaro. “A legislação e a Justiça Desportiva Brasileiras: Utopias 
e Topias” in Revista Brasileira de Direito Desportivo, ano IV, n° 8, São Paulo: IOB Thomson e Instituo 
Brasileiro de Direito Desportivo, jul-dez/2005, p. 16. 
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jogo ou ao desenvolvimento normal da atividade competitiva, desde que tais faltas e sanções 

estejam previstas nos códigos”
60.61 

 

Ainda, a organização da Justiça está expressa na Lei Pelé (artigos 49 a 55) e nos 

Códigos aplicáveis a cada competição esportiva, sendo que para o futebol, aplica-se o Código 

Brasileiro de Justiça Desportiva62, que nada mais é do que uma resolução do Conselho 

Nacional do Esporte (Resolução n° 1 de 21 de dezembro de 2003, alterado pela Resolução n° 

11 de 31 de março de 2006), órgão do Ministério do Esporte. 

 

Assim, verifica-se que não cabe a Justiça Desportiva julgar todo e qualquer caso 

relacionado a matéria esportiva, ficando ela restrita às questões de disciplina e competições, 

ou seja, questões civis, criminais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias não devem ser 

submetidas ao Tribunal Esportivo. 

 

Com relação aos Agentes FIFA, também dificilmente será a Justiça Desportiva 

chamada a dirimir qualquer dúvida ou conflito relativo à aplicação da Lei Pelé, Resoluções de 

Diretoria da CBF ou mesmo do Regulamento FIFA, sendo, como adiante será demonstrado, 

outros órgãos os competentes para tanto. 

 

Porém, é possível que algumas questões envolvendo um Agente FIFA, que 

influenciem na disciplina e na competição esportiva, possam sim serem examinadas pela 

Justiça Desportiva, como nos casos de falsidade ideológica quando na assinatura dos contratos 

                                                 
60

 MELO FILHO, Álvaro. Novo regime jurídico do desporto: comentários à Lei 9.615 e suas alterações. 
Brasília: Brasília Jurídica, 2001, p. 177. 
61

 Lei Pelé, Art. 50. A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao processo 
e julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas, serão definidas em códigos desportivos, 
facultando-se às ligas constituir seus próprios órgãos judicantes desportivos, com atuação restrita às suas 
competições. 
62

 Art 1º A organização, o funcionamento, as atribuições da Justiça Desportiva e o Processo Disciplinar, no que se 
referem ao desporto de prática formal, regulam-se pela lei e por este Código, a que ficam submetidas, em todo o 
território nacional, as entidades compreendidas pelo Sistema Nacional do Desporto e todas as pessoas físicas e 
jurídicas que lhes forem direta ou indiretamente filiadas ou vinculadas. 
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de trabalho de atleta profissional, quando o Agente FIFA dele participa, ou em casos de 

agressão física, ofensas morais ou mesmo de corrupção.63  

 

A Resolução de Diretoria da CBF nº 11/01, que entrou em vigor no dia 08 de outubro 

de 2001 junto com o Regulamento de agentes de Jogadores, condiciona o registro do contrato 

do jogador de futebol à declaração da inexistência de intermediário ou o nome do agente de 

jogadores. Caso a declaração seja inverídica, será encaminhada à Justiça Desportiva para 

apreciação e julgamento.  

 

Qualquer disputa entre um Agente e um clube, ou jogador, ou outro agente, todos 

registrados na mesma associação, será submetida à arbitragem junto à Câmara específica 

criada junto à entidade nacional (no caso a CBF)64, levando-se em consideração as regras da 

FIFA e as leis aplicáveis no local.  

 

Assim, resta claro que no Brasil a Justiça Desportiva apenas será competente para 

julgar os Agentes FIFA quando envolver questões disciplinares e que influenciem nas 

competições esportivas. Salvo essas hipóteses, será a Justiça Comum, a Câmara Nacional 

junto à CBF ou a Câmara Internacional junto à FIFA a competente. 

 

                                                 
63

 Como exemplo o recurso 78/2007 do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que absolveu um Agente 
FIFA denunciado sob a alegação de prometer vantagem indevida para que membro de entidade desportiva 
influencie o resultado da partida: 
Recurso Voluntário, Rel. Alexandre Quadros, processo 78/2007, STJD, junho de 2007 
Promessa de vantagem indevida para que membro de entidade desportiva influencie o resultado da partida. 
Intempestividade do recurso da Procuradoria. Carga em prazo comum. Reabertura de prazo para o requerido 
tolhido de acesso pela carga dos autos promovida pela Procuradoria. Recurso tempestivo. Ilações suficientes a 
comprovar a participação do Recorente no evento antidesportivo. Comprovação de descumprimento de intimação 
regular expedida pelo TJD. Provimento parcial do recurso para afastar a aplicação do artigo 242 do CBJD e 
manter a decisão em relação ao artigo 224 do CBJD. 
64 Em consulta junto à CBF não foi possível obter informações sobre a Câmara Arbitral, nem tampouco há 
qualquer notícia no site da entidade. 
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2.3 - O REGULAMENTO DA FIFA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE AGENTE DE JOGADOR 

PROFISSIONAL DE FUTEBOL 

 

 

Em 29 de outubro de 2007, o Comitê Executivo da FIFA aprovou a revisão do 

Regulamento de Agente de Jogadores (Players’ Agents Regulations65), que entrou em vigor 

em 1° de janeiro de 2008. As novas regras introduzidas deverão ser cumpridas até 31 de 

dezembro de 2009, com exceção às normas sobre aquisição e perda da licença de agentes que 

entraram em vigor imediatamente. 

 

São 40 artigos divididos em 10 capítulos, sendo um preliminar de introdução com as 

definições dos principais termos que são utilizados no regulamento e três anexos (A, B e C) 

que adiante serão apresentados e brevemente comentados, tendo em vista que a grande maioria 

dos juristas desconhece tal regulamentação, não só por ser uma atividade nova, como também 

por acharem, erroneamente, não ser aplicável no ordenamento pátrio, conforme anteriormente 

explicado. 

 

 

2.3.1 Definições e objetivos 

 

 

Nesta revisão do regulamento, a FIFA, para evitar interpretações divergentes, já que 

o regulamento é aplicável a todos os entes filiados no mundo inteiro, achou por bem, no 

capítulo inicial, definir alguns termos que são utilizados durante todo o texto. Assim, definiu-

se quem são os agentes (tanto de atletas como de clubes66), o que é a licença e o interessado 

em obtê-la (um certificado oficial emitido por uma associação relevante, habilitando uma 

pessoa física a exercer a função de agente).  

 

                                                 
65 Anexo e disponível no site da FIFA - www.fifa.com  
66 ver nota 30 
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Também esclarece essa introdução que os termos utilizados são aplicáveis a ambos 

os sexos (masculino e feminino), que os termos no singular servem também para aplicação no 

plural e vice-versa, bem como que, em caso de dúvidas, prevalecerá o texto escrito em inglês 

(artigo 37).67 

 

O artigo 1° de seu Regulamento deixa claro que as normas referem-se apenas aos 

agentes de jogadores e clubes, não sendo aplicáveis a qualquer serviço prestado a diretores e 

treinadores, que devem se submeter às normas aplicáveis ao seu local de trabalho. Importante 

esse esclarecimento, na medida que muitas vezes, principalmente os treinadores, socorrem-se 

dos serviços dos agentes para negociarem suas contratações. Deveria a FIFA disciplinar 

também essa relação, mas, como ainda não o fez, é salutar deixar claro que essa relação não é 

abrangida por seu regulamento. 

 

  

2.3.2 A obrigatoriedade da licença e da pessoa física  

 

 

Nas disposições gerais o Regulamento deixa clara a permissão para atletas e clubes 

recorrerem ao serviço de agente, desde que esse possua uma licença expedida pela associação 

nacional (no caso brasileiro a CBF), para negociar ou renegociar contratos com clubes (artigo 

3.1). Frise-se que nenhum atleta ou clube é obrigado a utilizar-se de um agente, sendo mera 

faculdade a contratação desse serviço. 

 

As únicas exceções a essa regra são se o agente é advogado regularmente inscrito no 

país onde reside, ou no caso de ser irmão, cônjuge ou genitor do jogador. Obviamente que, 

para a representação de clubes, a exceção é apenas para advogado. Porém, importante aspecto 

a ser ressaltado é que essas pessoas, caso atuem como agente, não são consideradas sob a 

jurisdição da FIFA, devendo, para tanto, obterem a competente licença (artigo 4°).  

 

                                                 
67

 O regulamento é publicado em inglês, francês, alemão e espanhol, que são as línguas oficiais da FIFA. 
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Determina também que o agente tem que ser obrigatoriamente uma pessoa física que, 

com base no disposto no regulamento, desempenha uma atividade remunerada que leva um 

jogador a negociar ou renegociar um contrato de trabalho com o clube ou dois clubes a 

acordarem uma transferência. Ressalta o regulamento que os agentes não estão isentos de 

cumprirem a legislação do país onde atuem, em particular aquela relacionada a job placement 

(artigo 2°)68. 

 

O primeiro pré-requisito obrigatório ao exercício da atividade regular de agente FIFA 

é a obtenção da licença expedida por uma associação nacional. Esse é o pré-requisito 

fundamental imposto pela FIFA, “a fin de dotar a la actividad de ciertas garantías de desarrollo 

de la misma, no solamente para el deportista representado, sino también para los clubes que 

realizan tratativas y suscriben contrataciones como consecuencia de la intervención de estos 

agentes.”69 

 

Porém, a regra da obrigatoriedade da licença possui exceções válidas e razoáveis, na 

medida da natural relação de confiança entre os parentes mais próximos, e, no caso do 

advogado, que já possui conhecimento jurídico, sendo o exercício da profissão controlado por 

entidade específica.  

 

A obrigatoriedade da licença para exercer a atividade cria naturalmente uma grande 

polêmica, traduzida em disputas judiciais, onde agentes não regularmente inscritos cobram os 

percentuais acordados para a realização do serviço. 

 

Pablo C. Barbieri cita um caso julgado pela Justiça Argentina onde o Tribunal julgou 

improcedente a cobrança do percentual que o suposto agente teria direito em virtude da 

ausência de licença para a celebração daquele contrato.70 

                                                 
68

 Não há no Brasil restrições na legislação trabalhistas sobre esse tipo de serviço. 
69 BARBIERI, Pablo C.  Representación de Deportistas. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2004, p. 48. 
70 “La jurisprudencia nacional tuvo la oportunidad de expedirse en este tema en un conflicto planteado entre la 
empresa “Interplayers S.A.” y el futbolista Roberto Sosa, quien militó en Gimnasia y Esgrima de La Plata, 
Udinese de Italia y Boca Juniors, entre otras instituciones. La empresa pretendió percibir un porcentaje que 
devería haberle abonado el futbolista por su transferencia de Gimnasia al Udinese italiano, habiendo sido esta 
pretensión rechazada judicialmente, en virtud de no tratarse de un “agente FIFA”, de conformidd con la 
reglamentación hasta ese entonces vigente. Sostuvo contundentemente el decisorio que “si para la época del 
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No Brasil não se tem notícia de algum caso semelhante em que a Justiça tenha 

rechaçado o pedido com base na ausência de licença. Porém, comparando-se com a função de 

corretor, o que será feito em capítulo específico adiante, onde há a inscrição em órgão de 

classe específico, pode-se arriscar que a jurisprudência tenderá a ter o mesmo desfecho, 

possibilitando a cobrança dos honorários devidos.71 

 

Deve o agente ser uma pessoa física, o que por si só caracteriza o contrato como 

intuitu personae, na medida que as qualidades pessoais do agente são levadas em conta na 

hora da celebração com o jogador72.  

 

No artigo 3.2 do regulamento há a permissão para que os agentes possam organizar e 

exercer sua atividade na forma de empresa. É salutar essa disposição na medida que são 

muitas as funções que podem exercer o agente, necessitando, por óbvio, de ajuda para 

desenvolver-las, principalmente quando se tem mais de um atleta como cliente ou mesmo 

algum fora da cidade onde se vive.  

 

Porém, só os agentes licenciados podem representar e promover os interesses do 

atleta ou do clube, ficando seus empregados e colaboradores limitados a exercerem apenas 

funções e tarefas administrativas. Não há imposição de uma forma societária específica, 

sendo, qualquer uma delas que o agente queira utilizar-se, válida. 

 

 

                                                                                                                                                         
convenio en cuestión, la actora carecía de la ‘licencia de agente’ de jugadores y/o de clubes, exigible para obrar 
como tal - de hecho, aún hoy no reuniría las condiciones para obtenerla -, mal puede insistir en el reconocimiento 
sustentado en las estipulaciones de un contrato que no pudo haber celebrado”. CNCiv., Sala A, 6/12/02, 
“Interplayers S.A. c/Sosa, Roberto Carlos s/ordinario. Representación de Deportistas. Buenos Aires: Editorial 
Universidad, 2004, p. 48. 
71 Ver capítulo III, item 3,letra “c”. 
72 Comitê de Resolução de Litígios da Confederação Brasileira de Futebol 
Processo 01-04 
Requerente: Gilmar Luiz Rinaldi 
Requerido: Cláudio Guadagno 
Ementa 
Representação proposta por agente de jogador com base em contrato de prestação de serviço celebrado por 
pessoa jurídica - Contrato com previsão de renovação tácita automática - Vedação expressa dos artigos 1, 2 e 12 
do Estatuto de Agente de Jogadores da FIFA - Representação improcedente. V.U. - 16-04-2004. 
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2.3.3 A obtenção da licença 

 

 

Para a obtenção da licença, qualquer interessado, com reputação ilibada, deverá fazer 

um pedido por escrito à associação nacional do país que é nato. Caso possua mais de uma 

nacionalidade, deverá pedir via nacionalidade mais recentemente adquirida. Se o interessado 

reside em outro país há mais de 2 anos, será nesse país que deverá requisitar sua licença. Para 

os natos e residentes na União Européia, caso o interessado viva em um país diferente do qual 

nasceu, deverá enviar a solicitação para o país onde reside, sem a necessidade de residir lá há 

mais de dois anos (artigo 5°).  

 

É a associação a responsável por decidir se as condições necessárias foram 

cumpridas. Caso a solicitação seja indeferida, cabe recurso à Comissão do Estatuto de Jogador 

da FIFA (artigo 7°). 

 

Ressalte-se que a FIFA fala em reputação ilibada, que é um termo muito subjetivo. O 

regulamento anterior não especificava o que deveria ser feito para comprovar a tal reputação 

ilibada. No novo regulamento, para minimizar essa subjetividade, estipulou-se que o candidato 

será considerado apto se nunca tiver sido condenado criminalmente por qualquer motivo 

financeiro e violento (artigo 6.1). Dessa forma, basta a apresentação da certidão de 

antecedentes criminais. Havendo qualquer apontamento, deverá ser apresentada uma certidão 

de objeto e pé para, então, avaliar se o candidato preenche ou não o requisito da reputação 

ilibada.  

 

Acredita-se que apenas a não existência de sentença criminal não é suficiente. Uma 

pesquisa em cartórios e distribuidores civis, estaduais, municipais e federais, inclusive 

executivas, bem como certidão dos cartórios de protestos seria de maior valia para averiguar a 

reputação do agente73. Não adianta nada o candidato nunca ter sido condenado criminalmente, 

mas ter inúmeros títulos protestados em seu nome, dívidas com o fisco e com terceiros.  

                                                 
73 Como será visto adiante, a Resolução 07/01 da CBF que aprovou o Regulamento de Agente de Jogadores 
exige, em seu artigo 2°, todas essas certidões. 
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Ainda, como é comum em algumas ligas norte-americanas (NFL e NBA, por 

exemplo), seria mais transparente se o candidato também fosse obrigado a apresentar um 

currículo, indicando em quais empresas já trabalhou e em qual função, onde estudou, se tem 

curso superior completo e em qual assunto se especializou, referências, etc. 

 

Para garantir a transparência nas negociações, transferências, resoluções e até nos 

julgamentos disciplinares e negociais, a FIFA proíbe ao solicitante exercer qualquer função na 

FIFA, nas confederações, associações nacionais, nos clubes ou mesmo em qualquer 

organização vinculadas a esses últimos, devendo esse pré-requisito ser cumprido durante todo 

o tempo que o agente estiver em atividade (artigos 6.2 e 6.3).  

 

Cabe às associações nacionais organizar o exame para a obtenção da licença. Eles 

devem ser escritos, organizados duas vezes por ano (março e setembro) e nas mesmas datas 

em todo o mundo, que serão estabelecidas em janeiro e junho pela própria FIFA (artigo 8.1). 

Sem sombra de dúvidas, um exame escrito, uniforme no mundo inteiro, apresenta garantias 

satisfatórias de organização, objetividade e transparência. 

 

A associação que não puder realizar o exame na data determinada, não poderá fazê-

lo em outra data, e é obrigada a comunicar em seus canais oficiais74. Uma associação só pode 

deixar de realizar a prova por duas vezes consecutivas. O exame pode ser cobrado, porém o 

valor deve servir apenas para cobrir os custos para sua organização e realização (artigos 6.2 e 

6.3). 

 

A prova é de múltipla escolha, com duração entre 60 (sessenta) e 90 (noventa) 

minutos, composta de 20 (vinte) testes, sendo 15 (quinze) elaborados pela FIFA sobre a 

regulamentação internacional e 5 (cinco) pela associação nacional sobre as normas internas. 

Serão exigidos conhecimentos sobre as disposições relativas ao futebol e às normas da FIFA, 

                                                 
74

 Em agosto de 2008 a CBF publicou nota declarando que o exame inicialmente previsto para setembro não será 
realizado. 
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principalmente no campo das transferências, bem como conhecimentos razoáveis de direito 

civil (artigo 6°).  

 

O candidato reprovado pode fazer, sem qualquer carência, um segundo exame. Em 

caso de nova reprovação, deve esperar os dois próximos exames para sua terceira tentativa. 

Caso falhe novamente, deverá esperar mais dois anos para uma outra tentativa. Qualquer 

reclamação sobre a prova deverá ser feita na associação em até seis meses. 

 

André Dinis de Carvalho, comentando sobre a falta de competência e a gestão 

inadequada dos agentes, responsabiliza, numa primeira análise, o acesso excessivamente fácil 

à atividade e a consequente falta de preparação ou inexperiência de alguns agentes, tanto que 

não se exige uma formação profissional específica, e muito menos universitária, existindo 

apenas um exame que, sobre o grau de dificuldade, pondera que a “grande diversidade de 

situações concretas, papéis e funções, variando inclusive de acordo com o esporte, grande 

variedade da origem profissional dos agentes, explica, em parte, a ausência, em muitos 

ordenamentos, de regulamentação específica e a relativa modéstia dos conhecimentos em 

regra exigidos para o exercício desta profissão.”75  

 

Os candidatos aprovados deverão, obrigatoriamente, contratar um seguro de 

responsabilidade civil de uma empresa, preferencialmente, domiciliada em seu país, devendo 

comprovar a contratação e as sucessivas renovações junto à entidade nacional. O agente não 

pode cancelar seu seguro antes do término de sua atividade, devendo assegurar-se que o 

seguro de responsabilidade civil contratado contemple a cobertura de reclamações 

apresentadas depois de rescindido o contrato, porém relativas ao período em que sua atividade 

ainda era exercida. (artigo 9° e item 2 do anexo 2 do regulamento). 

 

O seguro servirá para cobrir eventuais demandas por danos e prejuízos de jogadores, 

clubes ou outros agentes, originados por atividades consideradas contrárias aos princípios e 

                                                 
75 “A profissão de empresário desportivo - uma lei simplista para uma actividade complexa” in Desporto & 

Direito - Revista Jurídica do Desporto, Ano 1, n° 2, Coimbra Editora: Coimbra, 2004, p. . 
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normas do regulamento de agentes ou do regulamento da entidade nacional, bem como cobrir 

qualquer risco derivado da atividade própria de agente de jogadores.  

 

Caso a contratação desse seguro não seja possível, o candidato poderá dar um aval 

bancário, irrevogável e em um banco suíço, no valor mínimo de CHF 100.000 (artigo 10°). 

Caso o valor seja utilizado em virtude de algum pagamento, a licença do agente ficará 

suspensa até que o valor mínimo seja recomposto (item 8 do anexo 2 do regulamento).  

 

Ressalte-se que a possibilidade do seguro, que substituiu a antiga obrigatoriedade do 

aval bancário do primeiro regulamento, deixa a atividade mais acessível àquele que não dispõe 

de condições de prestar a antiga garantia, além do que, existe agora um parâmetro objetivo, 

não sendo cada associação nacional responsável pelo arbitramento dos valores. 

 

Os candidatos aprovados deverão comprometer-se por escrito a acatar os princípios 

do código deontológico (artigo 11 e anexo 1 do regulamento). O código deontológico contém 

uma simples enumeração de alguns princípios elementares de boa conduta profissional, sendo 

justificável por interesse geral, bem como plenamente compatível com princípios de livre 

concorrência, em especial no direito comunitário europeu. 

 

Também no código deontológico, que deve ser firmado pelo agente, há uma cláusula 

compromissória de submeter todos os litígios à jurisdição da FIFA, abstendo-se de levar as 

discussões à justiça comum. Ainda, destaca-se a obrigatoriedade de manter uma contabilidade 

de sua atividade, devendo mostrar seus livros e arquivos quando requisitados por qualquer 

autoridade. 

 

Deveria a FIFA também exigir que os agentes aprovados freqüentassem algum curso 

ou seminário, com aulas práticas e teóricas, antes do efetivo exercício da atividade. Também 

poderiam ser criados cursos obrigatórios de reciclagem que o agente inscrito deveria 

comparecer, no mínimo toda vez que tivesse alguma substancial alteração nas regras da FIFA 

ou do país onde o agente é inscrito. 
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As organizações de jogadores reconhecidas oficialmente pelas associações nacionais 

que queiram oferecer o serviço de agentes aos seus filiados, podem contratar em nome próprio 

uma apólice de responsabilidade civil, podendo cobrir os risco de no máximo 5 (cinco) 

licenças. Os titulares deverão atuar pro bono nas associações, deverão ter a licença e 

submeterem-se a todas as normas do regulamento, devendo seus nomes figurarem na apólice 

de seguros (itens 9 e 10 do anexo 2 do regulamento). 

 

Depois de receber a apólice de seguro e o código deontológico assinado (o candidato 

tem 6 meses para cumprir os pré-requisitos, sob pena de ter de realizar novo exame), a 

associação nacional emitirá a licença, que é pessoal, intransferível, outorga o direito ao agente 

de exercer a atividade em escala mundial e autoriza a utilização da expressão “agente de 

jogadores licenciado pela ‘entidade que emitiu a licença’” (artigo 12).  

 

Para Pablo C. Barbieri  

 

la requisitoria exigida es bastante profusa y la garantía patrimonial aparece como 
ineludibile, a fin de resguardar a quien, eventualmente, pudiera ser sujeto de 
reclamación de daños y perjuicios contra el agente por su obrar. Evidentemente, la 
intención de la FIFA es limitar el acceso a su licencia a quienes reúnan los recaudos 
establecidos en su relamentación, tratando de impedir la masificación de la actividad 
y reservándola solamente a quienes la ejerzan de manera profesional con los 
conocimientos mínimos suficientes sobre la materia, y con el debido respaldo moral 
y patrimonial.76 

 

A obrigatoriedade da licença é positiva ao jogador que, com uma breve carreira, 

pode, numa transação mal sucedida, prejudicar-se de tal maneira a comprometer seu futuro 

após o término de sua condição de atuar. Por outro lado, com a licença, a FIFA conseguiu 

implantar dois objetivos importantes, quais sejam, a moralização e a profissionalização da 

atividade de agente de jogador de futebol. 

 

A entidade nacional tem a obrigação de manter atualizada uma lista de agentes por 

ela credenciados e publicá-la de forma oficial (site, carta, circular, etc.). Após cada exame, a 

entidade nacional tem a obrigação de enviar à FIFA a lista de agentes licenciados. A entidade 

nacional também tem que enviar à FIFA um relatório com estatísticas e informações gerais 
                                                 
76 Representación de Deportistas. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2004, p. 50. 
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sobre os agentes, como a quantidade, alterações de endereço, eventuais suspensões, etc. (artigo 

13). 

 

 

2.3.4 A perda e a expiração do prazo da licença 

 

 

Diferentemente dos regulamentos anteriores onde a licença perdurava por prazo 

indeterminado, podendo o agente perdê-la apenas se não cumprisse os pré-requisitos, se 

comunicasse o fim da atividade ou se fosse punido (artigo 14), a nova normativa da FIFA 

prevê a reavaliação de agentes, com a expiração da licença, que agora passa a ter prazo 

determinado de 5 (cinco) anos (artigo 17.1).77 

 

A intenção da FIFA, com essa nova regra, é garantir que os agentes mantenham-se 

sempre atualizados com as mudanças nas normas nacionais e internacionais relacionadas à 

atividade, primando pela melhor qualidade dos serviços prestados. Assim, a obrigatoriedade 

dos agentes serem reavaliados a cada 5 (cinco) anos faz com que haja uma constante 

reciclagem de conhecimentos e atualização periódica dos membros aptos e que ainda exerçam 

com freqüência a atividade, inibindo a ação dos “aventureiros” de plantão. 

 

Ainda, a alteração da validade da licença desperta nos agentes que a obtiveram na 

vigência do regulamento anterior o questionamento dos chamados “direitos adquiridos à 

licença por prazo indeterminado”, tendo em vista que eles também deverão cumprir a nova 

normativa. Com certeza tal questionamento será levado a efeito, em breve, pelos Tribunais 

internacionais ou mesmo na própria Justiça suíça, onde está sediada a FIFA. 

 

Em rápida análise, acredita-se que esses agentes dificilmente obterão sucesso na 

Justiça Suíça, na medida que a FIFA é uma Associação privada, regulamentada em dez artigos 

pelo Código Civil suíço, que prevê, em suma, que são relevantes os estatutos e normas 

                                                 
77

 A Circular 1.160 da FIFA esclareceu que os agentes que obtiveram a licença antes do novo regulamento, o 
prazo de 5 (cinco) anos passa a contar a partir de 1° de Janeiro de 2008, ou seja, em 2013 todos os agentes que 
tinham licenças antes de 2008 deverão fazer novamente o exame. 
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internas da entidade. Ainda, entende-se que há o direito de associar-se ou não, devendo aquele 

que se associar filiar-se às normas privadas existentes, sendo a licença uma autorização da 

entidade e não um direito adquirido. Ainda no mérito, há uma razão objetiva e louvável a 

justificar a necessidade de nova avaliação e a duração por 5 (cinco) anos que não deixa de ser 

um período razoável. 

 

O agente deve enviar um pedido por escrito à associação nacional para refazer o 

exame antes da data de expiração de sua licença, sob pena de suspensão automática. Se o 

agente fizer o pedido dentro do prazo, sua licença fica prorrogada até a data do próximo 

exame. Se o agente não passar na prova, sua licença fica automaticamente suspensa, até que 

ele passe no exame, podendo fazê-lo quantas vezes desejar (artigo 17). 

 

O agente que desejar encerrar suas atividades, deverá devolver sua licença à 

associação que a emitiu. A associação nacional deverá publicar e comunicar a FIFA os nomes 

desses ex-agentes (artigo 18). 

 

 

2.3.5 Direitos e obrigações dos agentes licenciados 

 

2.3.5.1 a captação de clientes (atletas) dos agentes 

 

 

Os agentes têm o direito de (i) estabelecer contato com qualquer jogador que não 

tenha contrato de exclusividade em vigor com outro agente, (ii) representar os interesses de 

qualquer jogador ou clube que lhe solicite a fim de negociar ou renegociar contratos em seu 

interesse, (iii) de defender os interesses de qualquer jogador ou clube que lhe solicite (artigo 

22). 

 

Ou seja, a FIFA proíbe expressamente que qualquer agente procure ou aborde 

qualquer jogador sob contrato de exclusividade com outro agente, na tentativa de inibir a 

atuação ilícita e antiética de alguns agentes. Na prática, essa inibição não ocorre. São 
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frequentes as aproximações de agentes a atletas já agenciados, oferecendo dinheiro, carros, 

celulares, roupas e outros bens para que esses rompam os atuais contratos e assinem com eles. 

 

Por outro lado, não existe impedimento algum à divulgação dos agentes esportivos, 

podendo publicar anúncios em jornais, revistas, sites especializados, panfletos, enfim, 

utilizarem-se toda a forma lícita de divulgarem sua atividade e serviços, respeitando-se, 

obviamente os limites legais, principalmente as normas específicas do Código de Defesa do 

Consumidor sobre publicidade abusiva e enganosa. 

 

 

2.3.5.2 Requisitos contratuais: forma, prazo e renovação 

 

 

Para a representação de um jogador ou um clube, é necessária antes a formalização 

de um contrato por escrito (artigo 19.1), com prazo máximo de dois anos, não sendo possível a 

renovação tácita, apenas com o consentimento expresso (artigo 19.3). A forma escrita vincula-

se essencialmente com a prova de existência do contrato,78 e a sua duração máxima de 2 (dois) 

anos favorece a livre concorrência no mercado. 

 

Nesse aspecto também o dia a dia da atividade difere da regra estabelecida. Muitos 

atletas, sem o devido conhecimento, assinam contratos com prazos muito maiores do que o 

permitido, sem saberem da proibição dessa prática.  

 

Ainda, é comum os agentes fazerem com que os atletas assinem os chamados 

“contratos de gaveta” com o intuito de burlar a regra que proíbe a renovação automática. Para 

evitar esse tipo de atitude, sugere-se que se reconheçam as firmas dos signatários, a fim de 

outorgar ao ato a data correta de celebração. O artigo 19.5 do regulamento exige que o 

contrato tenha, como mínimo, os nomes das partes, a duração, a remuneração e forma de 

pagamento do agente, a data que foi firmado e a assinatura das partes. 

                                                 
78 Pelo artigo 401 do Código de Processo Civil brasileiro, “a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos 
contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram 
celebrados.” 
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A FIFA enviará a associação nacional um modelo de contrato que os agentes têm a 

obrigação de segui-lo, podendo ser acrescentadas cláusulas adicionais, tendo como limite 

apenas o cumprimento das disposições laborais do país referente aos atletas profissionais de 

futebol (artigo 21 e anexo 3). No contrato, além do que será aqui discutido, ressalta-se a 

existência de cláusula compromissória de submeter todos os litígios à jurisdição da FIFA, 

abstendo-se de levar as discussões à justiça comum. 

 

Todos os contratos deverão ser firmados em 4 vias, ficando uma com o agente, uma 

com o jogador ou clube, e as outras duas deverão ser enviadas pelo agente, no prazo de 30 

(trinta) dias, para a associação nacional em que ele está registrado e em que o jogador ou clube 

está registrado (19.6).  

 

 

2.3.5.3 Remuneração do agente 

 

 

O contrato entre agente e jogador ou clube deverá explicitar quem será responsável 

de pagar o agente e de que maneira será feito o pagamento. Regra geral, o agente somente 

poderá receber diretamente de seu cliente, porém, em determinadas transações, pode o atleta 

dar seu consentimento por escrito para o clube pagar diretamente o agente (artigo 19.4).  

 

Essa regra tem o intuito de evitar que agente receba todo o valor diretamente do 

clube, em nome de seu cliente, e não repasse corretamente a ele os valores. Assim, o atleta, ou 

clube, recebe todo o valor e, depois, faz o pagamento da quantia devida ao agente. A exceção 

feita quando há autorização por escrito consentindo a operação de forma direta. 

 

A remuneração que recebe o agente deve ser calculada segundo o valor bruto anual 

que receba contratualmente o jogador, graças a negociação de seu agente (por exemplo, sem 

considerar rendimentos adicionais como carro, aluguel de casa, prêmios por pontos ou 
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qualquer tipo de bonificação ou privilégio não garantido), incluindo qualquer quantia que 

tenha sido estabelecida como “luvas”79 para a assinatura inicial (artigo 20.1).  

 

Se agente e jogador não acordarem sobre o valor do pagamento, e não estiver 

estabelecida qualquer quantia ou percentual no contrato firmado entre ambos, o agente terá 

direito a receber 3% (três por cento) do valor bruto anual que receberá o atleta. Importante 

destacar aqui que o percentual estipulado no regulamento anterior era de 5% (cinco por cento). 

Credita-se a diminuição desse percentual em virtude do aumento substancial das cifras 

envolvendo as negociações de atletas.80 

 

A remuneração do agente é um dos pontos mais polêmicos na sua relação com o 

jogador. Como visto, a FIFA não impõe limites, máximo ou mínimo, de remuneração, apenas 

diz que no silêncio, deverá ser paga a quantia correspondente a 3% (três por cento) da 

remuneração anual bruta (artigo 20.4).  

 

Nos Estados Unidos há uma preocupação, que deveria ser também da FIFA, com o 

valor excessivo das comissões. Algumas das principais Ligas impõe um valor porcentual 

máximo sobre a remuneração do atleta que pode ser cobrada pelo agente. Na Liga de Futebol 

Americano (NFL) o porcentual máximo que pode ser cobrado é de 3% (três por cento) ao ano, 

e o valor somente é pago quando o atleta efetivamente receber a compensação na qual o 

porcentual é baseado. Na Liga de Basquete (NBA) o porcentual máximo anual é de 4% 

(quatro por cento), sendo que, caso o atleta assine contrato pelo valor mínimo de acordo com a 

convenção coletiva, o valor máximo é fixado em US$ 2.000,00 (dois mil dólares) anuais.81 

 

                                                 
79 Artigo 12 da Lei 6.354/76 - Entende-se por luvas a importância paga pelo empregador ao atleta na forma do 
que for convencionado, pela assinatura do contrato. Segundo Domingos Sávio Zainaghi: “o termo luvas é usado 
como metáfora, pois é um pagamento feito ao atleta em decorrência de sua capacidade técnica (“ficou bom como 
uma luva”); ou seja, remunera na medida da exata capacidade do jogador. Não se confundem as luvas com os 
prêmios ou gratificações. São fixadas levando-se em conta o passado do atleta e não seu desenvolvimento durante 
a vigência do contrato.” Os atletas profissionais de futebol no Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1998, p. 75. 
80

 Em Portugal, o art. 24°, n° 2 da lei 28/98 que trata do regime jurídico do contrato de trabalho desportivo 
estabelece que: “Salvo acordo em contrário, que deverá constar de cláusula escrita no contrato inicial, o montante 
máximo recebido pelo empresário é fixado em 5% do montante global do contrato”. Ver capítulo IV, item 1. 
81

 Sobre o esporte norte-americano, ver capítulo IV, item 4. 
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Importa ressaltar que a remuneração do agente deverá ser sempre com base no valor 

bruto anual que vier receber o atleta, excetuando os rendimentos adicionais citados, sobre os 

contratos que ele, agente, próprio negociar.  

 

Se o agente e o jogador não acordaram um pagamento único pela prestação dos 

serviços e o contrato do jogador com o clube é mais longo do que o contrato entre o jogador e 

o agente, este último tem o direito de receber uma remuneração anual, mesmo após o término 

de seu contrato, caducando este direito com a extinção do contrato de trabalho do jogador ou 

quando o jogador firmar um novo contrato sem a intermediação do agente (artigo 20.3).   

 

Essa questão é importante porque como visto, o contrato com o agente pode ser feito 

pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, enquanto que o agente pode negociar com o clube um 

contrato para seu jogador por, por exemplo, 5 (cinco) anos (que é o limite máximo no 

Brasil82). Assim, caso o contrato do agente com o jogador expire no começo do contrato com 

esse último e não seja renovado, mantém o agente o direito de receber a porcentagem 

contratada até o término da relação do jogador com o clube por ele negociada. 

 

Em determinadas ocasiões, pode uma comissão inicialmente estipulada ser razoável, 

mas ao final tornar-se excessiva, principalmente nos casos em que o agente recebe na 

assinatura do contrato um bônus inicial pelo valor total acordado e, no futuro, esse contrato é 

rescindido.  

 

Diferentemente da relação com o jogador, o agente de um clube terá direito a receber 

de uma única vez o valor previamente acordado (artigo 20.5). 

 

 

2.3.5.4 A cláusula de exclusividade 

 

 

                                                 
82 Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, com vigência nunca inferior a três 
meses nem superior a cinco anos. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 14.7.2000) 
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Um outro destaque importante, além da remuneração do agente, que a FIFA preferiu 

deixar a critério de cada um é a questão da exclusividade da prestação e da contratação do 

serviço de agente. 

 

Ou seja, fica unicamente a critério das partes estipular cláusulas de exclusividade nos 

contratos, incluindo inclusive cláusulas penais de indenização em caso de descumprimento.  

 

O mais comum e visto na prática esportiva é a cláusula de exclusividade firmada 

pelo atleta em favor do agente, ficando o atleta proibido de firmar contrato ou outorgar 

procuração a qualquer outra pessoa ou agente para tratar de seus interesses desportivos.  

 

Porém, também não é difícil imaginar uma situação onde o atleta exige que 

determinado agente seja seu prestador exclusivo de serviços, ou então que este não represente 

atletas concorrentes, da mesma posição ou do mesmo time. Obviamente que nesse caso o valor 

da remuneração pactuada deverá ser maior do que a média do mercado. 

 

É muito comum também o atleta ter mais de um agente autorizado a buscar equipes 

interessadas em sua performance, bem como em buscar negócios mercantis e oportunidades, 

não firmando com qualquer um deles cláusula de exclusividade, ou se firmando, separadas por 

áreas, clubes, regiões ou assuntos. 

 

Quando o agente for representante de um clube, a exclusividade costuma ser exigida 

apenas em negociações específicas. Sobre o assunto, Pablo C. Barbieri pondera que “quizá 

pueda apreciarse esta cláusula impuesta en contratos firmados por clubes europeos con 

representantes del mismo en países extranjeros, o cual resulta una práctica de frecuente 

verificación”83. 

 

                                                 
83 Representación de Deportistas. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2004, p. 56. O mesmo autor trata dos 
chamados, no Brasil, de “olheiros”: “que son quienes se dedican al seguimiento de deportistas para permitir su 
transferencia al club para el cual estos sujetos cumplen funciones o llevan a cabo el control de proyectos 
desarrollados por clubes en otros países. Salvo que expresamente se establezca una figura contractual en tal 
sentido, estos observadores no son representantes o agentes del club, aunque perciban retribución por su labor. A 
representación otorga al agente determinadas facultades que el carácter de mero observador no permite, salvo - 
reitero - que se reúnan las dos funciones en una misma persona.” p. 94. 
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Mais uma vez, para ficar frisado e claro, já que na prática não é isso que vem 

ocorrendo, mesmo existindo cláusula de exclusividade (ou cláusula no sentido de que o agente 

terá direito a remuneração mesmo que não participe do negócio), se o agente não participou da 

negociação (ela pode ter sido feita diretamente entre clube e atleta), ele não terá direito ao 

valor pactuado.84 Ainda, entende a jurisprudência que a atuação do agente deve ter sido 

relevante.85 

 

 

2.3.5.5 A cláusula penal para a hipótese de descumprimento do contrato 

 

 

Sobre a estipulação de cláusula penal para a hipótese de descumprimento do 

contrato, seja pela quebra da exclusividade, seja por outro motivo qualquer, impõe aqui 

esclarecer e ressaltar que o valor não poderá nunca ser superior ao da obrigação principal 

(artigos 412 e 413 do Código Civil.).86 Como a FIFA não disciplina esse assunto, a lei do local 

de celebração do contrato deve sempre ser levada em consideração. 

                                                 
84 Nesse sentido, mesmo não sendo usual utilizar decisões de 1° grau como fonte, vale a pena conferir sentença 
da 38ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, processo nº 000.02.199263-0, conforme trecho a seguir transcrito: 
“(...) Com efeito, quando se diz que is honorários previstos no instrumento seriam devidos mesmo que negócios 
ou contratos fossem realizados sem a participação dos contratados, é evidente que a previsão abrangia não apenas 
os contratos secundários de publicidade e outros referidos na cláusula sexta, como, também, aqueles específicos 
quanto à atuação do réu como jogador de futebol (cláusula quarta). A nulidade já referida decorre do fato de que 
o aludido parágrafo coloca o requerido em desvantagem exagerada perante os requerentes, e seu conteúdo é 
incompatível com a boa-fé e mesmo a equidade. É idéia universal básica de equidade, que não existe 
remuneração sem trabalho. A idéia é de tal simplicidade que não requer maiores explicações, sendo 
compreensível até para o chamado “homem médio”. A Previsão de pagamento de percentual sobre os contratos 
celebrados mesmo que os requerentes não tivessem participado em sua efetivação se mostra contrária a esta idéia, 
e não pode ser admitida pois ofende a boa-fé objetiva que se espera tenham os contratantes quando da celebração 
de contratos. E mais: o conteúdo do parágrafo ora analisado, caso levado ao pé da letra, estaria a impor uma 
desvantagem exagerada ao requerido que sequer poderia ter a liberdade de negociar um contrato por conta 
própria, de acordo com a sua condição de ser humano portador de responsabilidade e, também, de direitos. A 
exclusividade prevista no contrato não pode impedir, e de modo algum, a auto administração de interesses pelo 
réu pois com esta não se confunde. A nulidade reconhecida com base no artigo 51, IV, § 1º, III, do Código de 
Defesa do Consumidor, que assim dispõe: (...) Decorre do reconhecimento desta nulidade, não haver infração 
contratual em caso de não pagamento dos honorários pelo réu aos autores, nos casos de contratos por eles não 
intermediados. (...)” 
85 Agentes, intermediários e inversores. Derecho a la percepción de comisión. Actividad conducente. “Agente 
Pinieri, Juan Domingo c/Club Libertad” juez único de la Comisión Del Estatuto Del Jugador. Sentencia Del 
14/5/2007. A continuación, el juez único agrego que como regla general la actividad Del agente tiene que haber 
sido relevante y conducente para la celebración Del contrato de que se trate, de lo contrario, el cliente em 
cuestión no lê adeuda al agente comisión alguna. 
86

 Artigo 412 - O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. 
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Essa observação é importante porque é comum no dia a dia um agente querer 

“comprar” o contrato de outro agente com o jogador, seja pagando-lhe a multa de rescisão em 

troca de um contrato, seja instigando-o a rescindi-lo, com a quebra proposital da 

exclusividade. Por esse motivo os agentes costumam colocar em valores estratosféricos e 

ilegais o valor da cláusula penal, na tentativa de inibir o rompimento. 

  

 

2.3.5.6 Considerações sobre o atleta menor de idade - a nulidade da cessão de direitos 

econômicos sem a autorização judicial 

 

 

O caráter de profissional ou não profissional do atleta não obsta que ele firme 

contrato com um agente. Existem algumas restrições legais apenas se o atleta for menor de 

idade e, nesse aspecto, é cada vez mais freqüente deparar-se com jovens e crianças já 

agenciados e assediados por profissionais e caça talentos87. 

 

Segundo o artigo 19.2 do Regulamento FIFA, o atleta menor de idade apenas poderá 

assinar contrato com um agente mediante autorização expressa de seu representante legal, de 

acordo com a legislação nacional do país em que reside.  

 

O novo Código Civil brasileiro reduziu a maioridade  civil de 21 (vinte e um) para 18 

(dezoito) anos e, seu artigo 5° disciplina as demais hipóteses de término da menoridade.88 

                                                                                                                                                         
Artigo 413 - A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido 
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e 
a finalidade do contrato. 
87 De forma análoga ocorre no Brasil o destacado a seguir por Pablo C. Barbieri: “Sin embargo, nuestro país 
presenta una realidad desarrollada en los últimos años que se refiere al fútbol y, fundamentalmente, al fútbol 
infantil, donde se han difundido los llamados ‘cazadores de talentos’ que descubren a los niños que tienen un 
potencial deportivo interesante, suscriben con los padres de los menores instrumentos contractuales que implican 
la cesión de determinados derechos a favor de estos empresarios a cambio de determinadas prestaciones por parte 
de éstos, a saber: dinero en concepto de viáticos, ropa deportiva, etc. La intención es ‘fabricar’ un potencial crack 
para luego poder transferirlo al exterior y obtener importantes réditos económicos, manteniendo la vigencia de la 
representación del menor.” Representación de Deportistas. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2004, p. 41. 
88 artigo 5° - A menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de 
todos os atos da vida civil. 
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Dessa forma pode-se dizer inicialmente que para a realização de um contrato de agente com 

um menor, deve haver o consentimento, manifestado através de assinaturas, de seus 

representantes legais, sejam eles pais, detentores da guarda, tutores ou curadores. 

 

Por outro lado, tratando-se de um menor de idade, segundo os artigos 1.689 e 1.690 

do Código Civil89, a administração de seus bens fica a cargo também de seus representantes 

legais90. Por fim, disciplina o artigo 1.69191 que os pais não podem alienar imóveis dos filhos, 

ou mesmo contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples 

administração, salvo por necessidade e devido interesse da prole, mediante autorização 

judicial. 

 

Segundo Roberto João Elias, 

 

há certas proibições no que tange à administração dos bens dos filhos. Assim, os 
pais (ou um deles, quando exerce com exclusividade a função) não podem alienar 
ou gravar de ônus real os bens imóveis da prole, de conformidade com o artigo 
1.691 do Código Civil. (...) Proíbe-se, ademais, com base no mesmo artigo, contrair 
obrigações, em nome da prole, que ultrapassem os limites da simples administração, 
salvo por necessidade, exigindo-se, também, a autorização judicial. Destarte, a 

                                                                                                                                                         
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade: 
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente 
de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 (dezesseis) anos completos; 
II - pelo casamento; 
III - pelo exercício de emprego público efetivo; 
IV - pela colação de grau em curso de nível superior; 
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função 
deles, o menor com 16 (dezesseis) anos completos tenha economia própria. 
89 No caso dos pais, artigos 1.689 e 1.690 do Código Civil 
Artigo 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar: 
I - são usufrutuários dos bens dos filhos; 
II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. 
Artigo 1.690. Compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos 
menores de 16 (dezesseis) anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados. 
Parágrafo único. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens; havendo 
divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária. 
90 ver também artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que, em caso de discordâncias entre os 
pais, a autoridade judiciária solucionará a divergência. 
91 Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome 
deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente 
interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. 
Parágrafo único. Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos neste artigo: 
I - os filhos; 
II - os herdeiros; 
III - o representante legal. 
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administração sofre restrições, cujo objetivo é a preservação do patrimônio dos 
filhos. Ainda que não seja o aspecto principal do poder familiar, a questão 
preocupou o legislador. A administração cuidadosa dos bens certamente contribuirá 
para que os filhos tenham condições materiais relevantes para o desenvolvimento de 
sua personalidade.92 

 

Até aqui, os dispositivos legais supra citados não interferem em nada na celebração 

de um simples contrato de agente do menor, desde que devidamente representado, com um 

Agente FIFA. 

 

Ocorre que, como visto no capítulo das diversas funções que exercem os agentes, 

bem como nas explicações anteriores sobre transferências, vínculo esportivo, “direitos 

federativos” e “direitos econômicos”93, é freqüente na negociação de contratos e de 

transferências, ainda que envolvam garotos, a cessão ou estipulação de percentuais sobre os 

“direitos econômicos” do atleta. Vale lembrar que os “direitos econômicos” correspondem a 

um conteúdo patrimonial dos “direitos federativos”.  

 

Somente o clube registrado na Federação competente pode ser titular dos “direitos 

federativos” de um atleta, já que esses nada mais são que o registro do contrato do atleta na 

respectiva Federação. Ao término ou rescisão do contrato, o clube perde esse direito 

federativo.  

 

Porém, na vigência desse direito federativo, pode o atleta ser negociado 

definitivamente ou por empréstimo, tendo essa negociação um certo valor de mercado. 

Também, caso o atleta não esteja vinculado a qualquer clube, da mesma forma pode haver 

uma negociação para a celebração de um contrato e respectivo vínculo federativo. Esse valor 

de transferência ou de celebração de novo vínculo é denominado “direitos econômicos”, sendo 

comum que se reparta em porcentagens entre clubes, atleta, agentes e empresário investidores 

(as vezes mais de um). 

 

                                                 
92

 in Curso elementar de direito de família: contém o programa ministrado pelo autor na Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo. De acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406/2002). Roberto João Elias: 
São Paulo, 2005, p. 121. 
93 Ver nota 40. 
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Para ficar claro aos que não são muito embrenhados na esfera esportiva, vale a pena 

abrir um parênteses para reproduzir algumas hipóteses simples de transferências para 

esclarecer no que consiste esses “direitos econômicos”. Obviamente que os casos abaixo 

narrados são exemplificativos, podendo numa transferência, ocorrerem diversas outras 

situações. O que importa aqui é apenas elucidar e diferenciar os “direitos econômicos” e 

“direitos federativos”, para, em seguida, completar-se com a questão da negociação desses 

direitos com menores de idade. 

 

Se um atleta possui apenas o contrato de trabalho firmado com o clube, caso ele se 

transfira para outra equipe na vigência desse contrato, deverá incidir a cláusula penal (artigo 

28), devendo o clube cedente receber sozinho a quantia paga pela transferência do direito 

federativo do atleta. Ou seja, o clube é titular sozinho dos direitos econômicos desse atleta 

que, no caso em tela, representa a própria cláusula penal.  

 

Caso esse mesmo atleta tenha seu contrato de trabalho findo, não é necessário pagar 

qualquer quantia ao seu antigo empregador, podendo negociar pra si, por qualquer valor, a 

transferência. Ou seja, o atleta é dono, sozinho, dos “direitos econômicos” que envolvem uma 

negociação para o estabelecimento com um novo clube de um “direito federativo”. 

 

Porém, esse mesmo atleta pode ter acordado com seu clube empregador que, no caso 

de transferência durante o contrato de trabalho, 20% (vinte por cento) do valor pago pelo novo 

clube será dele. Ou ainda, caso ele possua um agente, podem ter acertado que em caso de 

transferência, 10% (dez por cento) fica com o atleta, 15% (quinze por cento) com o agente e o 

restante com o clube. Nessas hipóteses, os direitos econômicos, que podem traduzir-se em 

cláusula penal ou não (isso porque a negociação pode ser em valores menores ou até maiores 

que a cláusula penal que serve, basicamente, para o caso do jogador querer se transferir sem a 

concordância do clube), são divididos.  

 

Na hipótese mais difícil de ser entendida, porém mais comum, o atleta firma com seu 

agente um contrato cedendo-lhe, durante determinado prazo, uma porcentagem sobre seus 

“direitos econômicos”, independentemente com quem venha a possuir o vínculo federativo, ou 
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seja, o agente terá sempre uma “parte”, será um pouco “dono” do atleta.  Assim, o atleta cede 

ao seu agente os benefícios econômicos futuros derivados de uma transferência definitiva ou 

por empréstimo dos “direitos federativos” do atleta. 

 

Dessa forma, não é difícil depararmos com um caso concreto onde houve uma 

divisão ou mesmo uma negociação entre o clube (que detém o direito federativo), o atleta e 

seu agente. 

 

Voltando a questão dos menores de idade, também é corriqueiro, no dia a dia 

futebolístico, a assinatura de contratos de agente com menores de idade, com cláusulas de 

cessão definitiva ou temporária desses direitos econômicos.  

 

Ora, como visto, os “direitos econômicos” constituem um direito futuro, um bem, 

desses menores e, pela nossa legislação civil, mais precisamente pelo artigo 1.691 do Código 

Civil, não é possível haver essa cessão de direitos só com a anuência de seus representantes 

legais, é necessário sim a prévia autorização de um juiz, sob pena de nulidade.94 95 

 

 

 

                                                 
94 No mesmo sentido, Pablo C. Barbieri na legislação argentina: “Distinto es el supuesto en el cual la 
representación implique cesión de los derechos económicos del deportista a favor del representante o agente, 
cuestión que en la práctica aparece cada vez más frecuente, sobre todo en el caso de futbolistas, donde el agente 
se compromete a abonar una suma determinada de dinero en concepto de viáticos o prestaciones similares. Si 
bien el supuesto no está contemplado expresamente en el Código Civil y registra alguna prohibición en la 
reglamentación de la FIFA, entiendo que se trata de una “enajenación de bienes de los hijos”, en el caso, los 
derechos económicos surgidos de su carácter de deportista, por lo cual será necesaria la autorización judicial 
previa para no incurrir en un acto nulo, tal como lo expresa el art. 299, que añade que los mismos - en esas 
condiciones - ‘no producen efecto alguno legal’.” .” Representación de Deportistas. Buenos Aires: Editorial 
Universidad, 2004, p. 63. 
95 No mesmo sentido Álvaro Melo Filho: “Aliás, essas procurações que, essencialmente, objetivam ‘legalizar’ a 
‘exploração de menores’, em que pais e mães delegam plenos poderes a empresários e procuradores, geralmente 
fazendo jus de 10% a 30% das ‘negociações desportivas’, são nulas perante a lei. Igualmente os contratos 
firmados pelos pais ou responsáveis dos menores, às vezes com a conivência dos dirigentes, regra geral contêm 
cláusulas inalienáveis e inegociáveis que, à luz do artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
constituem crime sujeito a reclusão de quatro a seis anos e multa. Outrossim, o artigo 17 do ECA assegura a 
preservação da imagem da criança e do adolescente que, desse modo, não pode ser objeto de autorização para os 
procuradores e de ajuste contratual, porque ilegais e impossíveis de produzir efeitos jurídicos válidos.” “Futebol 
Profissional: Utopias e Realidades da Nova Legislação” in Revista Brasileira de Direito Desportivo, n. 4, São 
Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, 2003, p. 123. 



 61 

2.3.5.7 Obrigações dos agentes e dos atletas 

 

 

O regulamento também prevê inúmeras obrigações dos agentes, como a de cumprir 

os regulamentos, respeitar os contratos em vigor entre clubes, atletas e outros agentes, de 

representar os interesses de apenas uma parte numa negociação, enfim, de obedecer, de forma 

geral, os ditames da FIFA, sob pena inclusive de sanções pecuniárias, suspensão e eliminação. 

 

Cumpre observar que o agente não pode assegurar ao seu cliente o êxito numa 

negociação; ele tem o dever somente de colocar todos seus conhecimentos, aptidões e 

estrutura ao fim desejado pelo atleta, seja ele econômico ou técnico (obrigação de meio). 

Obviamente que, dependendo do que for acordado entre as partes, o valor da remuneração do 

agente poderá ser proporcionalmente maior ou menor de acordo com o fim alcançado.  

 

A proibição do agente exercer influência sobre um atleta, persuadindo-o a não 

cumprir o contrato, deve ser vista com certa relatividade, na medida que em determinadas 

situações, onde o clube pode não estar cumprindo com sua obrigação, é plenamente válido e 

muitas vezes amparado na legislação, que o agente aconselhe o atleta a desrespeitar algum 

dispositivo contratual. Como exemplo simples, em caso de falta de pagamento, pode o agente 

aconselhar o atleta a rescindir o contrato para transferir-se a outra equipe. 

 

O próprio regulamento FIFA, em seu artigo 22.2, traz a presunção de envolvimento 

do agente na rescisão de um contrato por um jogador, sem justa causa. 

 

Já a obrigação de representar apenas uma parte numa negociação refere-se à 

transparência e ética na administração dos interesses de seu cliente. O regulamento também 

proíbe o agente de ter contratos de cooperação, acordo ou participação com uma outra parte 

envolvida na transferência de atleta ou na conclusão de um contrato de trabalho (artigo 19.8). 
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Da mesma forma que os agentes, sob pena de sanções pecuniárias, suspensões e 

eliminações, devem os atletas respeitar os regulamentos da FIFA, utilizando-se sempre de 

agentes titulares de licenças, salvo as exceções de irmão, cônjuge, pais e advogados. 

 

 

2.3.5.8 Obrigações dos clubes e associações 

 

 

Os clubes devem tratar diretamente com os atletas ou então com agentes licenciados. 

Nenhum pagamento de compensação, incluindo compensação de transferência, treinamento ou 

contribuição de solidariedade, que é paga em função da transferência de jogadores entre 

clubes, pode ser pago pelo clube devedor ao agente, sem antes descontar a quantia devida ao 

agente pelo clube que ele foi contratado pela sua qualidade de credor. Isso inclui, mas não é 

limitada a, possuindo qualquer interesse em qualquer compensação por transferência ou 

futuras transferências valiosas para o jogador (artigo 29.1) 

 

As punições aos clubes e associações, por serem eles os empregadores e principais 

fomentadores da atividade, são mais severas, podendo inclusive serem rebaixados de divisão, 

perderem pontos ou mesmo ficarem proibidos de realizar transferências. 

 

 

2.3.6 Litígios 

 

 

Qualquer disputa entre um agente e um clube, ou jogador, ou outro agente, todos 

registrados na mesma associação, será submetida à arbitragem junto à Câmara específica 

criada junto à entidade nacional, levando-se em consideração as regras da FIFA e as leis 

aplicáveis no local. Qualquer outra disputa diferente da anterior será de submetida a 

arbitragem junto ao Comitê do Estatuto do Jogador da FIFA.  
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Como já anteriormente dito, os pais, irmãos, cônjuge, genitor ou advogado do atleta, 

apesar de serem permitidos atuar como agentes, não são considerados sob a jurisdição da 

FIFA, não podendo ser submetidos a esses órgãos. 

 

O Comitê do Estatuto do Jogador da FIFA só aceitará reclamações formuladas em 

até 6 (seis) meses após a conclusão do contrato, com o proveito de até 2 (dois) anos depois de 

sucedidos os fatos.  

 

 

2.3.7 Conflitos de interesse 

 

 

Além da questão da remuneração e da celebração dos contratos de agência esportiva 

com menores de idade, existe mais um ponto polêmico da relação agente/atleta que a FIFA 

pouco se preocupou em seu regulamento, qual seja, a dos possíveis conflitos de interesse. 

 

Como será visto nos capítulos que tratam da regulamentação italiana e norte-

americana96, essa questão é extremamente levada a sério nesses países, possuindo 

regulamentação específica e bem restritiva, ao ponto de, em determinadas ligas e modalidades, 

ser expressamente proibido que treinadores e diretores técnicos sejam agenciados97. Já a FIFA 

expressamente diz que o seu regulamento não se aplica a treinadores e diretores, perdendo 

uma ótima oportunidade de regulamentar também esses profissionais, vitais no dia a dia 

esportivo.98 

 

São poucas as normas do regulamento da FIFA que tratam de eventuais conflitos de 

interesse, destacando-se apenas a que diz que o agente não deve ser membro de qualquer 

                                                 
96

 Capítulo IV, itens 2 e 4. 
97

 O regulamento italiano e o da Liga Americana de Basquete, através de sua Associação de Jogadores, são um 
dos que proíbem (NBPA). Na NFL, não há uma proibição, mas ao firmar contrato com atleta o agente é obrigado 
a declarar se possui ou possuiu vínculo de representação com qualquer outro atleta, treinador, gerente ou clube da 
liga. 
98

 Article 1.3 In particular, these regulations do not cover any services which may be provided by players’agents 
to other parties such as managers or coaches. Such activity is regulated by the laws applicable in the territory of 
the association. 
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entidade ou clube ligado à FIFA (6.2), de que o agente deve, de maneira geral evitar conflitos 

de interesse como representar apenas uma parte numa negociação, proibindo também de ter 

contratos de cooperação, acordos ou participação com outra parte envolvida na negociação 

(19.8)99 e que deve aderir o Código de Conduta que também não traz qualquer especificidade 

sobre o tema, apenas normas gerais de conduta, boa-fé e transparência. 

 

Nos Estados Unidos, e recentemente também aqui no Brasil, é comum ouvir nos 

noticiários esportivos, e também, em determinados casos de grande repercussão nos 

noticiários não esportivos, denúncias envolvendo brigas entre atletas e agentes, principalmente 

ocasionadas em virtude de problemas envolvendo condutas anti-éticas, competição por 

clientes, e até casos criminais envolvendo fraudes de maneira geral.100 

 

Infelizmente passou também a ser comum no noticiário matérias sobre atletas que, 

atrás do sonho de jogar no exterior, são enganados por falsos agentes que, após prometerem 

salários e emprego no estrangeiro, abandonam o atleta sem condições sequer de voltar para 

casa. 

 

Nas palavras de Kenneth L. Shropshire e Timothy Davis, “competition among agents 

is fierce and can lead to unethical behavior”.101 Para se ter uma idéia da concorrência desse 

mercado, em pesquisa publicada pelos mesmos autores na mesma obra, no Estados Unidos, 

em 2001, existiam na Liga de Futebol Americano (NFL) 1.900 (mil e novecentos) atletas 

                                                 
99

 19.8 Players’ agents shall avoid all conflicts of interest in the course of their activity. A players’ agent may 
only represent the interests of one party per transaction. In particular, a players’ agent is forbidden from having a 
representation contract, a cooperations agreement or shared interests with one of the other parties or with one of 
the other parties’s players’ agent involved in the players’ transfer or in the completion of the employment 
contract. 
100

 Problems associated with unethical agents have clearly seeped into the public consciousness. Newspapers and 
television news programs, both sports and nonsports-oriented alike, report with regularity on problems that 
ultimately stem from agents’intense competition for clients. Widelu reported incidents in recent times include the 
criminal case os agent Tank Black, athlete agents who misuse and misappropriate client funds, agent conflicts of 
interest, agent who are impicated in funding student athlete shopping sprees at sporting-goods stores, and agents 
who bestow cash and gifts upon student athletes and thereby precipitate the NCAA’s impositions of sanctions 
against the colleges for which these athletes play. These incidentes have alerted the public and those intimately 
involved in the sports industry to the challenges of ethics and credibility that confront the athlete agent industry. 
SHROPSHIRE, Kenneth L. and DAVIS, Timothy. The Business of Sport Agents. University of Pennsylvania 
Press: Philadelphia, 2003, p. 64. 
101 The Business of Sport Agents. University of Pennsylvania Press: Philadelphia, 2003, p. 49. 
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inscritos e 1.112 (mil, cento e doze) agentes credenciados e na Liga de Basquete (NBA) uma 

média de 1 (um) jogador para cada agente inscrito.102 

 

Como visto, a FIFA publica em seu site uma lista com todos os Agentes FIFA e em 

consulta identificou-se a existência de 311 (trezentos e onze) agentes cadastrados no Brasil e 

4.397 (quatro mil, trezentos e noventa e sete) em toda a FIFA.103 

 

Os conflitos de interesse que na relação atleta/agente tem sido mais problemático e 

notado é o envolvendo a não revelação, pelo agente ao seu cliente, de interesse financeiro num 

determinado contrato ou operação, que pode vir a conflitar, diretamente ou indiretamente, com 

os interesses imediatos ou futuros de seu cliente.  

 

Alguns potenciais conflitos que podem mais facilmente ser identificados são quando 

ocorrem, por exemplo, as seguintes situações: (i) agente que representa diversos atletas em 

diversos clubes na mesma modalidade; (ii) agente que representa atletas que atuam na mesma 

posição; (iii) agente que representa vários atletas da mesma equipe; (iv) agente que representa 

técnico e atletas do mesmo time (ou não); (v) agente que representa clube e atletas.104 

 

No caso de um agente que representa um número muito grande de atletas, é 

inevitável que, uma hora ou outra, ele irá conscientemente, ou mesmo inconscientemente, 

favorecer algum cliente em detrimento a outro. Ainda, o fato de representar muitos atletas 

pode diminuir o tempo de atenção que ele dará a cada um, principalmente nos períodos de 

transferência, no final e meio da temporada, que são períodos curtos e de alta intensidade de 

negociação. 

 

                                                 
102

 p. 34. 
103 Acesso em 24.11.2008, www.fifa.com 
104 On such notable instance involved former Philadelphia Eagles football player Reggie White and his former 
agent Patrick Forte. White alleged that while Forte was negotiating with the Eagles regarding White’s player 
contract, Forte was also negotiating a contract for himself to be na assistant to the president of thar NFL 
franchise. SHROPSHIRE, Kenneth L. and DAVIS, Timothy. The Business of Sport Agents. University of 
Pennsylvania Press: Philadelphia, 2003, p. 79. 
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Ainda, caso esse mesmo agente tenha contato ou receba proposta de empresa para 

que um de seus clientes seja garoto propaganda de uma determinada marca, qual atleta que ele 

recomendará? Que tipos de critérios serão usados para essa indicação? O que tiver contrato 

que garanta ao agente uma maior participação (porcentagem) no negócio ou o atleta com o 

perfil mais indicado para o produto? E se tiverem mais de um com idênticas condições, como 

fazer? 

 

Na hipótese do agente representar atletas que atuem na mesma posição (atacantes, 

zagueiros, volantes) ou, para que não haja a discussão esportiva de que um faz a função de 

primeiro volante e o outro o segundo, que atuem na mesmíssima posição, como os goleiros. 

Qual deles indicar para o clube europeu interessado em contratar um goleiro? Como defender 

ambos os interesses, igualitariamente, se os dois forem convocados para a seleção e 

disputarem a posição de titular? 

 

No caso acredita-se que para o agente a solução normal seja evitar que esse tipo de 

situação aconteça, procurando montar um portifólio de atletas representados que não 

conflitem. Porém, sabe-se que isso é muito difícil, sendo que uma solução radical seria a 

proibição de agentes representar mais de um atleta da mesma posição, ou então, uma solução 

intermediária, seria obrigar os agentes a informar todos os seus clientes, cada vez que um novo 

representado fosse adicionado à sua lista de atletas, dando-lhes o direito de, caso não 

concordarem, rescindirem o contrato ou mesmo vetarem a nova contratação. 

 

Os problemas e soluções de representar atletas da mesma posição podem ser 

repetidos em caso de se representar atletas na mesma equipe. Ainda, não é difícil imaginar 

uma situação onde o agente pode, até mesmo involuntariamente, prejudicar um cliente seu ao 

negociar o contrato de outro cliente com a mesma equipe, mesmo em posições diferentes. 

Uma má condução da negociação pode gerar uma pré-disposição contrária ao agente e esse 

mal estar pode, de certa forma, ser transferido para o outro cliente, seja por parte dos diretores, 

seja até por parte da torcida. Ainda, caso haja algum teto salarial coletivo imposto pela 

associação de jogadores ou mesmo pelo clube, o aumento do salário de um jogador 

obrigatoriamente acaba por diminuir a margem de negociação de outro. 
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Existe ainda uma situação muito delicada que é quando agente representa treinador 

ou gerente esportivo e atletas, mesmo que não sejam da mesma equipe. Só o fato de 

representar treinadores e gerentes esportivos e atletas já causa um aparente conflito na medida 

que algumas de suas atitudes em renovações de contratos podem prejudicar alguns de seus 

clientes, inclusive através de informações confidenciais. Ainda, pode dar a entender que o 

treinador poderá, em determinadas situações, mesmo jogando contra, favorecer atletas 

adversários representados pelo seu agente, seja em entrevistas, seja na forma de atuar de sua 

equipe. 

 

No caso de representar gerente e/ou treinador e atletas da mesma equipe, o conflito 

pode mais facilmente ocorrer na medida que o agente pode defender uma posição que favorece 

o treinador, porém prejudica seu atleta cliente, ou então pode prejudicar o treinador e 

favorecer o atleta. Isso pode ser facilmente exemplificado com declarações na imprensa 

comentando substituições efetuadas, ou mesmo indiretamente, via assessoria de imprensa, e 

declarações dos próprios representados sobre atuação dos atletas ou treinador.  

 

Obviamente que eventual conflito ou aparência de conflito ficaria sempre dependente 

de análises subjetivas que, sempre que possível, é melhor que sejam evitadas. Um exemplo 

que influenciaria esse conflito seria saber qual o nível de envolvimento e influência de um 

treinador na contratação ou negociação de contrato de um atleta. Ainda, no caso de representar 

atletas e treinador da mesma equipe, tem-se a desconfiança de que o treinador poderá 

favorecer os jogadores representados pelo seu agente, valorizando-os e exaltando-os, o que 

não seria ético e correto com o clube.  

 

Também como foi visto, podem os agentes representar clubes em negociações. O 

Agente que representa um clube numa negociação não deveria depois, dentro de um prazo 

estabelecido, agenciar qualquer atleta desse mesmo clube (e vice-versa), pois haverá conflitos 

de interesse, na medida que atuará em benefício de um atleta “contra” seu ex-cliente.105 

                                                 
105

 No regulamento italiano há a previsão de uma quarentena de 12 meses. Na NBA e na NFL os agentes são 
proibidos de ter qualquer tipo de interesse comercial nos times ou em qualquer outro negócio que possa causar 
qualquer tipo de conflito de interesse ou aparência de conflito de interesse. 



 68 

 

Existem ainda outros conflitos, como nas hipóteses do agente receber porcentagem 

sobre contratos de transferência e publicidade. É fácil perceber que, em determinadas 

situações, pode o agente orientar e influenciar o atleta a firmar determinado contrato de 

publicidade com produto de qualidade duvidosa, apenas porque ele tem o interesse imediato 

na sua porcentagem no negócio. 

 

Mais grave ainda é quando o agente orienta e induz o atleta a rescindir contrato 

vigente com seu clube atual para se transferir para outro, de qualidade técnica inferior, apenas 

porque a negociação das luvas106, pagas à vista, lhe renderá uma boa quantia. Obviamente que 

essa análise de transferência é sempre subjetiva, na medida que os valores envolvidos 

normalmente são elevados e, nunca se sabe se, permanecendo no clube atual o atleta terá outra 

oportunidade na carreira. 

 

Também muitos regulamentos acabam por impedir prática comum hoje no Brasil, 

qual seja, a do agente oferecer diretamente para atleta ou, indiretamente via familiares ou 

amigos próximos, dinheiro ou bens como casas, carros, relógios para que o atleta firme 

contrato de agenciamento com ele.107 

 

Frise-se mais uma vez que a obrigação principal do agente é atuar em favor e no 

interesse exclusivo de seu cliente. Não lhe cabe defender clubes, torcedores, diretores e sim 

defender o que é melhor para seu cliente. Obviamente que bom senso e noção geral do esporte 

e das oportunidades futuras deve sempre ser levada em consideração numa negociação, mas 

que não se imagine que o agente atua em interesse do esporte, ele atua diretamente no 

interesse de seu cliente e, indiretamente pode vir a atuar em benefício do esporte, clube, 

competição. 

 

                                                 
106

 Ver nota 74. 
107

 Por exemplo, regulamento da NBPA (Associação de Jogadores da Liga americana de Basquete) e da NFLPA 
(Associação de Jogadores da Liga de Futebol Americano), acessíveis nos sites: www.nbpa.com e www.nflpa.com 
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Assim, mesmo não havendo normas expressas sobre a questão, algumas situações 

como as descritas, a fim de evitar qualquer conflito, ou mesmo aparência de conflitos de 

interesse, devem ser observadas pelos agentes.108 

 

O atleta, da mesma maneira, antes de contratar agente para representá-lo, deve ficar 

atento na escolha do profissional que melhor possa lhe atender, fazendo se for o caso, 

entrevistas com os pretendentes, analisando seus currículos, portfólio de atletas representados, 

podendo exigir que as questões aqui mencionadas que possam gerar conflitos de interesse 

sejam regulamentadas no contrato. 

 

 

                                                 
108 “Another basic duty of the agent to the principal seems particulary relevant in the sports context. The agent 
must account to its principal for all of the principals funds that come into the agent’s possesion as a part of the 
agency relationship. Other basic duties that the agent owes to the principal include the duty to comply with the 
law, the duty to notify the principal of all matters thar may affect the principal’s interests, and the duty not to 
delegate the performance to another without the consent of the principal. Finally, the agents owes a duty of a 
loyalty and good faith to its principal. The duty precludes na agent frm acting on behalf parties adverse to his or 
her principal.” SHROPSHIRE, Kenneth L. and DAVIS, Timothy. The Business of Sport Agents. University of 
Pennsylvania Press: Philadelphia, 2003, p. 18. 
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2.4 - O REGULAMENTO DA CBF 

 

 

Apesar do primeiro regulamento oficial da FIFA ser de 1994, a CBF (Confederação 

Brasileira de Futebol) resolveu elaborar e adotar um regulamento específico apenas no ano de 

2001.  

 

Assim, em 8 de outubro de 2001 a CBF aprovou, através da Resolução de Diretoria 

(RDI) n° 07/01, o Regulamento de Agente de Jogadores, que entrou em vigor na mesma data. 

A justificativa para a adoção de um regulamento próprio, segundo a RDI, é que a FIFA, com a 

aprovação do Regulamento em 10 de dezembro de 2000, determinou que cada Associação 

Nacional adotasse um e, como entidade filiada, tem a CBF o dever de cumprir tal normativa. 

 

O Regulamento da CBF é bem simples, contém apenas 11 artigos e segue 

estritamente o que disciplinava a FIFA em seu regulamento anterior. 

 

O artigo 1° permite os clubes e jogadores a recorrerem aos serviços de um agente 

para atuar nas negociações de contratos de trabalho e transferências, desde que seja 

devidamente credenciado pela FIFA ou por uma Associação Nacional filiada. No mesmo 

artigo há a restrição de que o agente deverá ser pessoa física e a exceção para os advogados, 

pais, irmão e cônjuge do atleta. 

 

Além da submissão a uma prova escrita que será realizada duas vezes por ano nos 

meses de março e setembro (artigos 3° e 6°), o artigo 2° complementa o dispositivo da FIFA, 

na medida que condiciona a obtenção da licença ao (i) requerimento por escrito, (ii) a 

reputação ilibada, (iii) a entrega de cópias autenticadas de documentos e fotos, (iv) a entrega 

de certidões negativas referentes a distribuições criminais, cíveis, de protesto de títulos, de 

interdições e tutelas, incluindo o serviço federal de distribuição, (v) a declaração de possuir 

razoáveis conhecimentos sobre as normas esportivas e legislação civil e trabalhista, (vi) a 

declaração de inexistência de motivo que impeça o exercício da atividade de agente, como 

desempenho de cargo ou função na FIFA, nas Confederações Continentais, nas associações 
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Nacionais, nas Federações, Ligas, Clubes, ou em qualquer organização que lhes seja 

vinculada, (vii) a declaração de idoneidade firmada por dois desportistas e por uma instituição 

financeira, (viii) a, se estrangeiro, comprovar que tem se domicílio legal e reside no Brasil há, 

pelo menos, dois anos. 

 

Também condiciona ao agente aprovado no exame a providenciar um seguro de 

responsabilidade civil no valor correspondente a CHF 100.000 (cem mil francos suíços), com 

validade internacional, ou o depósito de aval bancário na Suíça, bem como a firmar 

compromisso de respeitar o código deontológico. 

 

Determina também que os contratos firmados pelos agentes com clubes ou jogadores 

deverão ser registrados na CBF, os valores das taxas para a realização do exame e emissão da 

carteira, bem como que o processamento será feito junto ao Departamento Jurídico da 

entidade. 

 

Deixa claro o artigo 8° do regulamento que os clubes e jogadores que negociarem 

com intermediários que não sejam “agentes de jogadores” oficiais, serão passíveis de 

advertência, multa e suspensão, com a devida comunicação à FIFA. 

 

Por fim, determina que os casos omissos serão resolvidos de acordo com o 

Regulamento da FIFA, ou seja, que toda a normativa da FIFA é recepcionada por essa 

Resolução de Diretoria. 

 

Na mesma data que o Regulamento da CBF entrou em vigor, foram editadas outras 

Resoluções de Diretoria, também relacionadas ao assunto. Preocupou-se a CBF em deixar 

clara que a função de agente de jogador perante os clubes não pode ser exercida por qualquer 

pessoa, sem habilitação e qualificação profissional para tanto. Inclusive, constou dos 

“considerando” da Resolução de Diretoria (RDI) nº 06/01 toda essa preocupação: 

 

Considerando que se tornou freqüente a representação de jogadores de futebol, 
inclusive menores de idade, alguns até mesmo com menos de 16 anos, por 
indivíduos sem a menor qualificação profissional, munidos de procurações firmadas 
por pais incultos e de baixa renda; 
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Considerando que esses pais são vítimas dos espertos representantes que, a troco de 
parcas quantias, se tornam gestores do início da vida profissional desses menores; 
 
Considerando que é dever desta Confederação zelar pela juventude futebolística do 
nosso país; 

 

Essa RDI tem um numero anterior a RDI que instituiu o Regulamento de Agente de 

Jogadores da CBF, porém, ambas entraram em vigor na mesma data. Essa RDI nº 06/01 

apenas reforça que os jogadores só poderão ser representantes por agentes com a devida 

licença, pais, irmãos, cônjuge ou advogados, sob pena de, os clubes ou jogadores que 

infringirem, serem submetidos a processos disciplinares na Justiça Desportiva, bem como 

comunicação à FIFA e ao Ministério Público, quando for o caso. 

 

A RDI nº 11/01, que também entrou em vigor no dia 08 de outubro de 2001, 

condiciona o registro do contrato do jogador de futebol à declaração da inexistência de 

intermediário ou o nome do agente de jogadores. Caso a declaração seja inverídica, será 

encaminhada à Justiça Desportiva para apreciação e julgamento.  

 

Ainda, antes da aprovação desse regulamento, a CBF, através de uma circular interna 

de julho de 2001 (circular 14/01), considerando o que já fora aprovado pela FIFA sobre 

agentes de jogadores, determinou que todos os contratos de trabalho viessem acompanhados 

da declaração da existência ou não de procurador.  

 

Por fim, em 30 de junho de 2004, em virtude de farto noticiário apontando inúmeras 

negociações entre clubes e atletas sendo intermediadas por agentes não credenciados, a CBF 

emitiu a RDI n° 06/04, reforçando a proibição de jogadores e clubes efetuarem negociações 

por intermédio de agentes de jogadores não licenciados pelas Associações Nacionais. 

 

Como visto, a regulamentação da CBF é bem simples, necessitando urgentemente de 

reforma, não só para adaptar-se ao novo regulamento da FIFA, como também para organizar 

melhor o sistema de agentes no Brasil, tendo em vista que de 2001 pra cá, muito se alterou na 

FIFA e, principalmente, multiplicou-se a quantidade de agentes e conflitos aqui no Brasil. 
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2.5 - OS PROJETOS DE LEI SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE AGENTE NO BRASIL 

 

 

São diversos os Projetos de Lei (PL’s) que tramitam no Congresso Nacional que 

visam alterar, revogar e criar novas disposições legais relativas ao esporte. No tocante ao 

assunto agente esportivo, destacam-se 3 (três) projetos, quais sejam, o PL 4.874/2001, o PL 

6404/2002 e o PL 5.186/2005. 

 

O Projeto de Lei 5.186/2005, originária da Comissão de Estudos Jurídicos 

Desportivos e aprimorada pela Comissão de Futebol e Marketing, ambas do Ministério do 

Esporte, pretende alterar e acrescentar dispositivos na Lei Pelé e revogar por completo a Lei 

6.354/76. Foi dada entrada com urgência constitucional, porém, retirada em 28 de junho de 

2005, voltando ao trâmite legislativo normal.  

 

Em janeiro de 2008 possuía 29 (vinte nove) emendas e diversos requerimentos, tendo 

sido criada Comissão Temporária e Específica em 9 de novembro de 2007 para sua 

apreciação. Durante o ano de 2008 foram ouvidos pela Comissão em audiência pública 

diversos convidados (advogados, jornalistas, dirigentes) com a finalidade de ontribuirem com 

o projeto e, finalmente em 17 de dezembro de 2008 o Deputado José Rocha, Relator do 

Projeto, exarou seu parecer e encaminhou para Plenário. 

 

No tocante ao tema em estudo, pretende-se revogar o vigente parágrafo 7° do artigo 

28, tornando nulas as cláusulas abusivas ou desproporcionais, as que resultem em vínculo 

esportivo, as que se atrelem às receitas dos clubes decorrentes das transferências de atletas, as 

que infrinjam princípios já consagrados em nosso direito como a função social do contrato e a 

boa fé objetiva, as que resultem em gerenciamento de atleta em formação menor de 18 anos, 

declarando nulos também os contratos firmados com agentes não credenciados, substituindo-o 

pelo seguinte texto:  

 

“Art. 27-B São nulas de pleno direito as cláusulas constantes dos instrumentos 
contratuais firmados entre as entidades de prática desportiva e terceiros ou entre 
estes e atletas, que possam intervir ou influenciar nas relações trabalhistas, nas 
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transferências de atletas ou, ainda, que interfiram no desempenho do atleta e ou da 
entidade de prática desportiva.” (NR) 
 
“Art. 27-C São nulos de pleno direito os contratos firmados entre atleta, ou seu 
representante legal, com agente desportivo não credenciado oficialmente na 
entidade nacional de administração do desporto e as cláusulas contratuais constantes 
dos instrumentos procuratórios ou contratos que: 
I - resultem vínculo desportivo; 
II - impliquem vinculação ou exigência de receita total ou parcial exclusiva da 
entidade de prática desportiva, decorrente de transferência nacional ou internacional 
de atleta, em vista da exclusividade de que trata o inciso I do art. 28; 
III - restrinjam a liberdade de trabalho desportivo; 
IV - estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou desproporcionais; 
V - infrinjam os princípios da boa-fé objetiva ou do fim social do contrato; 
VI – versem sobre o gerenciamento de carreira de atleta em formação com idade 
inferior a dezoito anos.” (NR) 
 

 

Na Exposição de Motivos 04/2005 do Projeto original, justificou-se a 

importância dessa nova regulamentação109 que, com a tramitação e as audiências 

públicas recebeu nova redação e texto justificador elaborado pelo Relator o Deputado 

José Rocha: 

 

“No Substitutivo decidimos incluir na Lei Pelé dispositivo para regular as relações 
entre entidades desportivas e agentes ou investidores. Trata-se do art. 27-B.  
O mundo contratual não é um cheque em branco concedido à livre iniciativa para 
que faça o que bem entenda. Quando a Constituição Federal estabelece a dignidade 
humana como fundamento da própria República e do Estado Democrático de 
Direito, ela estabelece um perfil subjetivo de hermenêutica, que coloca no centro do 
ordenamento jurídico a pessoa humana. 
O desporto insere-se no Título VIII – Da Ordem Social, sobrepondo-se, assim, a 
interesses meramente individuais, pois reveste-se de inequívoco interesse público ou 
coletivo. 
A Lei Pelé também afirma a importância do desporto, especialmente do § 2º do Art. 
4º : 

                                                 
109

 “Para impedir a ação nefasta de agentes e empresários desportivos que, com a cumplicidade de dirigentes 
oportunistas, mais têm contribuído para os efeitos nocivos da prática desportiva dentro das respectivas entidades 
que operam nas chamadas “escolinhas”, sem dar o mínimo contributo à formação de atletas, porque voltados 
apenas para  investimento especulativo, deu-se nova redação ao § 10 para declarar nulas as cláusulas contratuais 
constantes de contratos e instrumentos procuratórios firmados entre empresários e agentes desportivos com 
atletas ou seus responsáveis, conforme as hipóteses ali previstas. Justifica-se a inclusão desse dispositivo porque 
os “atravessadores desportivos” não se valem apenas de procurações, mas de ajustes especiais de diferentes 
matizes, que malferem postulados e princípios jurídicos, além de “escravizar” promissores atletas no decorrer da 
vida esportiva. Por isso, não podem nem devem  receber proteção jurídica os numerosos contratos de prestação 
de serviços, com cláusulas injurídicas, abusivas ou atentatórias à boa-fé objetiva, ou ao fim social dos contratos 
no âmbito desportivo, em que estão envolvidos os atletas dotados de potenciais qualidades técnicas desportivas e 
já valorizados no mercado do desporto profissional. A adoção desta regra impõe limites jurídicos necessários à 
autorizada atuação dos agentes desportivos, com o fim de evitar possíveis incidências negativas e efeitos 
perniciosos quando da intermediação de atletas.” 
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“Art. 4º O Sistema Brasileiro do Desporto compreende: 
(...) 
§ 2º A organização desportiva do País, fundada na liberdade de associação, integra o 
patrimônio cultural brasileiro e é considerada de elevado interesse social, inclusive 
para os fins do disposto nos incisos I e III do art. 5º da Lei Complementar nº 75, de 
20 de maio de 1993.” 
Nessa linha de entendimento, configura-se inadmissível permitir que contratos 
firmados entre entidades de prática desportiva e terceiros e entre estes e atletas 
profissionais tenham o condão de influir nas relações trabalhistas desportivas, em 
transferências de atletas, o que, certamente, por via de conseqüência, culmina por 
afetar o desempenho, não somente do próprio atleta, mas, com relevo, da entidade 
de prática desportiva, responsável pela oferta do espetáculo, momento tão caro aos 
torcedores brasileiros, que têm direito ao lazer consagrado no art. 6º do texto 
constitucional vigente. 
Nessa esteira de raciocínio, o Substitutivo veda de forma categórica que os contratos 
de ordem privada possam intervir nos rumos do desporto nacional, para dar 
primazia ao capital em detrimento de valores consagrados constitucionalmente. 
O Projeto de Lei n.º 5.186/05 inova com a proposta do art. 28, § 10, que regula os 
contratos firmados entre atletas e agentes desportivos. Como a matéria do art. 28 
refere-se a contrato de trabalho profissional firmado entre atleta e entidade de 
prática desportiva, entendemos que o assunto do citado parágrafo 10 deve ser 
acolhido em um novo dispositivo, em obediência aos ditames da boa técnica 
legislativa, definidos na Lei Complementar n.º 95/98. Decidimos por colocá-lo, 
então, no art. 27-C, especialmente criado para tratar daquele assunto. 
A nova matéria, inserida no art. 27-C, tem o propósito de coibir a atuação perniciosa 
dos conhecidos “atravessadores”, muitas vezes travestidos de agentes e empresários, 
os quais, na maioria das vezes, prestam, com sua avidez especulativa, um desserviço 
ao desporto nacional, prejudicando as entidades de prática desportiva, os atletas e, 
em especial, os torcedores. Esses sacerdotes do lucro fácil têm colaborado 
intensamente para o êxodo de talentos, privando o fiel público nacional de seus 
ídolos, prejudicando sobremaneira os espetáculos desportivos. 
O Substitutivo acolhe o teor do § 10 do art. 28 proposto no Projeto de Lei n.º 
5.186/05 na forma do art. 27-C, com duas inovações.  
A primeira delas diz respeito à exclusão do teor contido no art. 28, §10, inciso VI do 
Projeto (“IV – violem normas regulatórias, nacionais ou internacionais, referentes à 
atividade do agente desportivo”). A intenção desse dispositivo é fazer valer as 
regras estabelecidas pela Fédération Internationale de Football  Association - FIFA 
e pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF para a atuação do agente 
desportivo, regramento esse que não tem força de lei, porque não está incorporado 
ao direito interno, conforme os ditames do processo legislativo constitucional. Não 
podem, portanto, pautar os conteúdos dos contratos celebrados em solo pátrio, já 
que é garantia constitucional do cidadão fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
somente em virtude de lei (Constituição Federal, art. 5º, inciso II). 
A segunda inovação versa sobre o conteúdo do art. 28, § 10, inciso VII, do Projeto 
(“VII - versem sobre o gerenciamento de carreira de atleta em formação”). O 
Substitutivo limita a incidência desse dispositivo aos atletas com idade inferior a 
dezoito anos, acolhendo sugestão do Ministério Público do Trabalho, para proteger 
os interesses dos menores de idade e atender o espírito do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
Não há porque admitir a intermediação ou o gerenciamento de carreira de atleta em 
formação, já que não existe qualquer possibilidade, nesse período, de discussão 
sobre profissionalização. Nessa fase o que se almeja é a formação desportiva do 
atleta, vinculada ao desempenho concomitante de atividades complementares 
educacionais e sociais de integração, sem privá-lo do convívio familiar, que é 
condição sem a qual não se pode construir a sua personalidade e o seu equilíbrio 
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emocional, fatores imprescindíveis para talhar o perfil saudável de um jovem apto a 
conviver em sociedade. 
A prática tem revelado uma situação nefasta, onde pessoas inescrupulosas, 
mercadores de ilusões, vendem sonhos a jovens de tenra idade, integrantes de 
famílias de baixa renda, prometendo-lhes um reino encantado com muita fortuna e 
sucesso pessoal, quando (se é que isso ocorre, na maioria das vezes não) 
conseguirem um bom contrato profissional. 
A criança e o adolescente, numa visão kantiana, têm de ser tratados como um fim 
em si mesmo, e nunca um meio que vise um fim distinto e externo a ele mesmo. 
Não dar proteção à criança e ao adolescente é criar todas as condições necessárias 
para a falência da própria sociedade. Nesse ponto, é inspiradora a frase de Myles 
Munroe: “(...)A tragédia ocorre quando uma árvore morre na semente”. 
A criança e o adolescente devem ser tratados como cidadãos em condições 
peculiares de desenvolvimento, como sujeitos de direitos, que podem e devem ser 
exigidos do Estado e da sociedade. 
Lugar de criança e adolescente é na escola! E o desporto tem um papel fundamental 
nesse processo, já que desenvolve muitas habilidades, entre as quais a socialização, 
o cooperativismo e a solidariedade. Atleta em formação não é atleta em 
profissionalização. Somente se deve permitir o trabalho de adolescentes a partir dos 
quatorze anos de idade, na condição de menor aprendiz, nos termos da Constituição 
Federal e da Consolidação das Leis de Trabalho - CLT. Repita-se, em alto e bom 
tom, a formação do atleta não implica profissionalização. 
Registremos aqui a advertência do Professor Oris de Oliveira : 
“(...) o trabalho é dever, mas ele só passa a sê-lo a partir do momento em que o 
homem atinge o seu pleno desenvolvimento físico e psíquico. Portanto, antes de se 
tornar adulto, não há obrigação de trabalhar e a sociedade deve dar a todos, e não 
unicamente aos ‘eupátridas’ ou ‘bem nascidos’, a possibilidade de um harmônico 
desenvolvimento físico e psíquico e de preparar-se para um futuro trabalho, 
qualificando-o para exercê-lo dignamente. Qualquer sociedade que, concretamente, 
não dá a todos essa efetiva oportunidade de exercer, no futuro, o dever de trabalhar, 
além de ferir continuamente a justiça social, não tem autoridade moral de exigir que 
os adolescentes pobres comecem a trabalhar antes do tempo, exigindo deles um 
dever que não cobra de todos.” 
Há quem tenha o cinismo e a incompetência moral de afirmar que seria preferível 
colocar a criança e o adolescente inseridos no mercado de trabalho, porque “melhor 
trabalhando do que na rua”. Os que pensam assim, infelizmente, só têm olhos para o 
triste presente das crianças e adolescentes desvalidos, largados à própria sorte. Os 
que pensam assim, infelizmente, não têm qualquer preocupação com um futuro 
promissor para esses esquecidos das políticas públicas. É triste saber que há pessoas 
que pensam assim, que agem segundo esse pensamento. É preciso e urgente 
reformular esse caldo cultural, e isto somente será possível com o envolvimento da 
própria criança, do próprio adolescente, de seus pais e familiares, de organizações 
sociais, quer sejam públicas ou privadas e, também, da classe empregadora 
nacional. A empreitada deve pertencer a todos os brasileiros.” 

 

 

Já o Projeto de Lei 6.404/2002 pretende regulamentar a profissão de agente 

esportivo. Segundo o texto original, o agente esportivo exercerá atribuições relacionadas às 

atividades esportivas disciplinadas pela Lei 9.615/98, destacando-se a intermediação de 

serviços, a representação e negociação da transferência de atletas e de eventos. 
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Por esse projeto, somente poderão exercer a função as pessoas que tenham (i)  

registro para fim específico no Ministério do Esporte, (ii) contrato descrevendo as atividades, 

limites e atribuições do agente em relação ao clube ou atleta que representa, (iii) registro no 

Banco Central do Brasil e na Secretaria da Receita Federal e (iv) firma individual ou 

sociedade comercial. 

 

Ainda, pretende estabelecer que os agentes com patrimônio, receitas anuais ou 

negócios de valor superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a critério da Secretaria da 

Receita Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social, estão obrigados a atender os 

seguintes requisitos, sob pena de responsabilização fiscal e penal: (i) elaborar as 

demonstrações financeiras de acordo com os padrões e princípios contábeis estabelecidos pela 

Lei das Sociedades Anônimas e pelo Conselho Federal de Contabilidade, inclusive no que diz 

respeito ao relatório da administração e notas explicativas, (ii) manter o livro razão analítico, 

contendo os lançamentos contábeis por conta, (iii) registrar de forma clara a finalidade dos 

lançamentos no Diário, bem como a identificação da origem e beneficiários de movimentações 

financeiras. 

 

Mais complexo, confuso e de difícil aprovação é o PL 4.874/01, apelidado de 

“Estatuto do Desporto”, que possui 123 emendas, diversos requerimentos e 5 PL’s apensos: 

4.932/01, 5.342/01, 7.157/01, 259/03 e 1.482/03. 

 

Esse Projeto de Lei, fruto das discussões e investigações de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito apelidada de CPI CBF-NIKE, surgiu como sendo a grande solução 

jurídica-desportiva do Brasil, trazendo nova regulamentação à tão polêmica legislação 

desportiva.  

 

Pretendia revogar toda a legislação desportiva existente, consolidando-a num texto 

único. Porém, apesar da idéia de consolidação da legislação ser excelente, o texto mostrou-se 

muito polêmico, contraditório, em alguns temas até inconstitucional, e, com o passar dos anos, 

com as emendas e os apensamentos de outros projetos e substitutivos, caiu em descrédito e 

dificilmente será levado a efeito. 
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Sobre o tema dos agentes pretendeu-se nesse projeto, bem como nos apensos, 

emendas e substitutivos, dar alguma base legal, porém ainda muita fraca e aquém dos avanços 

dos dispositivos da FIFA. 

 

Os principais pontos são: a obrigatoriedade de procuração pública; a proibição de 

vínculo perpétuo entre as partes, porém sem fazer qualquer limite de prazo como faz a FIFA; o 

registro de agentes no Banco Central e na Secretaria da Receita Federal, bem como a 

obrigatoriedade de se constituírem em empresas; o registro na entidade nacional da respectiva 

modalidade; a proibição de se negar a prestar contas, bem como de cláusula de 

irrevogabilidade; a nulidade de cláusulas abusivas, desproporcionais, que resultem vínculo 

esportivo, de gerenciamento de atletas em formação; percentual máximo de 10% de 

remuneração aos agentes.  

 

Assim, verifica-se que não são poucos os projetos e idéias para alterar o regime do 

agente esportivo no Brasil, que deverão criteriosamente ser avaliados quando e se levados a 

efeito, para não conflitarem com os normativos internacionais, nem representarem um 

retrocesso nas garantias e regulamentações o que se tem em vigor nos dias de hoje. 
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III – O AGENTE FIFA À LUZ DO DIREITO CIVIL BRASILEIRO 

 

3.1 – O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO AGENTE FIFA 

 

 

Nesse capítulo, em virtude da enorme gama de funções que exerce o agente, 

pretende-se fazer uma analogia com os diversos institutos jurídicos civis, analisando os 

principais contratos e figuras análogas no direito civil brasileiro, comparando-as com a 

normativa específica da FIFA e da CBF, para, ao final, enquadrá-lo juridicamente.110 

 

Esse enquadramento jurídico importa não só em classificá-lo, como também em 

encontrar a forma pela qual deverá ser examinado, descobrindo se ele se encaixa, inteiramente 

ou em partes, em alguma estrutura normativa já definida, de onde já se tem idéia de suas 

conseqüências, ou se não existe nada similar, devendo ser inteiramente buscadas soluções e 

conseqüências para sua espécie. 

 

Porém, nas palavras de Pablo C. Barbieri, “no es fácil circunscribir esta cuestión, 

dado que las funciones que cumple el representante o agente son muy variadas y dependen de 

los contenidos del contrato que suscriban con el deportista.”111 

                                                 
110 Un problema complesso, dato che la figura in esame presenta analogie con diversi itituti giuridici di matrice 
civilistica, a conferma della esistenza di una fascia di fattispecie concrete sportive suscettibili di qualificazioni 
ulteriori e concorrenti da parte del diritto statuale. DI FRANCESCO, Matteo. Il ruolo dell’ agente di calciatori 

tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Bari: Cacucci Editore, 2007. 
111 Representación de Deportistas. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2004, p. 45. 
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3.2 - CARACTERÍSTICAS CONTRATUAIS 

 

Antes da análise dos diversos contratos e institutos afins que se assemelham ao 

contrato de Agente FIFA, é necessário condensar em rápidos tópicos as principais 

características desse contrato analisadas em tópicos anteriores. 

 

As primeiras delas são a bilateralidade e a consensualidade do pacto, na medida em 

que ambas as partes ficam sujeitas a deveres e obrigações após o consentimento expresso e por 

escrito. 

 

O próprio regulamento da FIFA dispõe expressamente que a atividade do agente é 

remunerada e estipula um prazo contratual máximo de 2 (dois) anos, ou seja, está-se diante de 

um contrato oneroso e por prazo determinado. 

 

Também foi visto que o contrato deve ser firmado com uma pessoa física, sendo 

somente essa possível de obter a licença de agente. Isso faz com que o contrato seja 

considerado intuitu personae, já que a pessoa do agente, independentemente de seus 

colaboradores e de sua estrutura técnica-profissional, é levada em consideração na hora de 

firmar o contrato. Por parte do desportista, também se pode considerar um contrato intuitu 

personae, na medida que é ele quem desempenhará o trabalho, podendo ser escolhido para 

tanto de acordo com suas características pessoais e esportivas.  

 

Por fim, a FIFA exige condições e características especiais dos agentes, que se 

configuram após a outorga da licença, licença essa que é intransferível, por qualquer meio, 

porém com data de validade qüinqüenal. 
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3.3 - A RELAÇÃO COM OS DEMAIS INSTITUTOS E CONTRATOS CIVIS 

 

3.3.1 Agência 

 

Uma das novidades no Código Civil de 2002 foi a tipificação do contrato de agência 

que passou a ser disciplinado junto com o contrato de distribuição no capítulo XII, título VI, 

do livro I da Parte Especial, artigos 710 à 721.  

 

Nas palavras de Sílvio Venosa, essa posição legal mais serviu para baralhar a 

questão, pois o contrato de representação comercial costuma ser identificado pela doutrina e 

pela jurisprudência com o de agência e distribuição.112 Esses contratos podem ser classificados 

como pertencentes ao conjunto dos contratos de colaboração. 

 

Segundo Fábio Ulhoa Coelho, “contratos de colaboração comercial, relacionado ao 

escoamento de mercadorias, são aqueles em que um dos contratantes se obriga a criar, 

consolidar ou ampliar o mercado para o produto do outro contratante”113 114. 

 

Como já anteriormente dito, parte da doutrina adota as expressões contrato de 

agência e contrato de representação comercial como sinônimas. Ainda há os que falam que o 

contrato de agência e de distribuição também não são contratos distintos. 

 

Humberto Theodoro Júnior, Maria Helena Diniz, Arnoldo Wald e Fran Martins são 

representantes da teoria de que contrato de agência e distribuição são a mesma figura que 

representação comercial. Para eles, com o advento do novo Código Civil, inseriu-se no rol dos 

contratos típicos o contrato de agência e distribuição, porém sem revogar a legislação especial 

                                                 
112 Direito Civil: contratos em espécie. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 611. 
113 Curso de Direito Comercial, volume 1, 8° edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 85. 
114 No mesmo sentido: Em lugar de usar empregados para angariar clientes fora do estabelecimento, o 
empresário pode contratar esse serviço junto a outros empresários, que fazem do agenciamento de clientela o 
objeto de suas empresas. Nesse momento surge o fenômeno da representação comercial ou agência, que integra a 
categoria dos chamados, contratos de colaboração empresarial. Já então o fornecedor não terá comando do 
processo, pois o agente é um representante autônomo, que organiza sua própria empresa e a dirige, sem 
interferência dos empresários que utilizam seus serviços. THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Do contrato de 
agencia e distribuição no novo Código Civil” in Mundo Jurídico, www.mundojuridico.adv.br, acesso em agosto 
de 2008. 
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em vigor que trata dos representantes comerciais (Lei 4.886-65).115 Assim, a lei especial 

define diretamente o representante comercial, enquanto que o Código Civil enfoca o contrato 

típico que vincula as partes. 

 

Outros autores como Sílvio Venosa, Rubens Requião, Gustavo Tepedino, José Maria 

Trepat Cases e até Pontes de Miranda discordam do entendimento de que são contratos 

idênticos. Para eles, são contratos distintos, com normas distintas, tendo o Código Civil dado 

ao contrato de agência contornos diversos do contrato de representação comercial.116 

 

                                                 
115 O novo Código Civil, a exemplo do direito europeu, abandonou o nomem iuris de “representante comercial”, 
substituindo-o por “agente”. Sua função, porém, continua sendo exatamente a mesma do representante comercial 
autônomo. Mas, além de falar em “contrato de agência”, o Código fala também em “contrato de agência e 
distribuição”. Não são, porém, dois contratos distintos, mas o mesmo contrato de agência no qual se pode atribuir 
maior ou menor soma de funções ao preposto. THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Do contrato de agencia e 
distribuição no novo Código Civil” in Mundo Jurídico, www.mundojuridico.adv.br, acesso em agosto de 2008.  
Para FRAN MARTINS, “o contrato de representação comercial é também chamado contrato de agência, donde 
representante e agente comercial terem o mesmo significado”. A partir desse enfoque, define o contrato de 
agência, ou de representação comercial como “aquele em que uma parte se obriga, mediante remuneração, a 
realizar negócios mercantis, em caráter não eventual, em favor de outra. A parte que se obriga a agenciar 
propostas ou pedidos em favor da outra tem o nome representante comercial; aquela em favor de quem os 
negócios são agenciados é o representado” (MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. 6.ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 1981, n. 206, p. 337). DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, v. 3, Teoria das 

obrigações contratuais e extracontratuais. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 366. WALD, Arnoldo. Direito 

civil: contratos em espécie, vol. 3. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 228. 
116 Para Rubens Requião, O legislador de 2002, entretanto, não contribuiu para aclarar a questão, tanto que no 
artigo 721 manteve a legislação especializada, ou seja, a Lei 4.886-65, o que faz parte da doutrina considerar que 
o contrato de representação comercial sobrevive ao lado do contrato de agência, permitindo distinguir um do 
outro e sugerir que operarão como tipos contratuais especializados. (...) Melhor teria sido se a lei houvesse 
adotado distinção entre as duas figuras, de modo que, na prática cotidiana do comércio, pudesse perceber-se logo 
à primeira vista, pelo simples enunciado da denominação, se estaria ou não o sujeito investido de poderes para 
concluir negócios. O agente comercial seria, dessa forma, o simples agenciador de propostas ou pedidos para 
transmiti-los ao representado, ao passo que o representante comercial seria quem praticasse atos relacionados 
com a execução dos negócios, para usar-se da mesma terminologia do artigo 1° da Lei 4.886. Do representante 

comercial. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 49 e 50. Para José Maria Trepat Cases, “o contrato de agência 
muito se assemelha ao contrato de representação comercial, mas tal semelhança não os iguala. Alguns 
dispositivos poderão ser comuns; outros, entretanto, serão específicos para cada uma das modalidades 
contratuais, que objetivam negócios diversos.” Código civil comentado: art. 693 a 817, volume VIII. São Paulo: 
Atlas, 2003, p. 53. Gustavo Tepedino diz que, após muitos movimentos reivindicatórios, a atividade do agente foi 
disciplinada na figura do representante comercial autônomo. Para ele, “muito embora representação comercial e 
agência não se confundam conceitualmente, o legislador especial acabou por identificar, de forma imprópria, as 
duas figuras, promovendo a assimilação entre o representante, que detém poderes para concluir os negócios do 
representado, e o agente, que se encarrega apenas de promover os negócios do proponente.” Comentários ao 

Novo Código Civil, v. X: das várias espécies de contrato, do mandato, da comissão, da agência e distribuição, 

da corretagem, do transporte; coordenador: Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 267. 
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Pontes de Miranda, antes inclusive do advento da lei do representante comercial de 

1965, por antecipação criticou a confusão entre os conceitos jurídicos ocorrida em certos 

sistemas jurídicos, para ele 

 

 

Alguns sistemas jurídicos que não precisaram o conceito de contrato de agência e 
nele incluem o contrato de agência e o de representação de empresa, suscitam 
confusões graves no tocante à expressão ‘agentes comerciais’. O representante de 
empresa é o agente comercial que conclui negócios jurídicos do agenciado, aí - 
exatamente - representado. Não só promove conclusões.117 

 

 

As principais diferenças apontadas pelos autores entre a agência e a representação 

comercial são que, na agência são implícitas as cláusulas de exclusividade de agenciamento e 

de zona, enquanto que na representação comercial é possível exercer a atividade para mais de 

uma empresa e em outro negócio; o contrato de agência pode ser celebrado por prazo 

determinado ou indeterminado, podendo ser prorrogado livremente pelas partes, enquanto que 

na representação comercial é limitada a prorrogação; o agente prepara o negócio para seu 

agenciado, não o conclui necessariamente, enquanto que o representante deve concluí-lo; a 

agência pode ter natureza civil, o representante será sempre comerciante.118 

 

Antes de analisar comparativamente os dispositivos legais sobre o contrato de 

agência do Código Civil e o contrato de Agente FIFA, convém desde logo descartar qualquer 

aplicação da Lei de Representante Comercial (4.886/65) ao agente de jogadores. 

 

Isso porque, o artigo 1° da Lei conceitua quem exerce e o artigo 4° estabelece quem 

não pode ser representante comercial: 

 

Art. 1° - Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa 
física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta 

                                                 
117 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, v. 44. Campinas: Bookseller, 2006, p.98. 
118 FERNANDES, Jean Carlos. “Aspectos do contrato de agência no Código Civil de 2002” in Revista de Direito 

Privado, n.23, julho-setembro de 2005. RT: São Paulo, 2005. Ainda, segundo Pontes de Miranda, o contrato de 
representação não se pode confundir com o contrato de agência: agenciar não é fazer o negócio, não é concluir 
contratos ou outros negócios jurídicos. O agente prepara; não conclui. Tratado de direito privado, v. 44. 
Campinas: Bookseller, 2006, p. 64. 
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de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, 
agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-las aos representados, praticando 
ou não atos relacionado com a execução dos negócios. 
 
Art. 4° - Não pode ser representante comercial: 
a) o que não pode ser comerciante; 
b) o falido não reabilitado; 
c) o que tenha sido condenado por infração penal de natureza infamante, tais como 
falsidade, estelionato, apropriação indébita, contrabando, roubo, furto, lenocínio ou 
crimes também punidos com a perda de cargo público; 
d) o que estiver com seu registro comercial cancelado como penalidade. 

 

De forma alguma se pode caracterizar o agente de jogadores como aquele que 

promove, agencia ou intermedeia a realização de negócios mercantis, muito menos pode o 

agente ser considerado comerciante. Para Humberto Theodoro Júnior, o contrato de agência 

serve tanto para as atividades civis como para as mercantis, porém, quando se tratar da 

primeira delas, ficará o negócio fora do alcance da lei dos representantes comerciais, visto que 

esta se aplica especificamente aos agentes que atuam na intermediação de negócios 

mercantis.119 

 

Pelo artigo 966 do Código Civil, “considera-se empresário quem exerce 

profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou 

de serviços.” O parágrafo único do mesmo artigo acrescenta que “não se considera empresário 

quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o 

concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo de o exercício da profissão constituir elemento 

de empresa.”120 

                                                 
119 “A circunstância de o Código não usar as expressões “representante comercial” ou “negócios mercantis” 
prende-se à circunstância de ter sido unificado o direito das obrigações, de maneira que os contratos nele 
disciplinados, em princípio, tanto servem para as atividades civis como para as mercantis. No entanto, muito 
difícil será imaginar o caso em que um contrato de agência se configurará fora das relações mercantis. Ademais, 
se isto eventualmente acontecer, ficará o negócio fora do alcance da Lei nº 4.886/95, visto que esta se aplica 
especificamente aos agentes que servem, profissionalmente, à intermediação de negócios mercantis. 
Harmonizando-se, de tal sorte, a disciplina do contrato de agência instituída pelo Código Civil com a do 
representante comercial, constante das Leis nºs 4.886/65 e 8.420/92, ter-se-á um negócio jurídico vocacionado 
naturalmente para as atividades mercantis.” “Do contrato de agencia e distribuição no novo Código Civil” in 
Mundo Jurídico, www.mundojuridico.adv.br, acesso em agosto de 2008.   
120

 Ao comentar o parágrafo único, Fábio Ulhoa Coelho explica que esse dispositivo alcança, grosso modo, o 
chamado profissional liberal (advogado, dentista, médico, engenheiro, etc.), que apenas se submete ao regime 
geral da atividade econômica se inserir a sua atividade específica numa organização empresarial (na linguagem 
normativa, se for “elemento de empresa”). Caso contrário, mesmo que empregue terceiros, permanecerá sujeito 
somente ao regime próprio de sua categoria profissional. Curso de Direito Comercial, volume 1, 8° edição. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p. 24. 
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Tullio Ascarelli, na década de 60, no Curso de Direito Comercial, ao tratar do 

empresário, explicava que é a natureza da atividade que determina a imputação da qualidade 

do empresário, ou não, aos agentes econômicos.121 A atividade de jogar futebol não pode ser 

considerada, de forma alguma, como uma atividade empresarial.  

 

Na lição de Raquel Sztajn122, 

 

O que induziu o legislador a deixar de fora do quadro geral da empresa profissões 
intelectuais é, segundo Ferro-Luzzi, a percepção de que há casos em que as 
prestações de certos agentes econômicos são personalíssimas, que não há como um 
terceiro, quem quer que seja, venha a substituir o devedor e, portanto, mesmo que a 
atividade seja exercida em conjunto ou com o auxílio de outras pessoas, o regime 
geral da empresa não lhe pode ser aplicado. 
Assim, melhor do que o exemplo de Sylvio Marcondes (médico e hospital) 
investigar se a prestação é fungível e, nesse caso pode-se pensar em empresário ou 
empresa, ou não é, por natureza, fungível, mas personalíssima e nesse caso não há 
como recorrer à organização para dizer que se aplicam as normas relativas à 
empresa. 

 

 

Como visto, pelas normas da FIFA, o contrato deve ser assinado com um agente 

pessoa física, fazendo com que o contrato seja considerado intuitu personae, já que a pessoa 

do agente, independentemente de seus colaboradores e de sua estrutura técnica-profissional, é 

levada em consideração na hora de firmar o contrato.  

 

                                                 
121 apud in SZTAJN, Raquel. “Notas sobre o conceito de empresário e empresa no Código Civil brasileiro” in 
Revista de Direito Privado, nº 25, Janeiro-Março de 2006. RT: São Paulo, 2006, p. 242. A mesma autora, às fls. 
242 e 243: “No que concerne às pessoas naturais a atividade só pode ser imputada pelo efetivo cumprimento dos 
atos em que se desdobra, daí ser considerada fato, enquanto que, em face de pessoas jurídicas, bastaria o escopo 
de realizá-la, independente do desenvolvimento. Nestas, a qualificação como empresa prende-se ao escopo do 
negócio de constituição. Daí que o objeto das sociedades, seu escopo, e não a forma adotada, é que as 
qualificarão como empresárias, ou não, sendo que conforme o escopo é que se aplicará, ou não, a disciplina 
especial aos atos. Por isso é que, segundo Ascarelli, a natureza da atividade reage sobre a qualificação dos atos, 
ainda que mantendo suas características típicas, se considerado isoladamente. Ascarelli explicava, demais disso, 
que o ato é apreciado em relação ao destinatário, não a atividade que é dirigida ao mercado ou ao consumo do 
sujeito.” 
122 “Notas sobre o conceito de empresário e empresa no Código Civil brasileiro” in Revista de Direito Privado, nº 

25, Janeiro-Março de 2006. RT: São Paulo, 2006, p. 248. 
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Por parte do desportista, também se pode considerar um contrato intuitu personae, na 

medida que é ele quem desempenhará o trabalho, ou seja, sua prestação é personalíssima, não 

havendo como um terceiro, quem quer que seja, substituí-lo. 

 

Dessa forma, por não ser a atividade de atleta de futebol considerada atividade 

mercantil, nem mesmo a função de agente de jogadores poder ser considerada como 

comerciante (ou empresário de acordo com o novo Código Civil), não pode ser aplicada, de 

forma alguma a Lei de Representante Comercial. 

 

Independentemente da discussão acerca da identidade entre representante e agente, 

viu-se que as normas referentes aos representantes comerciais não se aplicam aos agentes de 

jogadores de futebol, devendo-se focar a discussão, agora em diante, em torno das normas 

referentes ao contrato de agência no Código Civil. 

 

O artigo 710 do Código Civil define esse contrato e traz suas principais 

características, bem como o diferencia do contrato de distribuição123. Assim, inicialmente, o 

que diferencia o contrato de agência do de distribuição é a disponibilidade da coisa a ser 

negociada.  

 

Tratando-se de agenciamento de atletas, fica desde já afastada a possibilidade da 

utilização da nomenclatura contrato de distribuição, tendo em vista que atletas não são coisas. 

 

Como visto na definição do Código Civil, a função primordial do agente é de 

promoção; ele pode via a concluir o negócio em nome do proponente, mas essa não é a regra e 

sim a exceção124. 125 126 

                                                 
123 Artigo 710 - Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de 
dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, 
em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser 
negociada. 
Parágrafo único. O proponente pode conferir poderes ao agente para que este o represente na conclusão dos 
contratos. 
124 Se o agente for autorizado a realizar negócios jurídicos em seu nome, tais atos que ultrapassam o conteúdo 
normal do contrato de agência serão submetidos ao regime legal do mandato, conforme prevê o art. 721 do 
Código Civil. 
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Sua característica de não eventual afasta a possibilidade da prática de atos isolados, 

ocasionais ou incidentais, ou seja, o agente deve ser um profissional do mercado.127 No caso 

do Agente FIFA, não se tem essa obrigação, porém, o fato de se exigir uma licença especial e 

um seguro dá ares de profissionalismo na atividade, o que não afasta, de todo modo, os 

aventureiros de plantão. 

 

Jean Carlos Fernandes caracteriza o contrato de agência como bilateral, oneroso, 

consensual, informal, comutativo, típico, de duração e intuitu personae; ainda, nele inexiste 

vínculo de dependência entre as partes, apesar do agente ter de cumprir instruções do 

                                                                                                                                                         
125 O agente deve restringir-se aos atos preparatórios do contrato. Ele não representa, nem funciona, sequer, como 
o corretor. Se lhe forem atribuídos outros poderes, há plus. Mesmo se recebeu poderes de representação, o que se 
há de entender é que, antes de exercê-los, tem o agente de consultar o agenciado ou comunicar, a tempo, ao 
agenciado, para que esse diga como há de agir. A propósito cumpre observar-se que, em caso de outorga de poder 
de representação, não se trata de contrato misto com o de mandato, erro em que muitos incorrem, mas de agência 
com o plus da procuração (poderes de representar), que lhe foi dado. MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito 

privado, v. 44. Campinas: Bookseller, 2006, p. 75. Para Gustavo Tepedino, a questão se se atribuir poderes para 
celebrar negócios confere ao agente o poder de decidir se o negócio há de ser celebrado deve ser resolvida no 
exame da amplitude dos poderes concedidos ao agente, alegando que, a princípio, o poder permanece com o 
proponente, preservando, assim, a sua liberdade em celebrar ou recusar contratos. Comentários ao Novo Código 

Civil, v. X: das várias espécies de contrato, do mandato, da comissão, da agência e distribuição, da corretagem, 

do transporte; coordenador: Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 281. 
126

 Nos Estados Unidos, “the agency relationship is defined as ‘the fiduciary relationship which results from the 
manifestation of consent by one person to another that the other shall act in his behalf and subject to his contract, 
and consent by the other so to act.’ The Restatement (second) of the Law of Agency also provides definitions of 
agent and principal. The principal is ‘the one for whom action is to be taken.’ In the sports context, the athlete is 
the principal. The agent is ‘the one who is to act’ for the principal. The essential nature and character os the 
agency relationship is that the principal authorizes his agent to contract on his behalf with one or more third 
parties.” SHROPSHIRE, Kenneth L. and DAVIS, Timothy. The Business of Sport Agents. University of 
Pennsylvania Press: Philadelphia, 2003, p. 16. 
127 Nas palavras de Gustavo Tepedino: “O agente atua na promoção de um número indefinido de operações em 
favor do proponente, com o qual deve manter vínculo estável, indispensável à integração da atividade 
desempenhada pelo agente na empresa do proponente. (...) Ao contrário do que ocorre na corretagem, o agente 
atua de modo estável na promoção de um número indefinido de operações em favor do proponente. Com efeito, a 
habitualidade é invocada pela doutrina para esremar as figuras do agente e do corretor, o qual atua no sentido de 
aproximar utilmente as partes para a celebração de negócio específico e de quem alei não exige o requisito da 
profissionalidade. A distinção foi consagrada pelo STJ que, ao apreciar o regime fiscal a que se submete os 
representantes comerciais, teve a oportunidade de esclarecer que ‘as duas atividades têm como escopo a 
aproximação de pessoas interessadas na consumação de u negócio. A característica diferencial entre elas não é 
substancial, mas adjetiva: enquanto a corretagem se exerce em caráter eventual, a representação comercial 
constituiu atividade permanente’ - REsp. 67486, Re. Min. Humberto Gomes de Barros, j; 13.9.95”. Comentários 

ao Novo Código Civil, v. X: das várias espécies de contrato, do mandato, da comissão, da agência e 

distribuição, da corretagem, do transporte; coordenador: Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 274/275. 
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proponente, e existe a habitualidade na prática de determinados negócios, não se vinculando 

ao proponente, pois tem seu próprio negócio (autonomia econômica e funcional).128 

 

Para Humberto Theodoro Júnior,  

 

A atividade do agente, em suma, é a intermediação de forma autônoma, em caráter 
profissional, sem dependência hierárquica, mas, de acordo com as instruções do 
preponente. É uma figura jurídica típica a do agente, pois, embora guarde alguma 
semelhança, o agente não é, em princípio, mandatário, nem comissário, nem 
tampouco empregado, ou prestador de serviço no sentido técnico. Presta, no 
entanto, um serviço especial que é, nos termos da lei, a coleta de propostas ou 
pedidos para transmiti-los ao representado.129 
 

 
Ressalte-se que o agente pode vir a ter vínculo trabalhista com o proponente, mas 

nesse caso não se trata de contrato de agente e sim de contrato de trabalho. Porém, pela regra 

geral ele exerce a atividade de forma independente, sem subordinação jurídica. A figura do 

agente deve ter autonomia econômica e funcional, não se vincula ao proponente, pois tem seu 

próprio estabelecimento.130 

 

O artigo 711 não impede a exclusividade das partes, desde que previamente ajustada 

em contrato, ou seja, a regra geral será a exclusividade de zona e ramo ou incumbência e a 

exceção o ajuste.  

 

Nesse aspecto há uma semelhança com as normas da FIFA, na medida que fica 

unicamente a critério das partes estabelecer regras a esse respeito, não existindo, porém, uma 

presunção geral como a do artigo 711. Curioso que no caso dos atletas, a exclusividade 

normalmente é exigida não por áreas, ou clubes nacionais ou internacionais, mas sim para todo 

o serviço. 

 

                                                 
128 FERNANDES, Jean Carlos. “Aspectos do contrato de agência no Código Civil de 2002” in Revista de Direito 

Privado, n.23, julho-setembro de 2005. RT: São Paulo, 2005, p. 93. 
129

 “Do contrato de agencia e distribuição no novo Código Civil” in Mundo Jurídico, www.mundojuridico.adv.br, 
acesso em agosto de 2008.   
130 Alguns agentes de atletas tentaram na Justiça o reconhecimento de vínculo trabalhista, porém, até onde se tem 
notícia, não obtiveram sucesso em caracterizar o serviço prestado como laboral. 
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Uma diferença significativa é que o agente do Código Civil pode ser tanto pessoa 

física como jurídica. Já a FIFA, através do artigo 3° do Regulamento de Agentes de Jogadores, 

autoriza apenas pessoas físicas a exercerem a função. 

 

Duas outras grandes diferenças são com relação ao prazo e a forma contratual. 

Enquanto o Código Civil não exige a forma escrita e a vigência do contrato pode ser tanto por 

prazo determinado como indeterminado (artigo 720), a FIFA exige expressamente que os 

contratos sejam escritos (artigo 19.1), com prazo máximo de 2 (dois) anos, não sendo possível 

a renovação tácita, apenas com o consentimento expresso.  

 

Quanto à remuneração, em ambas as hipóteses pode ser livremente ajustada, porém, 

quando for silente no contrato, pelo regra do código civil, deverá ser verificado os usos e 

costumes do lugar e do negócio, utilizando-se por analogia a regra do artigo 701, enquanto que 

para a FIFA deverá ser aplicado o percentual de 3% (três por cento) do valor bruto anual que 

receber o atleta. 

 

Pelos artigos 713 e 714 do Código Civil, salvo estipulação diversa, todas as despesas 

correm a cargo do agente e este terá direito à remuneração correspondente aos negócios 

concluídos dentro de sua área, ainda que sem a sua interferência. Já pela norma da FIFA, o 

agente somente receberá se efetivamente participar da negociação. 

 

Diferente também da normativa FIFA que não estabelece qualquer regra, pelos 

artigos 715 e 716 do Código Civil, o agente poderá vir a receber indenização ou mesmo a sua 

remuneração caso o negócio deixe de ser realizado por culpa do proponente.  

 

No caso dos atletas, entende-se que a palavra final e decisiva será sempre deles, 

podendo, por razões de foro íntimo, desistirem de negócios ou contratos agenciados sem que 

lhes seja atribuído qualquer ônus. Obviamente que, caso seja notório um abuso por parte do 

atleta ao exercer seu direito, poderá ele vir a ser condenado a indenizar o agente. 
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Com relação à rescisão do contrato de agente, a FIFA não estabelece qualquer forma 

ou condição específica como faz o Código Civil em seus artigos 717, 718 e 719 que trata dos 

negócios pendentes, perdas e danos, força maior. Mas é certo que, como o contrato é por prazo 

determinado, pode ser estabelecida multa por descumprimento ou rescisão unilateral, podendo 

ser também cobrada indenização ou ainda, haver motivos que ensejem a rescisão unilateral por 

justa causa, sem o pagamento de multa. 

 

Outro elemento importante à atividade do agente é a confiança. Segundo Sílvio 

Venosa, “a confiança recíproca é elemento importante no pacto. Nesse sentido, o art. 712 

reforça que o agente deve agir com toda diligência, obedecendo às instruções recebidas do 

proponente. A boa-fé objetiva, como cláusula aberta, decantada no artigo 422 do novo Código, 

e a boa-fé subjetiva, decorrente do exame da conduta específica das partes, desempenham 

importante papel quando se examina a transgressão do contrato”131. 132 

 

Como visto, apesar da função do Agente FIFA possuir muitas semelhanças com a do 

agente no Código Civil, existem diferenças substanciais que fazem com que ambas as 

                                                 
131 Direito Civil: contratos em espécie. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 618. 
132 La denominación de agente es la más utilizada por importación del término agent anglosajón, en concreto de 
lo que se denomina sport agent, Aunque en estricto sentido jurídico-mercantil el agente es un colaborador 
independiente del empresario al que le une un contrato de agencia, en la práctica son términos, tanto el de agente 
como el de agencia, que se utilizan para designar a diversas figuras que tienen, sin embargo, todas ellas la 
característica común de actuación en representación - entendiendo el concepto de representación de la manera 
más amplia posible - de un tercero a cambio de una remuneración que suele consistir en un porcentaje o tanto por 
ciento del volumen económico del negocio concreto en que se ha intervenido y que, para mayores posibilidades 
de confusión, se denomina comisión; si bien se distingue claramente del contrato de comisión en que mientras 
éste se refiere a un negocio aislado, concreto, el contrato de agencia goza de mucha más estabilidad o 
permanencia, pues su labor no se circunscribe a un solo acto de comercio, sino a cuantos negocios se puedan 
realizar durante la vigencia del contrato. Evidentemente el agente realiza en cierto sentido una función mediadora 
inter partes, pero ésta no es lo suficientemente imparcial o neutral como para considerarle mediador o 
intermediario sin más, amén de por las mismas razones expuestas para su diferenciación frente al contrato de 
comisión. No obstante, a los agentes deportivos también se les denomina intermediarios, de hecho es posible que 
actuaran meramente como tales si realmente en vez de defender especialmente los intereses del jugador 
simplemente se dedicaran a poner en contacto a éste con el club o sociedad anónima deportiva, pudiendo tener 
dicho jugador otra persona diferente de ese mero intermediario que lo representara. Complica aún más la cuestión 
el hecho de que las tareas que tiene encomendadas el agente del jugador profesional pueden ser muy variadas. En 
una coinciden absolutamente todos, esto es, en la intermediación a la hora de contratar con el club, sociedad 
anónima deportiva u otra entidad la prestación de los servicios del jugador como tal. Aquí realmente el agente 
actúa en representación del jugador ante el club a pesar de que curiosamente su comisión no siempre se la pague 
su principal, el jugador; lo que añade un elemento claramente anómalo frente al típico contrato de agencia en el 
que la retribuición del agente es obligación de su principal. HITA, Luis Marín. “Consideraciones sobre los 
agentes deportivos - La Ley” in Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografia - Año 
XVIII - Número 4413 - Lunes, 10 de noviembre de 1997. 
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atividades sejam diferenciadas e individualizadas. Já com relação à diferença entre os 

institutos do Código Civil, que adiante será tratado, finaliza-se com a conclusão de Pontes de 

Miranda: 

 

O agente, rigorosamente, não medeia, nem intermedeia, nem comissiona, nem 
representa: promove conclusões de contratos. Não é mediador, posto que seja 
possível que leve até aí a sua função. Não é corretor, porque não declara a conclusão 
dos negócios jurídicos. Não é mandatário, nem procurador. Donde a expressão 
‘agente’ ter, no contrato de agencia, senso estrito.133 

 

 

3.3.2 Mandato 

 

 

Com relação ao contrato de mandato, apesar das semelhanças e de em algumas 

oportunidades o agente poder estar investido dos poderes inerentes ao mandato (como por 

exemplo com a outorga de procuração), existem algumas diferenças conceituais que impedem 

com que seja aplicada ao contrato de Agente FIFA as normas do mandato, porque os poderes 

de que dispõe o agente nem sempre são aqueles que se conferem ao mandatário. 

 

Inicialmente, o contrato de mandato se aperfeiçoa quando alguém recebe de outrem 

poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses (artigo 653 do Código 

Civil). O instrumento do mandato é a procuração, quando se comprova os poderes conferidos 

ao mandatário para serem exercidos em face de terceiros. 

 

Para Maria Helena Diniz, o mandato é  

 

“uma representação convencional, em que o representante pratica todos os atos que 
dão origem a direitos e obrigações que repercutem na esfera jurídica do 
representado. Realmente, o mandatário, como representante do mandante, fala e age 
em seu nome por conta deste. Logo, é o mandante quem contrai as obrigações e 
adquire os direitos como se tivesse tomado parte pessoalmente no negócio jurídico. 
Possibilita, assim, que pessoa interessada na realização de certo ato negocial, que 
não possa ou não saiba praticá-lo, o efetue por meio de outra pessoa.”134 

                                                 
133 Tratado de direito privado, v. 44. Campinas: Bookseller, 2006, p. 54. 
134 Curso de direito civil brasileiro, v. 3, Teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 17 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 326. 
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A idéia de representação convencional tem que ser esclarecida porque pode aparecer 

em outras situações jurídicas, como representantes legais e judiciais. Para Mairan Gonçalves 

Maia Júnior135, a representação é “instrumento da cooperação jurídica, tem entre seus fins a 

viabilização da formação do negócio jurídico, fonte de direitos e obrigações, facilitando e 

permitindo, com maior celeridade, a circulação de riquezas e a satisfação dos interesses e 

necessidades dos integrantes da sociedade” 

 

Procuração, mandato e representação não se confundem e diferenciam-se, segundo 

Mairan Gonçalves Maia Júnior, quanto à origem, partes, elementos, objeto e finalidade. 

Procuração é manifestação unilateral de vontade. Mandato é contrato sendo sempre produto da 

vontade de pelo menos duas partes. Já a representação pode originar-se da lei ou da autonomia 

das partes (representação legal ou voluntária). A outorga de poder possui como conteúdo os 

poderes que irão embasar e delimitar a atividade do representante, enquanto o contrato de 

mandato tem como objeto uma prestação: obrigação de fazer, de dar coisa certa ou incerta, de 

pagar, etc. 136 137 

 

O mandatário é representante por vontade do representado, recebendo poderes para 

atuar em nome dele, por sua conta e ordem (mandato propriamente dito ou mandato direto). 

Essa relação obriga o mandatário não somente a praticar o ato, mas também a projetar seus 

efeitos sobre o verdadeiro titular. 

 

O mandato é um contrato bilateral se oneroso ou unilateral se gratuito, consensual, 

preparatório e intuitu personae. O fato de poder ser gratuito já o diferencia do de Agente FIFA 

                                                 
135 A representação no negócio jurídico. 2. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 19. 
136 A representação no negócio jurídico. 2. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 168 e 169. 
137 Para Pontes de Miranda, a procura, a outorga de poder de representação, é abstrata, e não se há de confundir 
com o mandato, que é contrato vinculativo de quem é mandante e de quem é mandatário. A procura, a dação de 
poder, é negócio jurídico unilateral, que se constitui pela manifestação de vontade, receptícia, do representado. A 
procura legitima o representante fora de qualquer relação jurídica com o dono do negócio. Tratado de direito 

privado, v. 43. Campinas: Bookseller, 2006, p. 33. Para Sílvio de Salvo Venosa, o mandato, propriamente dito, é 
o contrato que se aperfeiçoa com o encontro de vontades. A procuração outorgada é o instrumento que 
materializa o contrato. A representação é a investidura concedida pelo mandante ao mandatário, em virtude da 
existência do contrato e, na maioria das vezes, do instrumento do mandato. Pelo mandato e pela representação o 
mandatário e o representante praticam atos em nome e no interesse do mandante. Direito Civil: contratos em 

espécie. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 260 
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que deve ser obrigatoriamente oneroso, podendo ser ressalvado se o agente for pai ou parente 

do atleta. Diz-se que é um contrato preparatório na medida que habilita o representante a 

praticar atos específicos para o mandante. Intuitu personae, pois o mandatário é escolhido com 

base nas suas características pessoais e profissionais, predominando a mútua confiança dos 

contratantes.138 

 

Uma característica desse contrato, em decorrência da relação de confiança existente 

entre as partes, é a possibilidade, para ambas, de revogação unilateral, sem a necessidade de 

anuência da outra parte, muito menos de justificativa. O artigo 683 do Código Civil deixa 

clara a possibilidade de revogação do mandato, porém, da mesma forma, deixa clara a 

obrigatoriedade de se pagar perdas e danos.139 

 

Para Silvio Venosa, há duas relações bem nítidas no mandato, “uma relação interna, 

que vincula o mandante e o mandatário, disciplinando seus limites. A esses limites se reporta o 

poder de representação. Uma relação externa, que se refere ao ato ou atos que o mandatário 

pratica com terceiros, em nome do mandante, quando há poder de representação, que é a regra 

geral.”140 

 

Outra diferença para o contrato de Agente FIFA é que o contrato de mandato pode 

ser verbal (artigo 656). Ainda, pelo artigo 682, a morte do mandante ou a mudança de seu 

estado civil que inabilite o mandante a conferir poderes ou o mandatário para os exercer, 

extingue o contrato, podendo, obviamente, existir efeitos reflexos do contrato impondo 

obrigações aos sucessores. 

                                                 
138 Para Arnoldo Wald, a base do mandato é, pois, fiduciária, decorrente da confiança existente entre os 
contratantes, tratando-se inequivocamente de um contrato realizado intuitu personae, atendendo-se à 
personalidade do mandatário, pessoa física ou jurídica. Direito civil: contratos em espécie, vol. 3. 18. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 216. 
139 Artigo 683 - Quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar, pagará perdas 
e danos. 
Artigo 684 - Quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral, ou tiver sido estipulada 
no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz. 
Para Sílvio Venosa, ao revogar, tendo-se comprometido a não fazê-lo, o agente descumpre obrigação de não 
fazer. Contudo, há que se buscar sempre o cumprimento das obrigações como tal avençadas, ainda que de forma 
coativa de conformidade com os preceitos processuais. A indenização é sempre substitutiva do cumprimento e 
deve emergir na impossibilidade deste. Direito Civil: contratos em espécie. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 264. 
140 Direito Civil: contratos em espécie. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 263. 
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Apesar de a regra geral permitir que todos os atos, patrimoniais ou não sejam objeto 

de mandato, existem alguns atos específicos que não são passíveis de serem realizados por 

meio de representantes, por serem personalíssimos, como o voto para eleições públicas, o 

depoimento pessoal, etc.141  

 

Para a assinatura de contrato de trabalho, em regra, como se trata de ato 

personalíssimo, não deveria ser firmado por terceiro; porém, como o vínculo 

empregatício também é marcado pela habitualidade, a mera presença do empregado 

(trabalhando) no estabelecimento do empregador, mesmo que ele não tenha assinado o 

respectivo contrato de trabalho, já configuraria a existência do vínculo empregatício. Assim, 

apesar da existência de corrente contrária, entende-se possível a celebração de contrato de 

trabalho por procurador legalmente constituído, com base no chamado princípio da primazia 

da realidade (prevalência da situação fática constatada). 

 

A Confederação Brasileira de Futebol não permite que o Agente ou qualquer outro 

representante assine, na qualidade de procurador, o contrato de trabalho do atleta com o clube. 

Não há uma normativa expressa proibindo essa representação, porém, caso o atleta não firme o 

contrato de próprio punho, a CBF se nega a registrá-lo, não concedendo ao atleta condições de 

atuar em partidas oficiais.142Porém, caso exista uma situação onde seja realmente necessária 

essa assinatura via procurador, seja por conta de prazo para registro ou outra impossibilidade 

qualquer, caso a CBF realmente não aceite o registro, é possível exigir na Justiça que a 

obrigação de registrar o contrato seja executada. 

 

Diferencia-se o mandato do contrato de agente de jogadores em inúmeros outros 

aspectos. Um deles, conceitual, é que a outorga de mandato é em regra, destinada a realização 

                                                 
141 De modo geral, todos os negócios jurídicos podem ser celebrados por meio de representantes, em particular os 
de natureza patrimonial, tenham por objeto direitos obrigacionais ou reais, desde que a vontade manifestada pelo 
representante possa, válida e juridicamente, vincular o representado, produzindo os efeitos decorrentes, 
exclusivamente, na esfera jurídica deste. MAIA JÚNIOR, Mairan Gonçalves. A representação no negócio 

jurídico. 2. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 36 
142

 Em Portugal, o artigo 32°, n° 2, § 2, do Regulamento de Competições da Liga Portuguesa de Futebol não 
aceita contrato de trabalho assinado por procurador: “ Para efeitos de inscrição e registro desportivo, não será 
válido e eficaz qualquer contrato de trabalho desportivo assinado por procurador de jogador.” 
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de negócios determinados. A atividade de agente de jogadores refere-se a um relacionamento 

negocial permanente. O agente limita-se, inicialmente, a fazer a aproximação, intermediação 

de negócios, não deliberando, o que não depende dos poderes do mandato. Pode, 

eventualmente, concluir o negócio por conta de seu cliente, mas não é essa a regra geral; 

então, o contrato de agente terá um elemento acessório, secundário ou acidental, não 

interferindo, por isso mesmo, na conceituação ou configuração, propriamente dita, do contrato, 

nem tampouco na definição de sua natureza jurídica.143 

 

Para André Dinis de Carvalho, definir agentes como mandatários não é correto, 

porque “às vezes os empresários desportivos realizam funções que não se deixam reconduzir à 

prática de atos jurídicos”.144 Pablo C. Barbieri também é da mesma opinião, ou seja, apesar de 

serem parecidos, são institutos diferentes, podendo ser aplicada as normas do mandato em 

determinadas ocasiões.145 146 

 

                                                 
143 O agente age até onde o seu agir não o põe no lugar do agenciado. Não é representante, nem, sequer, 
mandatário. Por outro lado, a sua estabilidade separa-o do mandato, a que corresponde, de regra, ocasionalidade. 
A atividade do agente é fática, raramente jurídica; a do mandatário, quase sempre jurídica. MIRANDA, Pontes 
de. Tratado de direito privado, v. 44. Campinas: Bookseller, 2006, p. 66. 
144 CARVALHO, André Dinis de. “A profissão de empresário desportivo - uma lei simplista para uma actividade 
complexa” in Desporto & Direito - Revista Jurídica do Desporto, Ano 1, n° 2, Coimbra Editora: Coimbra, 2004. 
145 Representación de Deportistas. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2004, p. 45. Sin embargo, creo que, a 
modo de aproximación, estaríamos muy cerca de la figura del mandato que, según el art. 1869 del Código Civil 
(Argentino), “tiene lugar cuando una parte da a otra el poder, que ésta acepta, para representarla, al efecto de 
ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto jurídico, o una serie de actos de esta naturaleza”. En otras palbras, 
una representación concedida por una persona para que otra, en su nombre, realice actos jurídicos, formalizada en 
un instrumento contractual. Apesar de lo expuesto, resulta sumamente interesante el análisis de los apéndices 
contenidos en las normas FIFA. En dichos modelos contractuales, se identifica al futbolista como “el mandante” 
en numerosas oportunidades, utilizándose igual terminología para el supuesto en que el agente represente el club. 
En stos términos, se infire con absoluta claridad que la representación ejercida por el “agente FIFA” implica 
mandato aunque, en la práctica, los compromissos contractules entre los futbolistas y los clubes sen suscriptos 
por los propios deportistas. En síntesis, las estipulaciones contractuales determinarán la respuesta final sobre el 
interrogante planteado al comienzo del presente acápite, agregándose que, en la hipótesis de que el representante 
o agente sea mandatario del deportista, su responsabilidad se evaluará no solamente por el carácter profesional de 
su gestión, sino también por su carácter de mandatario, tornándose aplicables los arts. 1904 a 1940 do Código 
Civil. 
146 A opinião de Pedro Cardigos analisando à luz da legislação portuguesa: “We will analyse the mandate 
possibility in any of its forms: with and a without representation. In our opinion, neither one nor the thers is 
suffcient to define it, since the players’agent does not act in the exclusive interest of the player that he represents 
or in his own exclusive interest. If we take into consideration the reality of the deal that is closed, the 
players’agent negotiates it taking into consideration the interests of the athlete, but also safeguarding his own 
interests. However, this is na issue that we will deal with further ahead in this chapter.” SIEKMANN, Robert C. 
R., PARISH, Richard, BRANCO MARTINS, Roberto and SOEK, Janwillem. Players’ Agents Worldwide - Legal 

Aspects. TMC Asser Press, 2007, p. 422. 
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Segundo Humberto Theodoro Júnior o contrato de agência se formou a partir da 

profissionalização do mandato; assim, difere-se os institutos também porque “na conclusão do 

negócio intermediado o agente não é parte, de sorte que nele não se acha em jogo um interesse 

jurídico seu, mas apenas um interesse econômico, porque é na medida da consumação dos 

negócios pelo preponente que o agente adquire direito à remuneração pelos serviços de 

intermediação empresarial levados a efeito”.147 

 

Finalizando com a conclusão de Nuno Barbosa,  

 

O núcleo essencial da actividade do agente é a mediação e auxílio na negociação e 
não o substituir-se à parte na celebração do contrato. Por este motivo, não obstante o 
facto de no contrato de agenciamento desportivo e no contrato de mandato um dos 
contraentes confiar no outro a realização de determinados actos, no interesse e por 
conta do primeiro, as duas figuras não se confundem: no mandato os actos de cuja 
prática se encarrega alguém têm de ser actos jurídicos, enquanto que a actuação do 
agente de jogadores se traduz numa diversificada prática de actos materiais (não 
jurídicos). A representação, por ser eventual e complementar à actividade principal 
de intermediação, não parece, a meu ver, suficiente para qualificar o contrato de 
agenciamento desportivo como contrato de mandato.148 

 

 

3.3.3 Corretagem 

 

 

Sobre a função do corretor, alguns articulistas chegam a dizer que se trata de função 

idêntica à de agente. Porém, como a seguir será analisado, apesar das inúmeras semelhanças, 

existem algumas diferenças importantes que impedem a simples aplicação ao Agente FIFA 

das normas atinentes à corretagem do Código Civil. 

 

O primeiro aspecto que deve ser analisado é a da denominação corretagem, que nada 

mais do que um sinônimo de mediação149. Segundo Carvalho Neto, “mediação vem do latim 

                                                 
147 “Do contrato de agencia e distribuição no novo Código Civil” in Mundo Jurídico, www.mundojuridico.adv.br, 
acesso em agosto de 2008.   
148 “Uma Deontologia para o Agente de Jogadores” in Memória do I Congresso de Direito do Desporto, Estoril, 

outubro de 2004. Coimbra: Almedina, 2005. 
149 Segundo o Ministro Sebastião de Oliveira Castro Filho: não se constituirá nenhuma imperfeição 
terminológica, ao invés de denominá-lo de contrato de corretagem, chamá-lo de contrato de mediação. É dizer, 
como já era entes, mediação ou corretagem continua sendo, juridicamente, o nome desta modalidade singular de 
prestação de serviço, que, com o tradicional contrato de prestação de serviço regulado pelas leis civis ou 
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mediatio (intercessão, intervenção) e consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa com 

o fm de aproximar outras, visando a realização de negócios que a estas possam interessar”150. 

 

O Código Civil traz em seu artigo 722 a definição do contrato de corretagem, onde 

“uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por 

qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda, um ou mais negócios, 

conforme as instruções recebidas”. 

 

Da simples definição percebe-se a primeira diferença entre a função do agente e a do 

mediador-corretor. Enquanto o agente deve, obrigatoriamente, ser ligado a uma das partes e 

tem por função defender seus interesses, o mediador ou corretor, por outro lado, “é a pessoa 

que se coloca entre duas outras para realizar um negócio”151 152. 

 

Na lição de Carvalho Neto, o corretor é  

 

o verdadeiro, o autêntico intermediário, o intermediário por excelência eis que não 
se identifica com as partes como o mandatário, nem se torna parte como o 
comissário quando contrata em seu nome, nem representa as partes como o agente 
de negócios. Permanece eqüidistante dos contratantes, como simples elo de dois 
anéis - comitente e terceiro - na cadeia dos negócios jurídicos.153 

 

Ainda para o mesmo autor, “economicamente, o corretor é uma figura tipicamente 

capitalista, filho da economia liberal, onde domina como lei máxima, a da oferta e da procura. 

                                                                                                                                                         
trabalhistas, não se confunde. Da corretagem ou mediação, in Estatutos em homenagem ao Prof. Miguel Reale. 

São Paulo: LTR, 2003. p. 714. 
A expressão corretagem tanto indica, na definição de Waldemar Ferreira, o “contrato por via do qual 
comerciantes, e também particulares, ajustam com corretores a compra e venda de mercadorias ou títulos e 
efeitos do comércio”, como a função ou ofício do corretor e o próprio salário, ou comissão a que faz jus quando 
consegue proveitosamente aproximar as partes interessadas numa transação. CHAVES, Antonio. Enciclopédia 

Saraiva do Direito. Verbete Corretagem. 
150

 Contrato de Mediação. Saraiva, São Paulo, 1956, p. 13. 
151 COLTRO, Antônio Carlos Mathias. Contrato de Corretagem Imobiliária. p. 37. 
152 A incompatibilidade entre mediação e representação é de ordem lógica: visto que o negócio representativo 
deve ser reconduzido à vontade do representante (que do contrário degradaria a simples núncia da vontade do 
dominus), não é concebível uma atividade de assinalação ou de persuasão (i. e., uma atividade mediadora) 
desenvolvida pelo representante com relação a si mesmo. CHAVES, Antonio. Enciclopédia Saraiva do Direito. 
Verbete corretagem. 
153

 Contrato de Mediação. Saraiva, São Paulo, 1956, p. 17. 



 98 

Pressupõe a liberdade de comércio, a propriedade privada, a não interferência do Estado, a 

oscilação dos preços, o jogo dos mercados”.154 

 

André Dinis de Carvalho também é categórico ao afirmar que o agente esportivo não 

é um mediador, pois não se limita a por as partes em contato, bem como não é neutro nessa 

relação. Para ele, pode o agente, em determinadas ocasiões, assemelhar-se ao mediador, porém 

não é essa sua função principal, sendo mais natural encontrá-lo representando uma das 

partes.155
 

 

Também não se pode deixar de comentar que, “na prática da vida comercial o 

corretor nem sempre fica na posição de simples intermediário. É comum ele ultrapassar as 

raias da sua atividade de corretagem, assumindo simultânea ou posteriormente o papel e 

mandatário, ou de comissário, indo até a execução do contrato”.156 

 

Um outro aspecto que assemelha as duas funções é a questão da licença que a FIFA 

impõe aos agentes para atuarem e a obrigatoriedade, em alguns casos, do corretor ser inscrito 

em determinado órgão de classe. 

 

Como visto, a FIFA exige que os clubes e atletas utilizem-se apenas de agentes 

oficiais, cadastrados, nas relações entre eles, sob pena de rigorosas sanções. Para o exercício 

de outras funções que não a representação e negociações com clubes, pode-se utilizar outro 

representante não inscrito. 

 

Com relação à corretagem, pode-se dizer que existem duas categorias distintas: os 

oficiais e os livres. Segundo Antônio Chaves, são oficiais “os agentes de negócios que gozam 
                                                 
154

 Contrato de Mediação. Saraiva, São Paulo, 1956, p.94. 
155 “A profissão de empresário desportivo - uma lei simplista para uma actividade complexa” in Desporto & 

Direito - Revista Jurídica do Desporto, Ano 1, n° 2, Coimbra Editora: Coimbra, 2004. Apesar das tarefas serem 
muito variadas, não é um mediador, ou seja, não se limita a por as partes em contato, não se apresenta com a 
neutralidade característica deste, já que o mediador, tipicamente, não representa nem defende os interesses de 
uma das partes. Pode ocorrer que um empresário receba o encargo, por parte de um clube, de encontrar um 
jogador com certas características técnicas, a determinado valor, operando, nessa hipótese, de um modo muito 
próximo a de um mediador. Contudo, o comportamento do empresário é distinto, não se limitando a essa 
aproximação, sendo mais normal que a sua atuação se oriente na defesa de uma das partes, podendo assim 
questionar se não estamos diante de um mandato. 
156 CARVALHO NETO, Antônio. Contrato de Mediação. Saraiva, São Paulo, 1956, p. 63. 
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das prerrogativas de fé pública inerente ao ofício disciplinado por lei”157,  dedicando-se eles à 

intervenção em fundos públicos (Lei nº 354, de 16-12-1995); às mercadorias (DL 806,0de 26-

7-1851, art. 26); navios (Decreto nº 19.009/29, art. 3º; Decreto nº 54.956/64, art. 4º e Decreto-

lei nº 5/66); operações de câmbio (Lei nº 5.601, de 26-08-1970); seguros (Lei nº 4.594, de 29-

12-1964, Decreto nº 60.459, de 13-3-1967 e Decreto-lei nº 73, de 2-11-1966); valores (Lei nº 

4.728, de 14-7-1965 e Resolução Bacen nº 39, de 29-10-1966). 

 

Os corretores livres, segundo Antônio Carlos Mathias Coltro, “são os que não 

dependem de investidura ou designação oficial, submetendo-se à legislação da corporação a 

que se relacionem, agindo como intermediários em negócios de ordem variada, aproximando 

interessados e buscando alcançar o encontro de vontades entre eles”.158  

 

Impossível de se indicar as diversas modalidades dos corretores livres, podendo atuar 

ocasionalmente e, segundo Antônio Chaves, “não há negócio ou setor da atividade humana 

que não possa ser objeto de mediação”159. 

 

Porém, a discussão que importa nesse tema é se o corretor livre, ou o agente 

esportivo não licenciado pela FIFA, são merecedores de comissão nos negócios por eles 

intermediados ou realizados. 

 

No caso dos corretores, tem sido majoritário o entendimento doutrinário160 e 

jurisprudencial161 de que mesmo que não faça da corretagem sua profissão habitual, mesmo 

                                                 
157

 Enciclopédia Saraiva do Direito. Verbete Corretagem. 
158

 Contrato de Corretagem Imobiliária. p. 38. 
159 CHAVES, Antonio. Enciclopédia Saraiva do Direito. Verbete Corretagem. 
160

 Para Sílvio de Salvo Venosa, “a ilicitude do exercício profissional não atinge o contrato como negócio 
jurídico, salvo se a lei expressamente proibir determinadas pessoas de nele figurar”. Direito Civil - Contratos em 

Espécie - 2.ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 553. 
161 CORRETAGEM DE IMÓVEIS. CRECI. INSCRIÇÃO. 
"A despeito de não inscrito no 'Conselho Regional de Corretores de Imóveis', o intermediador faz jus ao 
recebimento da comissão de corretagem" (REsp 87.918/BARROS MONTEIRO). (AgRg no Ag 747.023/SP, Rel. 
Ministro  HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.11.2007, DJ 26.11.2007 p. 
166) 
CORRETAGEM DE IMÓVEIS. INSCRIÇÃO NO CRECI. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 
- A despeito de não inscrito no "Conselho Regional de Corretores de Imóveis", o intermediador faz jus ao 
recebimento da comissão de corretagem. 
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sem ser inscrito nos órgão de classe, como, no caso de corretores de imóveis, no Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis, tem sim o corretor o direito à remuneração, ainda que sob 

a forma do injusto enriquecimento. Orlando Gomes é ainda mais amplo ao defender a 

corretagem em virtude de mera indicação de interessado que conclua o negócio.162 

 
Tentou-se já, por meio de entidades de classe, a regulamentação de algumas 

atividades consideradas livres, como a de corretores de imóveis, pretendendo inclusive afastar 

os que não se submetessem a determinados pré-requisitos. A tentativa não teve êxito depois de 

fulminada pelo Supremo Tribunal Federal com a declaração de inconstitucionalidade163. Para 

Gustavo Tepedino 

 

                                                                                                                                                         
- É admissível a prova exclusivamente testemunhal, quando não se tenha por objetivo provar a existência do 
contrato em si, mas a demonstração dos efeitos de fato dele decorrentes em que se envolveram os litigantes. 
Precedentes. 
Recurso especial não conhecido. 
(REsp 87.918/PR, Rel. Ministro  BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20.02.2001, DJ 
09.04.2001 p. 365) 
A comissão pelo exercício da corretagem é devida, ainda que o profissional esteja temporariamente inapto ao 
exercício da profissão em virtude da existência de débitos junto ao CRECI-DF, desde que o serviço tenha sido 
efetivamente prestado, com aproximação útil entre vendedor e comprado. Precedentes do Superior Tribunal de 
Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 2. Recurso conhecido e desprovido” (1ª Turma Recursal dos 
juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, apelação cível no juizado especial ACJ 875/99, 19-10-1999, Rel. 
Arnoldo Camanho de Assis). 
A infração da lei específica que disciplina a atividade do corretor pode importar em penalização administrativa, 
mas não defere ao beneficiário pelo serviço exitoso e desoneração da respectiva remuneração” (Ap. Cív. 
597073717, Rel. Décio Antonio Erpen). Nesse caso, segundo o entendimento de Antonio Carlos Mathias Coltro, 
assim se considerará, se a infração não atingir a validade do próprio negócio realizado por meio da 
intermediação, quando, por haver dado causa a sua invalidade, não fará o corretor jus à corretagem, podendo, 
inclusive, responder por perdas e danos acaso sofridas por alguma ou ambas as partes dele participantes. Contrato 

de Corretagem Imobiliária. p. 31. 
162

 Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 380. 
163 No oitavo ano de vigência da lei 4116 de 27-8-62, no entanto, em 1970, volve a aludida entidade no primeiro 
julgamento desta pelo STF, foi a mesma condenada como inconstitucional, por acórdão unânime. Apresenta 
alguns dos fundamentos do ministro relator, aprovados unanimemente pelos demais ministros: 
a) a regulamentação da profissão de corretor de imóvel incide no vício de ressuscitar as corporações de ofício 
nulificando inteiramente  o princípio da liberdade profissional, princípio que não está na Constituição para ficar 
vazio de aplicação e conteúdo; 
b) começa essa lei por estabelecer o regulamento de uma profissão de corretor de imóvel, profissão que não pode 
ser regulamentada, sob o aspecto de capacidade técnica, por dupla razão: primeiro, porque essa atividade, mesmo 
exercida por inepto, não prejudicará diretamente o direito de terceiro. Quem não conseguir obter comprador para 
a propriedade cuja venda promove, a ninguém mais prejudicará, que a si próprio. Em segundo lugar, porque não 
há requisito técnico algum para exercê-la. 
c) o que se conseguiu com a lei foi criar uma disfarçada corporação de ofício, a favor dos exercentes da atividade, 
coisa que a regra constitucional e o regime democrático repelem. 
d) note-se que nada obsta que até indivíduos analfabetos possam agenciar a venda de imóvel, sem danos a 
terceiros e até com êxito. CHAVES, Antonio. Enciclopédia Saraiva do Direito. Verbete Corretagem. 



 101 

O que parece importante enfatizar, quanto ao tema, é que as exigências de 
regularidade profissional, conquanto louváveis no intuito de proteção do 
consumidor, não podem inibir a cobrança da remuneração, decorrente da natureza 
consensual do contrato, desde que os serviços do corretos hajam sido efetivamente 
realizados.164 

 
Assim, no caso dos agentes de jogadores, pode-se concluir que eles terão direito sim 

a receber a comissão estipulada pelo serviço prestado, mesmo que não tenham a licença da 

FIFA. Apenas ressalte-se que os não licenciados não poderão utilizar-se dos órgãos oficiais da 

FIFA de resolução de conflitos, devendo buscar suas compensações através de cobranças 

judiciais. Ainda, ficam os entes que negociaram com esses agentes não oficiais, sujeitos às 

severas sanções impostas pela FIFA. 

 

Outro aspecto que se pode comparar as duas funções é do da remuneração. 

Diferentemente do agente que tem o atleta como seu cliente por um determinado prazo 

contratual e recebe porcentagens sobre o valor bruto anual dos contratos independentemente 

do sucesso alcançado, tem o corretor o direito à remuneração quando ocorre o resultado útil de 

seu trabalho, ou quando o mesmo não se efetive em virtude do arrependimento das partes 

(artigo 725 do Código Civil165). Como assinala Gustavo Tepedino, 

 

o objeto do contrato de corretagem não é o serviço do corretor em si mesmo 
considerado, mas o resultado útil desse serviço, que, por sua vez, não se reduz à 
conclusão do negócio pretendido, melhor se identificando com a eliminação, porte 
do corretor, de qualquer obstáculo à sua celebração. A obrigação do corretor, 
portanto, embora não se confunda com a contratação almejada, a cargo do devedor e 
do comprador, tampouco pode ser confundida com a gestão que lhe é cometida no 
sentido de buscar possíveis compradores.166 

 

                                                 
164 Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 132-133. 
165 Há entendimento jurisprudencial contrário: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 
CORRETAGEM. ALIENAÇÃO DE EMPRESA. PROPOSTA ACEITA PELO COMPRADOR. DESISTÊNCIA 
POSTERIOR. 
RESULTADO ÚTIL NÃO CONFIGURADO. COMISSÃO INDEVIDA. 
 - Nos termos do entendimento do STJ, a comissão de corretagem só é devida se ocorre a conclusão efetiva do 
negócio e não há desistência por parte dos contratantes. 
- É indevida a comissão de corretagem se, mesmo após a aceitação da proposta, o comprador se arrepende e 
desiste da compra. 
Recurso especial provido. 
(REsp 753.566/RJ, Rel. Ministra  NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17.10.2006, DJ 
05.03.2007 p. 280) 
166

 Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 130. 
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Ainda, quando a remuneração não estiver ajustada entre as partes, será arbitrada 

segundo a natureza do negócio e os usos locais. No caso dos agentes, a FIFA estipula um 

percentual de 3% do valor bruto anual que receberá o atleta. 

 

A questão da exclusividade também é importante, na medida que o artigo 726 do 

Código Civil estabelece que se for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor 

direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se 

comprovada a sua inércia ou ociosidade. Dependendo do tipo de serviço que é prestado, essa 

hipótese tem que ser analisada junto com o rol de cláusulas abusivas do Código de Defesa do 

Consumidor e com os princípios de boa-fé e equidade. O Agente FIFA pode, da mesma forma, 

estipular cláusula de exclusividade, porém, como visto, tem prevalecido o entendimento de 

que caso ele não participe da negociação, não terá direito a qualquer valor. 

 

Para finalizar, Pontes de Miranda aponta uma outra diferença entre o contrato de 

mediação e o de agência, que vale também, para o contrato de Agente FIFA: 

 

A parecença é com o contrato de mediação, mas, na mediação, há a fase fática, 
anterior à conclusão do contrato de mediação, ao passo que, no contrato de agência 
a atividade do agente se inicia após a conclusão do contrato de agência.167 

 

 

3.3.4 Prestação de Serviços no Código Civil  

 

 

Para Arnoldo Wald, o contrato de prestação de serviços “é aquele pelo qual uma 

pessoa estipula uma atividade lícita, em caráter eventual e autônomo, sem subordinação do 

prestador e mediante remuneração”168. 

 

O contrato de prestação de serviços tipificado no Código Civil abrange, hoje em dia, 

alguns trabalhos feitos por pessoas físicas ou jurídicas, bem como por profissionais liberais. 

                                                 
167

 Tratado de direito privado, v. 44. Campinas: Bookseller, 2006, p. 56. 
168 Direito civil: contratos em espécie, vol. 3. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 174. 
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Isso porque o próprio artigo 593 do Código Civil excepciona da aplicação do capítulo à 

prestação de serviços que estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial.  

 

Assim, o grande universo da prestação de serviço é regulado, hoje em dia, pela 

legislação trabalhista e por leis especiais, ou seja, além de vários serviços terem tipo contratual 

(basta ver a própria listagem do Código Civil), muitos são regulamentados atipicamente, 

sobrando pra essa disciplina, nas palavras de Sílvio Venosa, a aplicação residual169. 

 

E as normas específicas do contrato de prestação de serviços no Código Civil não 

podem ser aplicadas ao contrato de Agente FFA, na medida que são várias as diferenças 

substanciais, além do que, está expressamente excepcionado no artigo 593. 

 

Iniciam-se as diferenças pela possibilidade da prestação de serviços ser firmada 

oralmente. Ainda, não tem como característica fundamental ser intuitu personae. Quanto ao 

prazo, a FIFA limita m prazo máximo de dois anos, enquanto que o Código Civil autoriza 

quatro (artigo 598). Já a remuneração, pelo artigo 596, caso não tenha sido estipulada deverá 

ser arbitrada segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade, enquanto que a 

FIFA estipula um percentual de 3% do valor bruto anual que receberá o atleta. 

 

O agente, regra geral, não é subordinado, enquanto que o prestador de serviços é, 

com a exceção dos serviços dos profissionais liberais (serviços médicos, odontológicos, 

advocatícios) quando a atividade é exercida com independência intelectual, não ocorrendo a 

subordinação hierárquica. Também a prestação de serviços tem, em regra geral, natureza 

eventual e esporádica, embora esse não seja um critério absoluto de distinção. 

 

Um ponto que assemelha o Agente FIFA ao prestador de serviço é o da questão do 

aliciamento de mão de obra previsto no artigo 608170. Na realidade no caso do Agente FIFA 

são os agentes (prestadores de serviço) que aliciam os atletas para convencê-los a rescindir 

                                                 
169 Direito Civil - Contratos em Espécie - 2.ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 185. 
170 Artigo 608 - Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este 
a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante dois anos. 
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contratos e trocar de agentes, e não o contrário como está no Código Civil. De toda a forma, o 

espírito da lei acaba por assemelhar os dois institutos. 

 

Também o artigo 606 traz similitude ao Agente FIFA e à questão da corretagem na 

medida que regulamenta o serviço prestado por quem, em tese, não seria apto para tanto pela 

ausência de autorização (licença) legal.171 

 

Alguns juristas chegam a comparar o contrato de prestação de serviços com o de 

mandato, em virtude de algumas similitudes, principalmente pelo fato de que, em alguns casos 

como no mandato judicial, o advogado é, ao mesmo tempo, mandatário e prestador de 

serviços. 

 

Para Gustavo Tepedino, “no mandato, o objeto do contrato seria a autorização para 

realizar qualquer ato ou negócio jurídico, daí seu caráter preparatório ou instrumental; e na 

prestação de serviços o objeto consistiria na realização de determinado trabalho, material ou 

imaterial”172.  Já para Pontes de Miranda, “é a natureza do ato que se exige de alguém é que 

distingue mandato e locação de serviços, não a unilateralidade, ou a gratuidade”173.  

 

De toda forma, fica claro aqui também que, apesar das semelhanças, não há como 

aplicar as regras da prestação de serviços do Código Civil ao Agente FIFA. 

                                                 
171 Artigo 606 - Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação, ou não satisfaça requisitos 
outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao 
trabalho executado. Mas se deste resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma 
compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé. Parágrafo único. Não se aplica a segunda parte deste 
artigo, quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública. 
172 Comentários ao Novo Código Civil, v. X: das várias espécies de contrato, do mandato, da comissão, da 

agência e distribuição, da corretagem, do transporte; coordenador: Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, p. 35. O mesmo autor prossegue: “E, com efeito, o mandato tem causa inconfundível com 
o contrato de prestação de serviços. Quem manda confia a outrem o poder de praticar atos em seu nome e no seu 
interesse. Ao mandatário incumbe, em conseqüência, a obrigação de fazer, consistente na execução de atos 
(pouco importa se negociais) em nome do mandante, o qual não quer, não sabe ou não pode praticá-los 
pessoalmente. Na prestação de serviços, a causa consiste igualmente num facere, extremamente genérico, 
esgotando-se, contudo, na própria prestação contratada, a ser executada pelo prestador de serviços. Isto é, 
enquanto no mandato o que se objetiva são os efeitos jurídicos do ato a ser praticado (futuro), alcançados pela 
obrigação de fazer do mandatário, na prestação de serviços o efeito jurídico essencial é o serviço em si (presente). 
Na causa do mandato, ao contrário da prestação de serviços, inclui-se (necessariamente) o elemento confiança, 
que autoriza a revogação ad nutum, exclui as regras atinentes aos contratos bilaterais, contempla a prestação de 
contas, etc.” p. 38 e 39. 
173 Tratado de direito privado, v. 43. Campinas: Bookseller, 2006, p. 29. 
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3.3.5 A aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

 

 

Uma questão que interessa aqui na discussão sobre o contrato de Agente FIFA é a 

que trata Teresa Ancona Lopez sobre “a possível superposição de normas, de um e de outro 

sistema, quando os contratos que estão no Código Civil constituírem também, e ao mesmo 

tempo, relação de consumo”174. 175 No caso do Agente FIFA, não há regulamentação 

específica no Código Civil, porém, a preocupação é a mesma, no sentido de que pode existir 

também essa superposição. 

 

Qualquer disputa entre um agente e um clube, ou jogador, ou outro agente, todos 

registrados na mesma associação, será submetida à arbitragem junto à Câmara específica 

criada junto à entidade nacional, levando-se em consideração as regras da FIFA e as leis 

aplicáveis no local. Qualquer outra disputa diferente da anterior será submetida a arbitragem 

junto ao Comitê do Estatuto do Jogador da FIFA, devendo também as leis locais serem 

levadas em consideração. 176 

 

                                                 
174 Comentários ao código civil: parte especial: das várias espécies de contrato, vol. 7 (arts. 565 a 652). São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 192. 
175 Observe-se, por fim, que o campo de aplicação material do CDC também tem um viés plural. O CC/2002 
unifica o direito comercial e civil no que se refere às obrigações, e muitos contratos que estão presentes no 
sistema do direito privado geral, e são expressamente regulados pelo CC/2002, também podem ser contratos de 
consumo. Assim, temos que um mesmo contrato, regulado em abstrato (ou por normas de conduta) tanto no CDC 
como no CC/2002, como a compra e venda, o transporte ou o seguro, pode ser civil (se entre dois consumidores, 
por exemplo, dois proprietários em um condomínio, etc.), pode ser empresarial (se entre dois empresários) e pode 
ser de consumo (se entre um consumidor e um fornecedor ou empresário, na terminologia do CC/2002). A lei que 
regulará a relação depende, assim, não só do tipo de relação (serviço, seguro, compra e venda), mas também dos 
atores presentes ou de presença coletiva possível. Nos dois primeiros casos, se contratos civis puros ou 
empresariais puros, o CC/2002 os regulará prioritariamente. No último caso, se contrato de consumo, o CDC o 
regulará prioritariamente, e só subsidiariamente o CC/2002. Nota-se logo que conflitos e/ou diálogos podem 
existir. A própria subsidiariedade é um diálogo, um diálogo de complementaridade, pois, até para saber qual das 
leis se aplica prioritariamente, aplicamos as duas leis conjuntamente para descobrir qual deverá ter aplicação 
subsidiária. Há um diálogo de complementaridade no tempo da aplicação: primeiro esgota-se a aplicação de uma 
lei, depois, no que couber, aplica-se conjuntamente (e subsidiariamente) a outra. MARQUES, Claudia Lima. 
Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 5. ed. São Paulo: RT, 
2006, p. 691/692. 
176 Artigo 30.1 do Regulamento de agentes da FIFA: To deal with domestic disputes in connection with players 
agents activity, the associations shall as a last resort refer any dispute arising from or relating to national players’ 
agents regulations to na independent, duly constituted and impartial court of arbitration, while taking into account 
the FIFA Statutes and the law applicable in the territory of the association. 
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Porém, como também já foi comentado e adiante será explicitado, advogados e 

parentes até determinado grau tem autorização da FIFA para atuarem como agentes, sem, 

contudo, serem considerados sob a jurisdição da FIFA, ou seja, em caso de disputas devem 

procurar a Justiça Comum. 

 

Como visto, há diferenças sensíveis entre os demais contratos típicos analisados que 

impedem que o tipo de qualquer um deles possa ser aplicado. Da mesma forma, viu-se em 

capítulo específico a justificativa jurídica da recepção, pelo ordenamento jurídico pátrio, das 

normas e regras de prática desportiva aplicadas pelas federações internacionais, e, em especial, 

pela FIFA (art. 1º, parágrafo 1º, da Lei nº 9.615/98 combinado com o art. 3º, III). 

 

Assim, não resta dúvidas de que a normativa FIFA deve ser aplicada em disputa 

relacionada ao agenciamento de atleta de futebol. Porém, como visto, a normativa FIFA é 

apenas uma norma especial e específica, por certo também devem ser considerados os 

elementos e requisitos gerais do contrato (artigo 425 do Código Civil), bem como se deve 

atentar não somente à forma, que tem que ser socialmente reconhecível como jurídica com o 

consenso e respeito a ordem pública para que não se torne nulo, como também a princípios 

consagrados como da probidade, boa-fé e função social. 

 

Da mesma forma, haverá que se analisar se o contrato em questão, as partes 

envolvidas, ou mais precisamente, se a relação existente pode ser considerada de consumo, 

podendo-se aplicar assim, também, as normas do Código de Defesa do Consumidor.177  

 

Cláudia Lima Marques, ao tratar sobre o diálogo entre o Código Civil de 2002 e o 

Código de Defesa do Consumidor, cita Erik Jayme, o mestre de Heidelberg, que ensinava que,  

                                                 
177 Em sendo também relação de consumo, a proteção do sistema especial vai abranger esse contrato e a norma 
especial se superpõe à geral. Como o que se protege no sistema consumerista é a relação, enquanto relação, as 
conseqüências serão as previstas no CDC. Em síntese, mesmo que a prestação de serviços seja relação de 
consumo, o que significa proteção à parte vulnerável, o Código Civil será a lei que dará os elementos estruturais 
do contrato e o Código do Consumidor os elementos especiais que se aplicam a esse tipo de relação. Em suma, o 
contrato de prestação de serviço pertence ao Direito Civil, mas avança para dentro do direito do consumidor toda 
vez que esse vínculo for uma relação de consumo, e é neste aspecto que vai ser tratado dentro da lei 
consumerista. LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao código civil: parte especial: das várias espécies de 

contrato, vol. 7 (arts. 565 a 652). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 197 e 198. 
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em face do atual pluralismo pós-moderno de um direito como fontes legislativas 
plúrimas, ressurge a necessidade de coordenação entre as leis no mesmo 
ordenamento, como exigência para um sistema jurídico eficiente e justo. Cada vez 
mais se legisla, nacional e internacionalmente, sobre temas convergentes. A 
pluralidade de leis é o primeiro desafio do aplicador da lei contemporâneo.178 

 

O sentido do Código de Defesa do Consumidor é o da proteção do mais fraco na 

relação, desde que caracterizada como de consumo179. Assim, há antes a necessidade de se 

saber se, determinada relação entre atleta ou entidade e agente caracteriza uma relação de 

consumo. Em seguida, deverá identificar-se qual é a parte mais fraca nessa relação, tendo em 

vista que nem sempre o agente será a parte mais forte.180 

 

Assim, nas disputas judiciais deverá haver, obrigatoriamente, um diálogo entre as 

diversas fontes. A diferença é que não são apenas o Código Civil e o Código de Defesa do 

Consumidor que deverão dialogar. A norma da FIFA sobre agentes, a chamada Lei Pelé e, em 

determinadas situações, a legislação de outro país com ente envolvido (seja atleta, agente ou 

associação nele sediada), também deverá ser considerada. 

                                                 
178 Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 5. ed. São Paulo: 
RT, 2006, p. 665. 
179

 E qual seria a base lógica do CDC?. Sua ratio é, justamente, a equidade diante da 
desigualdade/vulnerabilidade dos consumidores (artigo 5°, XXXII, da CF de 1988 e artigo 4°, I, do CDC), a ser 
compensada por normas protetoras ali impostas, de forma a alcançar uma verdadeira igualdade formal e material 
entre os contratantes. O CDC é um Código, um sistema protetivo e tutelar da igualdade, a beneficiar aqueles que 
não são iguais! O CDC é um Código para diferentes, os consumidores! MARQUES, Claudia Lima. Contratos no 

Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 5. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 673. 
180 Si bien el representante o agente aparece con conocimientos y estructura que precerían colocarlo en una 
posición dominante, la realidad de los deportistas de nuestros días - al menos en su mayoría - determina la 
ausencia de esta pretendida dominación, fundamentalmente en aquellos deportes en los cuales éstos se han 
organizado gremialmente - v. gr., fútbol, básquet, etc. BARBIERI, Pablo C.  Representación de Deportistas. 
Buenos Aires: Editorial Universidad, 2004, p. 65. 
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3.4 - A RELAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE DE AGENTE E A DE ADVOGADO 

 

 

Como visto, o regulamento de Agentes da FIFA permite expressamente, em seu 

artigo 4.2, que o advogado, regularmente inscrito em seu país, represente um jogador ou um 

clube numa negociação de transferência ou de contrato de emprego. Porém, apesar de 

permitido, o advogado ao atuar como agente não fica sob jurisdição da FIFA181.  

 

Nas palavras de Tamira Velosa, 

 

Os advogados que, desde 2001, podem também ser agentes de jogadores 
profissionais de futebol e de clubes, assumem, com a internacionalização da 
profissão, um papel relevante devido aos seus conhecimentos técnico jurídicos e às 
suas relações, de colaboração muitas vezes, com advogados de outras 
nacionalidades.  O Regulamento actualmente em vigor alargou a possibilidade de 
representação de jogadores a advogados, algo que não acontecia no anterior (de 11 
de Dezembro de 1995). O prestigio da advocacia saiu reforçado com este novo 
Regulamento da FIFA. Esta é a única profissão que tem acesso “livre” à actividade 
de agente de jogadores e de clubes. Todos os outros profissionais têm que preencher 
os requisitos que enunciámos e têm que efectuar um exame especifico para esse fim. 
Apenas os advogados podem, sem ter que preencher qualquer requisito e sem terem 
que prestar qualquer prova, exercer a actividade de agentes de jogadores e clubes.182 

 

 

Inicialmente cumpre salientar que a advocacia é disciplinada no Brasil pela Lei 8.906 

de 4 de julho de 1994, regulamentada por um Regulamento Geral e um Código de Ética e 

Disciplina elaborados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, publicados no Diário 

de Justiça. 

 

É privativo dos inscritos na Ordem dos Advogados a atividade de consultoria, 

assessoria e direção jurídicas (art. 1°, inciso II a Lei 8.906), sendo incompatível com qualquer 

procedimento de mercantilização (artigo 5° do Código de Ética e Disciplina). Também, no 

exercício da profissão de advogado deve-se atentar a inúmeros pré-requisitos relacionados à 

                                                 
181 Article 4. Exempt individuals. 2. A legally authorised practising lawyer in compliance with the rules in force 
in his country of domicile may represent a player or a club in the negotiation of a transfer or employment 
contract. 3. The activity of such exempt individuals does not fall under the jurisdiction of FIFA. 
182 “Responsabilidades dos advogados enquanto agentes de jogadores profissionais de futebol e de clubes” in 
Boletim da Ordem dos Advogados de Portugal. 2003. 
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publicidade da atividade, à relação com o cliente, do sigilo, enfim, a uma série de fatores que 

regulamentam atividade, fiscalizadas pela entidade de classe (OAB). 

 

Não há dúvidas de que a atividade de assessoria jurídica é privativa do advogado, 

sendo ele essencial e imprescindível na assessoria correta de atletas, clubes e até dos próprios 

Agentes FIFA que, mesmo que possuam algum conhecimento específico sobre a legislação 

desportiva (tendo em vista que devem fazer prova sobre o tema), necessitam muitas vezes, no 

exercício de sua atividade, socorrer-se de um expert na matéria legal. 

 

Nos Estados Unidos os atletas têm utilizado até com certa freqüência o advogado nas 

negociações e revisões de contratos. Argumenta-se que se pagando por hora bons advogados 

gasta-se menos com comissões e, da mesma forma, utilizam contadores, firmas de 

investimentos e marketing, montando seu próprio “time” de colaboradores, não ficando 

unicamente dependentes de um agente esportivo. No Brasil, normalmente são os agentes que 

consultam ou contratam um advogado (ou outro profissional) para auxiliá-los nos contratos, e 

não os atletas diretamente, repassando para esses últimos, muitas vezes, o custo dessa 

contratação. 

 

Ainda, os advogados são, normalmente, mais educados, respeitosos, têm a formação 

universitária e treinamento específico para se tornar advogado, bem como evitam aparecer a 

toda hora na imprensa como os grandes heróis, ofuscando quem realmente deve ser 

conhecido.183 184 

 

                                                 
183

 Os códigos de ética e deontológicos das organizações dos advogados (no Brasil e OAB) têm regras claras e 
firmes sobre publicidade, aparições e comentários em qualquer tipo de mídia. 
184

 “Scholars have identified several advantages that can result from na attorney who represents athletes. From 
the perspective of competence, the education and training necessary to become na attorney arguably prepares 
them to substantively understand increasingly complicated collective bargaining agreements used by professionla 
sports leagues. Moreover, unlike nonlawyer agents, attorneys representing athletes posses the duty to know the 
law or consult with others who know the law regarding a broad range of potentially relevant matters that traverse 
collective bargaining agreements, such as the Americans with Disabilties Act and workers’ compensation.” 
SHROPSHIRE, Kenneth L. and DAVIS, Timothy. The Business of Sport Agents. University of Pennsylvania 
Press: Philadelphia, 2003, p. 23. 
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Porém, a dúvida que fica é se quando o advogado atua exercendo a função própria e 

específica da atividade de agente, há pra ele a obrigatoriedade de submeter-se às normas 

específicas do regulamento de agentes da FIFA?185 

 

Na Itália, recente decisão do Tribunal de Udine186 clarificou essa discussão existente 

naquele país sobre se a atividade do advogado, exercendo a função de Agente FIFA que lhe 

faculta o regulamento nacional, deve ser disciplinada, nos seus vários aspectos, pelo direito 

comum ou pelo regulamento específico.187 

 

Entendeu o Tribunal que o contrato entre advogado agente de jogador e o atleta 

profissional deve ser plenamente firmado de acordo com os princípios da norma especial do 

setor, sob pena do advogado se ver privado de tutela jurídica.  

 

O Tribunal chegou a essa decisão porque no contrato entre as partes estava clara que 

a assistência, o serviço prestado pelo advogado era exatamente o tipificado no artigo 1° do 

regulamento de agentes, enquanto que o advogado, autor da ação, argumentava que ele havia 

atuado exclusivamente na qualidade de advogado. Constou ainda no julgado que essa 

argumentação do advogado era apenas um expediente utilizado para driblar as disposições 

específicas do regulamento, que ele deveria ter seguido. 

 

                                                 
185

 “La considerazione svolta dimostra come tanti siano ancora i dubbi irrisolti connessi allá collocazione della 
nuova figura dell’Avvocato-Agente nel panorama sportivo. Molte sono lê incertezze ed i vuoti interpretativi 
rispeto ai quali gli addetti ai lavori attualmente si interrogano, a cominciare da quale debba essere la tutela 
giuridica applicabile all’attività professionale dell’Avvocato in veste di Agente di calciatori. Per fare chiarezza, 
dunque,sul muamento innescato dalla normativa di settore, occorre necessariamente partire dal dato letterale 
degli articoli della normativa professionale di categoria, al fine de operare um confronto com la disciplina 
sportiva e, infine, analizzare lê recenti indicazioni giurisprudenziali in matéria.” DI FRANCESCO, Matteo. Il 

ruolo dell’ agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Bari: Cacucci Editore, 2007, p. 
98. 
186 Tribunale di Udine - Sezione civile - n. 55/06 del 16 Genaio 2006. 
187 Una recente sentenza del Tribunale di Udine ha stabilito che il contratto di mandato tra avvocato Agente di 
calciatori e atleta professionista deve essere pienamente conforme ai principi dettati dalla normativa federale di 
settore, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Diversamente, in ipotesi di controversia, la posizione 
dell'avvocato risulterebbe priva di tutela giuridica, tanto in sede domestica (F.I.G.C.), quanto ordinaria. FEBBO, 
Giuseppe. “L'attività professionale dell'avvocato in veste di Agente di calciatori: quale tutela giuridica?” in 
www.filodiritto.com, 14/11/2006. 
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Um parêntese apenas se faz necessário para esclarecer que na Itália, quando do 

julgamento dessa ação, o advogado que quisesse atuar como agente deveria estar inscrito 

numa espécie de lista/cadastro da Federação de Futebol, o que hoje não mais se verifica. Não 

precisava fazer qualquer outra prova, ou preencher qualquer outro pré-requisito, apenas 

inscreve-se. Também por isso, mas não principalmente, o Tribunal entendeu que o advogado 

que era inscrito nesse “cadastro”, apesar de não ser um agente, deveria seguir as normas do 

regulamento específico. 

 

Também o novo regulamento italiano sobre agentes, em seu artigo 18.5, deixa 

expressamente previsto que a Comissão de Agentes junto à Federação Italiana de Futebol 

poderá oficiar à Ordem dos Advogados caso haja, por parte de algum advogado que represente 

atletas ou clubes, alguma conduta contrária ao regulamento.188 

 

Nos Estados Unidos há uma outra discussão. Lá os advogados que atuam como 

agentes têm argüido que a representação de atletas não envolve trabalho jurídico, razão pela 

qual não devem eles se sujeitar aos códigos profissional e ético de conduta. A justificativa é 

que os agentes não-advogados não se submetem a essas regras, sendo injusto impor-lhes 

regras diferentes e, a contra-argumentação é que o trabalho principal do agente é negociar o 

contrato de seu cliente com o clube, apesar de haver outras atribuições. 

 

                                                 
188 The licensing system grants exclusive title to provide agency services to players and clubs, with the exception 
of the representation by the players’close relatives or a lawyer in good standing. In Italy, the National Legal 
Council hás recently established thar possession of a licence and enrolment as a players’ agent is incompatible 
with the exercise of the legal profession. The solicitor’s activity is disciplined by a Deontological Code, which 
contains rudiments in conflict with the agents’s regulations. For example, the sports agent’s ability to organize his 
activity as a business and the particular method of compensation cannot be reconciled with the Deontological 
Code. As a consequence, attorneys at law can act in the interest os a football player or club, without restrictions 
from the football regulators but, according to the bar association, may not be formally registered as football 
agents. The decision of the National Legal Council does not prohibit lawyers from assisting players and clubs 
during a negotiation. Rather it states that this type of assistance shall be governed by the deontological principles 
of the legal profession. One of the main differences between the agents’regulations and the solicitors’Code of 
Conduct is the term of clients’appointments. Agents can be appointed for two years, whereas attorneys at law 
cannot limit the client’s facility to dismiss them at any time. This is probably the main reason why a lawyer woul 
take the pain to obtains a FIFA licence (see pronouncement of the National Legal Council, 27 april 20, in 
www.consiglionazionaleforense.it). FERRARI, Luca in SIEKMANN, Robert C. R., PARISH, Richard, 
BRANCO MARTINS, Roberto and SOEK, Janwillem. Players’ Agents Worldwide - Legal Aspects. TMC Asser 
Press, 2007, 313. 
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De toda forma, tem prevalecido o entendimento de que quando um advogado 

representa um cliente na negociação de um contrato ou mesmo na assessoria comercial em 

geral, essas atividades constituem sim a prática da advocacia.189 

 

Partindo das conclusões do caso italiano, pode-se afirmar que sim, deve o advogado 

respeitar as normas da FIFA, até porque, conforme visto em capítulo anterior, são elas 

aplicáveis no Brasil, desde que o serviço por ele prestado seja o específico de representar 

clubes ou atletas na negociação de contratos e transferências.  

 

Caso o serviço prestado pelo advogado não seja o típico de Agente FIFA, ou seja, 

uma simples assessoria contratual, fiscal, etc., aí ele não precisa seguir a diretrizes na FIFA 

aqui estudadas, devendo estar muito atento às normas éticas e deontológicas da entidade 

(OAB), evitando conflitos de interesse caso assessore mais de um desportista ou entidade. 

 

Porém, de toda a forma, insta frisar que independentemente de ser advogado ou 

Agente FIFA, os deveres gerais de agir com lealdade, boa-fé e transparência devem sempre ser 

respeitados. 

 

Apesar do advogado não estar sob a jurisdição da FIFA para fins de resolução de 

conflitos, devendo para tanto se socorrer da justiça comum, deve seguir as orientações do 

Regulamento de Agentes caso o serviço prestado a seu cliente clube ou atleta seja o típico 

                                                 
189

 Na advisory opinion of the Illinois State Bar Association directly addresed whether attorney agents are 
governed by the Illinois Code of Professional Responsibility thar regulates attorney conduct. The panel 
considered whether “the representation of athletes is actually the practice of law in that it may include a wide 
range of business counseling, as well as contract negotiations. This doubt could be prompted by the fact thar 
nonlawyers frequently engage in these activities.” he panel concluded that “ when na attorney engaged in private 
practice of law represents a client in contract negotiations and general business counseling, these activities 
constitute the practice of law”. (ISBA Advisory Opinion on Professional Conduct, Opinion n° 700 (November 4, 
1980).  
In another matter, Cuyahoga County Bar Association v. Glenn (649 NE2d 1213 - Ohio, 1995), an attorney agent 
represented Richard Dent in contract negotiations with the Chicago Bears. The attorney’s mishandling of Dent’s 
funds amounted to violations of state disciplinary rules governing the conduct of attorneys. The Ohio Supreme 
Court assumed, without discussion, that the attorney was subject to such rules in upholding sanctions imposed by 
a state bar disciplinary panel. 
The Georgia Supreme Court also upheld a state bar’s discipline of na attorney agent who violated professional 
standards governing attorneys. As in Cuyahoga, the court in In the Matter of Fredrick J. Henley, Jr. (478 SE2d 
134 - Ga 1996) assumed without discussion that the attorney who represented a professional football player was 
governed by standards regulating attorneys. 
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dessa atividade. Assim, por exemplo, o contrato firmado deverá ser por escrito, com prazo 

máximo de dois anos e, caso não seja estipulada a remuneração, deverá ser calculada com base 

no percentual de 3% sobre o montante anual do contrato. 

 

Caso o serviço pactuado seja o de assessoria ou consultoria estritamente jurídica, não 

há a necessidade de se seguir as normas da FIFA, regulando-se a relação entre cliente e 

advogado pelas normas inerentes à advocacia. Assim, por exemplo, poderá ser o contrato 

firmado oralmente, com prazo superior a dois anos, devendo-se a remuneração, quando não 

estipulada, ser arbitrada em juízo, respeitando-se os limites mínimos da tabela de honorários 

da Ordem dos Advogados. 
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3.5 - A NATUREZA JURÍDICA DO AGENTE FIFA 

 

 

Uma das grandes preocupações do jurista ao escrever sobre determinado assunto é 

definir a sua qualificação jurídica, situá-lo, enquadrá-lo no ordenamento jurídico, para concluir 

sobre as conseqüências dessa conclusão. E um dos principais focos do presente estudo é, após 

a análise de toda a atividade e a legislação que envolve o Agente FIFA, definir a sua natureza 

jurídica. 

 

A necessidade do jurista de encontrar a natureza jurídica de um instituto é justamente 

para descobrir se o tipo jurídico já se encontra previsto num modelo legislativo, cujos 

requisitos, obrigações e conseqüências são pré-estabelecidas, ou se não há esse tipo legal, 

devendo-se então descobrir quais as normas que incidirão sobre a atividade e, portanto, quais 

as conseqüências que daí advirão, lembrando-se que a qualificação jurídica de um contrato, 

por exemplo, depende dos elementos que o integram e não da denominação que lhes deram os 

contratantes. 

 

Assim, após toda a discussão travada nos capítulos anteriores sobre a atividade do 

Agente FIFA, inicia-se a discussão obre a tipicidade ou atipicidade desse contrato. 

 

Preliminarmente deve-se fazer a ressalva feita pela grande maioria dos autores que 

escrevem sobre o tema, sobre a preferência em utilizar as terminologias típico ou atípico, ao 

invés de nominado ou inominado.  

 

Para Álvaro Villaça Azevedo, muitas vezes o contrato tem nome e não deve ser 

considerado nominado, pois não se encontra devidamente regulamentado em lei, daí a 

preferência a contratos típicos ou atípicos.190 Para Antonio Junqueira de Azevedo, o contrato 

atípico pode até mesmo estar caracterizado socialmente, como é o caso hoje, por exemplo, do 

contrato de estacionamento de automóvel, porém, é preciso atenção na classificação “porque, 

                                                 
190 Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos: curso de direito civil. São Paulo: Atlas, 2002, p. 60. 
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às vezes, um contrato tem caracterização social ou, até mesmo, jurisprudencial, com uma série 

de decisões sobre ele, mas, na classificação, entra como atípico”.191 

 

São diversos os autores que classificam os contratos quanto a sua tipicidade. Álvaro 

Villaça Azevedo, na mesma obra, os classifica, “de um lado de contratos típicos que são 

formas singulares típicas, regulamentadas legalmente; de outro lado, os contratos atípicos, que 

são expressões singulares, atípicas, sem tratamento legal, mas admissíveis juridicamente; e, 

finalmente, os contratos mistos que são, somente, os que mesclarem formas típicas ou atípicas, 

mutuamente, ou umas e outras”192, concluindo-se que os típicos são os que possuem 

regulamentação específica em lei, e os atípicos são os que não a possuem. 

 

Para Maria Helena Diniz, 

 

“os contratos inominados ou atípicos afastam-se dos modelos legais, pois não são 
disciplinados ou regulados expressamente pelo Código Civil ou por lei 
extravagante, porém são permitidos juridicamente, desde que não contrariem a lei e 
os bons costumes, ante o princípio da autonomia da vontade e a doutrina do número 
apertus, em que se desenvolvem as relações contratuais. Os particulares, dentro dos 
limites legais, poderão criar as figuras contratuais que necessitarem no mundo dos 
negócios. Por não haver normas que os esquematizem e regulamentem 
especificamente, os contratantes deverão minudenciar as cláusulas contratuais o 
mais que puderem”. 193 194 

 
  

Seguindo a classificação proposta por Francesco Messineo, traduzida e apresentada 

por Álvaro Villaça de Azevedo, existem os contratos inominados em sentido estrito ou puros 

                                                 
191

 “A liberdade de Contrato. Contratos típicos e contratos atípicos” in Revista do Advogado, Ano II, n° 8. 
192

 Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos: curso de direito civil. São Paulo: Atlas, 2002, p. 60. 
193  Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002. v. 3, p. 94-95. 
194 Para Orlando Gomes, “os contratos atípicos subordinaram-se as regras gerais do Direito Contratual, assim as 
que regem os pressupostos e requisitos essenciais à validade dos contratos como as que disciplinam as 
obrigações. Têm irrecusável aplicação nos contratos atípicos, mas, evidentemente, não bastam. Regras 
particulares são necessárias. Como não estão previstas especialmente na lei, cabe ao Juiz procurá-las, utilizando-
se de um dos métodos propostos pela doutrina. Via de regra, a tarefa é facilitada pelas próprias partes. O 
problema simplifica-se, com efeito, pelo emprego correntio do princípio de autodisciplina dos contratos. Os 
estipulantes de um contrato atípico costumas regular mais explicitamente seus efeitos, porque sabem que inexiste 
regras supletivas de sua vontade. Além disso, os usos que se vão formando, se não adquirem, para logo, o valos 
de fonte normativa, auxiliam intérprete e o aplicador do Direito”. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 
107. Já Antonio Junqueira de Azevedo, “O contrato típico tem um estatuto, um regime, fixado na lei, sua função, 
por força dessa estrutura legalmente definida, está reconhecida como socialmente útil. O contrato atípico, 
inversamente, não tem tipo caracterizado na lei, resultando, daí, que sua licitude deva ser examinada caso por 
caso”. “A liberdade de Contrato. Contratos típicos e contratos atípicos” in Revista do Advogado, Ano II, n° 8.  
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(com conteúdo completamente estranho aos tipos legais, ex. contrato de garantia,  ou com, 

somente, alguns elementos estranhos aos legais, enquanto outros, com função prevalente, são 

legais, ex. contrato de bolsa simples) e os contratos inominados mistos (com elementos todos 

conhecidos, dispostos em combinações distintas, com elementos que podem estar entre si em 

relações de coordenação ou subordinação). Para o Professor, a causa do contrato misto é, 

igualmente, mista, e advém de uma ou mais causa heterogêneas entre si.195 196 

 

Assim como vimos, Álvaro Villaça Azevedo preferiu classificar os contratos atípicos 

de forma abreviada, dividindo-os em duas categorias: (i) os contratos atípicos propriamente 

ditos, que são formas singulares atípicas, e os (ii) contratos atípicos mistos, que mesclam 

formas típicas ou atípicas, mutuamente, ou umas e outras, formando-se uma unidade 

indivisível, apresentando-se, assim, em (a) com contratos ou elementos somente típicos; (b) 

com contratos ou elementos somente atípicos; e (c) com contratos ou elementos típicos e 

atípicos. 197 

                                                 
195

 Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos: curso de direito civil. São Paulo: Atlas, 2002, p. 135. 
196 Na mesma obra o Professor Álvaro Villaça Azevedo traz de forma esquemática a idéia de Francisco Messineo 
que “expõe o agrupamento sistemático dos contratos inominados, da lavra de Ludwig Enneccerus, com pequeno 
acréscimo de idéias por Heinrich Lehmann, sendo essa sistematização, e seu entender, a que mais se impõe pelo 
rigor, pela originalidade e pelo fato de ter a mesma recebido maiores adesões, sendo certo que a procurarei 
sintetizar, na medida do possível, como adiante.  Contratos inominados (mistos, em sentido amplo): (a) Contratos 
combinados, ou contratos gêmeos: um dos contratantes obriga-se a várias prestações principais, que 
correspondem a diversos tipos de contrato, enquanto o outro contratante promete uma contraprestação única (por 
exemplo, comida e alojamento por uma contraprestação única, transporte marítimo de pessoa com alimentação). 
Compõem-se de dois tipos contratuais mesclados em um todo unitário (as partes contratuais são inseparáveis); (b) 
Contratos de tipo dúplice ou contratos híbridos: todo conteúdo do contrato enquadra-se em dois tipos contratuais 
diversos, de tal modo que se manifesta como contrato, que de uma, que de outra espécie (por exemplo, contrato 
de portaria, onde existem tanto elementos de locação - uso de local a título oneroso - quanto elementos de 
contrato de trabalho - prestação de serviços a título oneroso); (c) Contratos mistos, em sentido estrito: o contrato 
contém elementos, que se mostram, cada um derivando de forma autônoma de outro tipo contratual nominado, e 
são, pois, elementos legais e conhecidos, dispostos em combinações originais de coordenação ou subordinação. 
Assim, existe a fusão de causa de dois ou mais contratos nominados, ou de elementos de contratos nominados 
com atípicos, ou de, somente, elementos atípicos, e é certo que existe em todos eles umas causa mista, que deve 
ser, sempre, unitária”. Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos: curso de direito civil. São Paulo: Atlas, 
2002, p.135/136. 
197 Orlando Gomes, divide os contratos atípicos em atípicos propriamente ditos e mistos: “Ordenados a atender 
interesses não disciplinados especificamente na lei, os contratos atípicos caracterizam-se pela originalidade, 
constituindo-se, não raro, pela modificação de elemento característico de contrato típico, sob forma que o 
desfigura dando lugar a um tipo novo. Outras vezes, pela eliminação de elementos secundários de um contrato 
típico. Por fim, interesses novos, oriundos da crescente complexidade da vida econômica, reclamam disciplina 
uniforme que as próprias partes estabelecem livremente, sem terem padrão para observar. Os contratos mistos 
compõem-se de prestações típicas de outros contratos, ou de elementos mais simples, combinados pelas partes. A 
conexão econômica entre as diversas prestações forma, por subordinação ou coordenação, nova unidade. Os 
elementos que podem ser combinados são: contratos completos, prestações típicas inteiras, ou elementos mais 
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Já Antonio Junqueira de Azevedo198 divide os contratos atípicos de outra maneira. 

Para ele, há (i) os contratos atípicos que têm um tipo socialmente caracterizado e (ii) os 

contratos totalmente atípicos. 

 

Para o citado Professor, nos contratos atípicos que têm um tipo socialmente 

caracterizado há usos sociais que devem ser respeitados, com casos já julgados, ou seja, com 

uma tipologia reconhecida pela jurisprudência, como por exemplo o contrato de aluguel de 

cofre em banco. Ainda, nesses casos a legislação estrangeira pode ser utilizada com proveito, 

como é o caso do negócio fiduciário, dito trust. Nesses casos há uma tipicidade incipiente, que 

deve ser levada em consideração, antes da aplicação de qualquer tipo de regras analógicas 

determinadas, principalmente, para outros contratos. 

 

Para a segunda hipótese, onde não há a tipicidade própria dos usos sociais, o 

Professor distingui e classifica em (a) união de contratos ou contratos conexos e (b) contratos 

inteiramente atípicos unitários. Na união de contratos há vários contratos, em geral típicos, 

que, ligados, formam uma união de contratos para obtenção de um resultado uno. Deve-se, em 

primeiro lugar, tomar por base a finalidade última do todo contratual. Para ele não parece 

lógico parcelar os diversos contratos encadeados e interpretar cada um como um 

compartimento estanque. Os contratos foram feitos tendo em vista a mesma finalidade. Há um 

resultado final próprio daquele complexo negocial, essa causa final deve ser o ponto de 

referência. 

 

Já os contratos inteiramente atípicos unitários são subdivididos em (b1) contratos 

inteiramente originais, que somente podem ser tratados caso a caso e (b2) contratos mistos 

que, em sentido lato são novamente subdivididos por Enneccerus-lehmann em 4 classes: 

 

                                                                                                                                                         
simples. Nesses arranjos cabem: um contrato completo e um elemento mais simples de outro; um contrato 
completo e uma prestação típica de outro; prestações típicas de dois ou mais contratos; prestações típicas de 
contratos diversos e elementos simples de outros. Uma vez que os contratos mistos constituem subdivisão dos 
contratos atípicos, não se incluem na categoria os que se formam de elementos de outros contratos, mas já se 
tornam típicos”. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 103/104. 
198

 “A liberdade de Contrato. Contratos típicos e contratos atípicos” in Revista do Advogado, Ano II, n° 8. 
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i) contratos típicos, com prestações subordinadas, próprias de outra espécie de contrato: por 

exemplo, contrato de locação de imóvel, para férias, com prestação de serviço doméstico. 

Nessas hipóteses deve-se empregar a analogia somente a título complementar para a prestação 

não própria do contrato típico. 

 

ii) contratos gêmeos: com prestações combinadas, ambas equivalentes e situadas em somente 

um dos lados do contrato. Por exemplo, se se promete alojamento e comida, a ser fornecida e 

estabelecimento diverso do alojamento. As prestações podem ser separadas e o contrato 

extinto parcialmente. 

 

iii) contratos híbridos ou bifrontes: as prestações contrapostas são de tipos contratuais 

diferentes. Por exemplo, fornecimento de hospedagem em troca de aulas de alemão. Nestes 

casos é preciso atenção porque devem ser aplicadas as regras de ambos os contratos, desde 

que, no caso concreto, não se perceba que a razão de ser de todo o contrato era basicamente 

uma das prestações (haveria a hospedagem sempre e as aulas de alemão foram somente uma 

forma de pagamento). 

 

iv) contratos mistos em sentido estrito: há a mistura de tipos, de que o exemplo tradicional é a 

chamada doação mista, em que se vende algo, com preço conscientemente baixo, como em 

negócios de pai pra filho (parte doação, parte venda). 

 

Conclui o Professor Junqueira que, “em síntese, em todos os casos de contratos 

inteiramente atípicos, quer se trate de união de contratos, ou de contratos inteiramente 

originais ou de contratos mistos em sentido amplo, abrangendo as 4 classes de Enneccerus-

lehmann, a solução, em última instância, deve atender às circunstâncias do caso concreto, 

pesando-se especialmente a causa final, isto é, o resultado visado tal e qual resulta 

objetivamente da declaração contratual.”199 

 

Ainda com relação aos contratos atípicos, há outra questão polêmica no tocante de 

como determinar qual regime jurídico lhes deve ser aplicado. Por óbvio que, de acordo com o 

                                                 
199 “A liberdade de Contrato. Contratos típicos e contratos atípicos” in Revista do Advogado, Ano II, n° 8. 
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artigo 425 do Código Civil, as normas gerais fixadas no código devem ser sempre respeitadas. 

Assim, deve-se atentar não somente à forma, que tem que ser socialmente reconhecível como 

jurídica com o consenso e respeito a ordem pública para que não se torne nulo, como também 

a princípios consagrados como da probidade, boa-fé e função social. 200 

 

Porém, para determinar seu regime jurídico, existem algumas teorias, sendo duas as 

principais, que divergem quando se desce do geral para o específico e se procuram analogias, 

porventura existentes, entre o contrato atípico e um ou outro contrato típico. 

 

Pela teoria da absorção, deve-se procurar no contrato um dos tipos legais existentes, 

aplicando-se as suas regras por afinidade. A teoria da combinação entende que se deve 

procurar combinar a aplicação de regras de outros contratos típicos que tenham semelhança 

com aquele.  

 

Para o Professor Junqueira, “as duas teorias carecem de concretitude, pois são 

excessivamente abstratas e não dão atenção aos vários casos de contratos atípicos”201, o que se 

concorda plenamente. Nesse aspecto o Professor Álvaro Villaça Azevedo foi até mais 

explícito ao rechaçar a aplicação das regras de contratos típicos nos contratos atípicos: 

 

Como deixei claro, o contrato ou o elemento típico, quando somado a outro contrato 
ou elemento típico ou, mesmo, atípico, em um contrato, ou quando somados 
contratos ou elementos atípicos em um contrato, a convenção desnatura-se, e esse 
conjunto de contratos ou de elementos mistos compõe uma nova contratação, una e 
complexa, com todas as suas obrigações formando algo individual e indivisível. Já 
demonstrei, anteriormente, que a aplicação dos contratos atípicos das regras 
específicas relativas aos contratos típicos é impossível, pois as obrigações das 
figuras típicas exaurem-se em contratações mistas, sem que extinga totalmente a 
contratação atípica.202 

 

Atualmente, muitas vezes é difícil reconhecer-se, com precisão, se determinado 

contrato se trata de figura típica ou atípica, dadas as variações inumeráveis no campo 

                                                 
200 Artigo 421 - A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Artigo 
422 - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 
princípios da probidade e boa-fé. Artigo 425 - É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas 
gerais fixadas neste Código. 
201

 “A liberdade de Contrato. Contratos típicos e contratos atípicos” in Revista do Advogado, Ano II, n° 8. 
202

 Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos: curso de direito civil. São Paulo: Atlas, 2002, p. 150. 
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contratual e a falta de regulamentação específica de certas situações, na lei. E um exemplo 

claro dessa dificuldade é o contrato de Agente FIFA, na medida que não está previsto na lei 

brasileira, porém possui toda uma regulamentação internacional. Como classificá-lo? 

 

É certo, contudo, que o fato de o contrato de Agente FIFA conter traços comuns a 

outros contratos tradicionais e típicos, como visto e debatido nos capítulos anteriores, não o 

leva a confundir-se com nenhum deles, nem a se revestir da natureza jurídica de alguma das 

figuras com que mantém inegável afinidade. Para individualizá-lo e determinar a respectiva 

natureza, não há necessidade de subsumi-lo à tipicidade de outros contratos: o contrato de 

Agente FIFA é, no direito moderno, um contrato atípico, com características próprias que o 

desassemelha dos demais contratos.203 

 

Utilizando a classificação proposta pelo Professor Antonio Junqueira de Azevedo, 

pode-se concluir ser o contrato de Agente FIFA um contrato atípico que tem um tipo 

socialmente caracterizado, principalmente se utilizada como parâmetro as normas da FIFA. 

Nesse caso, nas palavras do Professor Junqueira, há uma tipicidade incipiente que deve ser 

tomada em consideração, antes da aplicação de regras analógicas determinadas principalmente 

para outros contratos. 

 

 

                                                 
203 Por lo tanto, reitero la complejidad de encuadrar al representante de deportitas dentro de alguna categoría 
preestablecida para delinear su naturaleza jurídica; creo que resulta mas adecuado referirnos a esta figura como 
atípica y propia del llamado Derecho Deportivo, sin regulación positiva expresa dentro de nuestro Derecho 
positivo, rigiendo, al respecto, las estipulaciones contractuales a las cuales las partes deben someterse como a ley 
misma, de conformidad con lo establecido por el art. 1198 del Código Civil (Argentino).  
El contrato de representación de deportistas no se encuentra tipificado como una figura particular en nuestro 
Derecho positivo, y quizás ello sea válido metodológicamente, ya que la evolución de las relaciones jurídicas es 
tan importante y vertiginosa que resulta conveniente adecuar los nuevos desarrollos a los principios generales en 
la materia. Por ello es que, en estos supuestos, ingresaremos en la categoría de los contratos innominados, no 
designados por la ley mediante una denominación especial, tal como se infiere del. art. 1143 del Código Civil. En 
consecuencia, las cláusulas estipuladas en los mismos “forman para las partes una regla a la cual deben someterse 
como a la ley misma, en los expresos términos del art. 1197 del mismo cuerpo legal, principio éste al que 
considero basamental en la teoría contractual moderna, sobre todo en las figuras no tipificadas expresamente en 
los cuerpos normativos positivos. BARBIERI, Pablo C.  Representación de Deportistas. Buenos Aires: Editorial 
Universidad, 2004, p. 46, 51 e 52. 
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IV - A ATIVIDADE DE AGENTES EM OUTROS PAÍSES E 

MODALIDADES 

 

4.1 - PORTUGAL 

 

 

Em Portugal, além da aplicabilidade da normativa da FIFA e dos regulamentos de 

cada Federação esportiva ou liga, existe uma legislação específica sobre agente esportivo, lá 

denominado pela lei como “empresário desportivo”, podendo-se, desde já, dizer-se que lá a 

importância dessa atividade é plenamente reconhecida e, nos últimos tempos, tem recebido a 

atenção das autoridades locais para uma maior regulamentação. 

 

A “Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto” (LBAFD) vigente, Lei n° 

5/2007 de 16 de janeiro, inclui o empresário desportivo no rol dos recursos humanos do 

esporte, ao lado de dirigentes, técnicos e atletas. Ainda, ao corroborar a importância crescente 

da atividade, a própria LBAFD determina que o regime jurídico dos empresários desportivos 

deverá ser objeto de lei própria e específica, ou seja, muito em breve se terá uma 

regulamentação exclusiva para o setor. 

 

No campo legal ainda vigora a Lei n° 28/98 de 26 de junho que trata do Regime 

Jurídico do Contrato de Trabalho Desportivo, que tem seu capítulo IV inteiramente dedicado 

aos empresários desportivos. Por fim, a Lei n° 50/2007 trata do regime de responsabilidade 

penal por comportamentos susceptíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da 

competição e do seu resultado na atividade esportiva, agravando as penas previstas para os 

crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e tráfico de influências quando tenham sido 

praticados por agentes de jogadores.204 

 

                                                 
204

 Artigo 12° - Agravação 
1 - As penas previstas no artigo 8° e no n° 1 do artigo 10° são agravadas de um terço nos seus limites mínimo e 
máximo se o agente for dirigente desportivo, empresário desportivo ou pessoa colectiva desportiva. 
2 - Se os crimes previstos no artigo 9° e no n° 2 do artigo 10° forem praticados relativamente a pessoa referida no 
número anterior, o agente é punido com a pena que ao caso caberia, agravada de um terço nos seus limites 
mínimo e máximo.   
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Assim, a LBAFD trata dos empresários desportivos, em seu art. 37º, definindo-os em 

seu item n° 1, como sendo as “pessoas singulares ou colectivas que, estando devidamente 

credenciadas, exerçam a actividade de representação ou intermediação, ocasional ou 

permanente, mediante remuneração, na celebração de contratos de formação desportiva, de 

trabalho desportivo ou relativos a direitos de imagem”. Ainda, no mesmo artigo há a proibição 

dos empresários representarem menores de idade, bem como a disposição sobre o sigilo 

profissional.205 

 

Já a Lei n° 28/98 de 26 de junho que trata do Regime Jurídico do Contrato de 

Trabalho Desportivo tem uma regulamentação mais específica quanto aos empresários 

desportivos, até em certo momento conflitante com a nova LBAFD, que apenas será 

solucionado com a edição da nova lei específica sobre os empresários desportivos. 

 

Um conflito identificado é com relação à proibição dos empresários desportivos 

representarem menores. Ora, a Lei abrange na função do empresário desportivo a celebração 

de contratos de formação desportiva e, pela lei portuguesa, os atletas formandos são os que 

têm entre 14 e 18 anos de idade.206 No caso, essa cláusula é facilmente “driblada” se o 

empresário desportivo firmar contrato com os pais do atleta menor que, legalmente, são seus 

representantes naturais. 

 

Outro conflito é a inovação da LBAFD em incluir nos serviços os contratos relativos 

a direitos de imagem, que não constava regulamentado na lei anterior, muito menos na 28/98, 

não obstando que o atleta negocie tais contratos diretamente, sem necessitar de um empresário 

desportivo oficialmente registrado para tanto. 

 

Pela Lei 28/98, para exercer a atividade deve-se ter autorização e registro na entidade 

desportiva nacional (que deverá ter um cadastro organizado) ou internacional, bem como agir 

apenas em nome de uma das partes da relação contratual, sendo remunerados apenas por ela, 

                                                 
205 2 - O empresário desportivo não pode agir em nome e por conta de praticantes desportivos menores de idade. 
3 - Os factos relativos à vida pessoal ou profissional dos agentes desportivos de que o empresário desportivo 
tome conhecimento em virtude das suas funções, estão abrangidos pelo sigilo profissional. 
4 - A lei define o regime jurídico dos empresários desportivos. 
206 Art. 31° da Lei 28/98. 
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evitando-se assim conflitos de interesse. Pelo artigo 23°, n° 4, os contratos celebrados por 

empresários não inscritos nesse cadastro, bem como as cláusulas contratuais que prevejam a 

respectiva remuneração, são considerados inexistentes.207 

 

Salvo acordo em contrário, que deverá constar de cláusula escrita, o valor máximo 

recebido pelo empresário é fixado no limite de 5% do montante total do contrato, é o que 

estipula o artigo 24°, n° 2. 

 

Ainda, o artigo 25° expressamente limita o exercício da atividade de empresário 

desportivo, sem prejuízo de outras limitações estabelecidas em regulamentos das Federações 

nacionais, internacionais ou Ligas, aos dirigentes, titulares de cargos em órgãos das sociedades 

desportivas, treinadores, massagistas, médicos, praticantes, árbitros, sociedades desportivas e 

clubes. 

 

Nas leis em vigor não se verifica a regulamentação do empresário desportivo para 

intermediar a realização de partidas, conforme prevê e autoriza a FIFA, muito menos a 

obrigatoriedade dos contratos serem por escrito e por prazo determinado, ficando esses fatos a 

cargo de cada entidade disciplinar. 

 

                                                 
207 4 - Os contratos de mandato celebrados com empresários desportivos que se não encontrem inscritos no 
registro referido no presente artigo, bem como as cláusulas contratuais que prevejam a respectiva remuneração 
pela prestação desses serviços, são considerados inexistentes. 
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4.2 - ITÁLIA 

 

Conforme já visto, a Itália também possui regulamentação específica sobre agentes 

de jogadores de futebol, há mais tempo que a própria FIFA. Diferentemente de Portugal, a 

Itália não possui uma lei geral sobre o assunto, deixando a cargo de cada Federação esportiva 

disciplinar de forma autônoma as suas regras.208 

 

No futebol, o processo de desenvolvimento da atividade de agente na Itália teve dois 

momentos fundamentais: a lei n° 91/1981, que aboliu o vincolo sportivo, e a “Sentença 

Bosman”, que acabou com as exigências de indenizações para a transferência atletas com 

contratos findos, colocando fim na relação dominante dos clubes sobre os jogadores, abrindo 

um novo mercado de transferências, com uma grande margem de negociação de valores e 

contratos.209 

 
 

Em 1990, a Federação Italiana de Futebol (FIGC - Federazione Italiana Giuoco 

Calcio) publicou uma primeira regulamentação da atividade, ainda bem deficitária, porém 

denominando a função de procuratore sportivi. Essa primeira regulamentação possuía normas 

de seleção e acesso a categorias especiais, sanções disciplinares e uma jurisdição exclusiva 

para solução de controvérsias. Ainda, a atividade procuratória era definida como aquela de 

assistência, consulta ou mandato sem representação a favor ou no interesse do jogador 

profissional para as atividades especialmente indicadas. No regulamento seguinte, em 1997 e 

já sobre a forte influência da “Sentença Bosman” e do primeiro regulamento da FIFA de 1994, 

alterou-se a denominação para procuratore di calciatori, regulamentando apenas a relação 

com o atleta, deixando para trás a mediação entre clubes. 

 

Em 2001, chegou-se, na Itália, à denominação de Agenti di Calciatori com o 

regulamento aprovado em 22 de novembro, entrando em vigor em 2002, mantendo-se a 

                                                 
208

 Regolamento FIGC per Agenti di Calciatori : www.figc.it 
Regolamento della Federazione Italiana di Pallacanestro (FIP) per l’esercizio dell’attività di Procutaroe di 
giocatori professionisti di pallacanestro: www.fip.it 
Regolamento Agenti sportivi Lega Pallavolo Serie A: www.legavoley.it 
209

 Ver Capítulo I, item 1. 
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mesma expressão no novo Regolamento FIGC per Agenti di Calciatori aprovado em 28 de 

dezembro de 2006, entrado em vigor a partir do dia 1° de fevereiro de 2007210. 

 

O novo regulamento da Federação Italiana de Futebol foi aprovado tendo em vista a 

própria premissa da FIFA de que cada Associação Nacional deve adotar sua própria 

regulamentação sobre agentes, obviamente que utilizando as normas da FIFA como 

parâmetro. Porém, o que se verifica é que o regulamento italiano acaba por conter normas 

mais específicas e modernas, que adiante serão comentadas. 

 

Assim, as regras gerais e princípios seguem sendo os mesmos que os da FIFA, como 

a necessidade de exame para obter a licença, o seguro obrigatório, a assinatura de código de 

ética e conduta, declaração de aceitação das normas do regulamento, bem como cláusula 

compromissória arbitral.  

 

Os contratos devem ser obrigatoriamente escritos, em quatro vias, seguindo o modelo 

padrão da FIFA, com prazo máximo de dois anos. Caso não seja estabelecido o valor da 

remuneração, considera-se o percentual de 3%211, desde que o contrato seja superior ao 

mínimo estabelecido para a categoria, caso contrário não terá o agente direito a qualquer 

remuneração (10.9). 

 

Há um departamento dentro da Federação italiana denominado Commissione degli 

Agenti di calciatori responsável por todo os procedimentos do regulamento, como 

documentação de candidatos e agentes, inscrições, etc (artigo 22). Também há a permissão 

para os agentes desenvolverem sua atividade na forma empresarial, porém com regras mais 

rígidas e específicas, como a obrigatoriedade do agente ter a maioria do capital social, do 

objeto da empresa ser exclusivo, que os sócios não sejam sócios de outras empresas com o 

mesmo objeto social (4.2).  

 

                                                 
210 Disponível para consulta no site www.figc.it 
211

 Nesse caso é interessante notar que o regulamento italiano foi elaborado quando ainda vigia o regulamento 
anterior da FIFA, onde o percentual em caso de não estipulação de remuneração era de 5%, ou seja, a legislação 
italiana regulamentava a questão de forma diferente, o que poderia causar conflito. 



 126 

Ainda, antes de submeter-se ao exame, o candidato a agente deve apresentar diploma 

escolar de nível superior, ou seja, além de se submeter a prova de conhecimentos específicos, 

deve ter o candidato uma qualificação escolar mínima obrigatória (6.2.b). 

 

Sob pena de ineficácia, o contrato entre Agente e cliente deve ser feito seguindo os 

modelos pré-estabelecidos pela Comissão de Agentes, tendo eficácia apenas após o depósito 

na Comissão (10.1 e 10.2).212 

 

Um ponto importante no regulamento italiano é a disciplina sobre a celebração de 

contratos com menores de idade. Estabelece o artigo 14 que o Agente que celebrar contrato 

com atleta menor de idade, além de obrigatoriamente precisar da autorização dos pais ou 

responsáveis, tem o prazo de cento e vinte dias para conseguir um clube pra ele, sob pena de 

se tornar ineficaz o contrato. Ainda, esse contrato com o Agente apenas pode ser feito quando 

o atleta tiver a idade mínima, segundo a Federação italiana, para celebrar contrato de atleta 

profissional, devendo sempre ser seguido o modelo de contrato estabelecido pelo Settore 

Giovanile e Scolastico da Federação. 

 

O principal destaque no regulamento italiano é o artigo 15 que trata dos conflitos de 

interesse na atividade, com uma disciplina restritiva, superando uma lacuna legislativa não só 

com relação ao regulamento anterior, como com relação ao regulamento da FIFA.213 

                                                 
212 In conclusion, the Italian spotive system does not acknoeledge the validity of a contract that is not entered 
using the prescribed forms. As a consequence any other, albeit written, contract will not be accepted by th 
Commission, will not have legal validity and will not be enforced nor considered by the Arbitral Chamber. 
FERRARI, Luca in SIEKMANN, Robert C. R., PARISH, Richard, BRANCO MARTINS, Roberto and SOEK, 
Janwillem. Players’ Agents Worldwide - Legal Aspects. TMC Asser Press, 2007, p. 315. 
213 Art. 15 
1- È vietato agli agenti rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e 
un calciatore e/o tra due società. 
2 - È vietato agli agenti riceve incarichi o somme a qualunque titolo da, o stipulare accordi con, una società per la 
quale somo tesserati calciatori da essi rappresentati, ovvero ricevere incarichi o somme a qualunque titolo da, o 
stipulare accordi con, calciatori tesserati per una società con la quale l’Agente abbia un accordo vigente. 
3 - È vietato algi Agenti che abbiano curato gli interessi di un calciatore per il suo trasferimento a una società, 
ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dalla stessa società, o stipulare accordi con essa, per un periodo di 
12 mesi dalla data del predetto transferimento. 
4 - È vietato agli Agenti che abbiano curato agli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, 
ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore, o stipulare accordi con quest’ultimo, per un 
periodo di 12 mesi dalla data del predetto tesseramento. 
5 - È vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di uno o più allenatori di calcio. 
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Por esse artigo, sob pena de nulidade do contrato e outras sanções cabíveis, não pode 

o agente representar o interesse de mais de uma parte numa negociação entre equipes ou 

equipe e atleta.  

 

Também, é proibido ao agente receber qualquer quantia ou celebrar qualquer 

contrato com um clube pelo qual atuam jogadores por ele representados ou então, de forma 

inversa, celebrar contrato ou receber qualquer valor de um atleta que atua por um clube pelo 

qual se tenha contrato em vigor. 

 

Ainda, estabelece esse artigo uma espécie de “quarentena”, na medida que fica o 

agente, que tenha cuidado de interesse de jogador transferido de um clube, proibido por doze 

meses de receber qualquer quantia ou encargo desse mesmo clube, da mesma maneira inversa, 

em caso de cuidar de interesse de um clube na contratação de um atleta, fica pelo mesmo 

período proibido de estipular qualquer acordo ou receber qualquer valor desse mesmo atleta. 

Com relação aos treinadores, o artigo 15, n° 5, proíbe expressamente que eles sejam 

agenciados. 

 

Por fim, o mesmo artigo 15 proíbe o agente ou a empresa da qual o agente é sócio de 

ter qualquer relação com clube nacional ou estrangeiro na qual cônjuge ou um parente até 

                                                                                                                                                         
6 - Fatto salvo quanto previsto all’art. 4, comma 2, e con l’eccezione dei trasferimenti internazionali, è vietata 
qualsiasi forma di intesa, accordo o collaborazione tra Agenti e/o società di Agenti. 
7 - All’Agente o alla società di cui l’Agente è socio, nonché ai singoli soci o amministratori o collaboratori della 
stessa, è fatto divieto di intraprendere trattative o intrattenere rapporti contrattuali con una società di calcio 
italiana o estera in cui il coniuge, o un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni anche 
indirettamente, ricopra cariche sociali o incarichi dirigenziali, tecnico-sportivi o di consulenza, o eserciti 
comunque un’influenza rilevante. Il medesimo divieto si estende a qualsiasi trattativa o rapporto contrattuale con 
calciatori tesserati per la predetta società o comunque che abbia ad oggetto trasferimenti di calciatori da o verso 
quest’ultima. 
8 - Salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, sono nulli i contratti 
stipulati dall’Agente con calciatori o società, nonché quelli stipulati tra calciatori e società, in violazione del 
divieto di cui ai precedenti commi 1 e 7. 
9 - Nel caso in cui una delle situazioni soggettive riguardanti il coniuge o un parente o affine entro il secondo 
grado, di cui al precedente comma 7, sopraggiunga in costanza di un rapporto contrattuale tra un Agente e la 
società interessata o tra un Agente e un caalciatore tesserato per tale società, il predetto rapporto contrattuale si 
risolve di diritto al termine nella stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della situazione soggettiva 
vietata. 
10 - È comunque vietata agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o 
che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento. 
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segundo grau tenha qualquer participação, seja como sócio, funcionário, enfim, que tenha 

qualquer influência relevante. 

 

O regulamento prevê também as diversas hipóteses de sanções (censura, multa, 

suspensão, revogação da licença) que deverão ser julgadas e aplicadas pelo órgão de justiça 

desportiva da Federação italiana, cabendo recurso à Camera de Conciliazione e Arbitrato per 

lo Sport junto ao Comitê Olímpico Italiano (CONI).214 

 

Há também cláusula compromissória arbitral no sentido de que qualquer controvérsia 

relativa ao contrato celebrado entre Agente e atleta ou clube deverá ser submetida à Camera 

de Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.  

 

 

 

 

 

                                                 
214

 Vale ressaltar que a Justiça Desportiva da Federação Italiana de Futebol é totalmente diferente da Justiça 
Desportiva Brasileira, prevista no artigo 217 da Constituição Federal. Aqui no Brasil a Justiça Desportiva é 
competente apenas para julgar infrações à competição e à disciplina desportiva, conforme visto no capítulo II, 
item 2, letra “c”. 
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4.3 - ESTADOS UNIDOS 

 

 

Nos Estados Unidos a questão do agente esportivo, como já anteriormente visto no 

presente estudo, é uma atividade há muito tempo explorada e regulamentada. Como o futebol 

está longe de ser o principal esporte no país e as ligas desse esporte ainda estão em seu início e 

não possuem regulamentação específica, utilizar-se-á o tópico para falar também de outros 

esportes e a forma pela qual este país organiza suas atividades esportivas concernentes ao 

agenciamento esportivo. 

 

O esporte norte-americano, diferentemente de boa parte do mundo como o brasileiro, 

o italiano e o português aqui já vistos, é organizado tendo como base a prática de esportes de 

forma amadorística nas Escolas e Universidades, seguindo os talentos para as Ligas 

Profissionais de cada esporte. As principais ligas são a NBA (National Basketball 

Association), NFL (National Football League), NHL (National Hockey League), MLB (Major 

League Baseball). No futebol (ou soccer como é chamado nos Estados Unidos) a principal liga 

é a MLS (Major League Soccer) e a Federação Nacional é a U.S. Soccer. 

 

Não existe uma lei federal específica que regulamenta a atividade dos agentes 

esportivos. Alguns Estados tem a sua regulamentação, que diferem entre si. Regra geral, 

exige-se o registro dos agentes como pré-requisito para sua atuação, com o pagamento de uma 

taxa anual e apólice de seguro; exige-se que as entidades organizadoras sejam notificadas 

quando os atletas assinarem contratos com agentes; proíbem contratos pós datados; obrigam a 

manutenção de cadastro de dados e informações sobre o atleta (despesas, investimentos, dados 

estatísticos, etc.); prevêem sanções em caso de descumprimento.  

 

Apesar de não existir uma lei federal específica, condutas impróprias dos agentes 

podem ser enquadradas nos tipos infracionais das leis criminais gerais, como fraudes, etc. De 

toda forma, é certo que uma lei federal, ou seja, que abrangesse todo o país e acabasse com os 

problemas de competência de cada Estado membro, agressiva prevendo condutas e sanções 
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apropriadas seria, também nos Estados Unidos, a melhor maneira de regulamentar 

uniformemente e punir as más condutas dos agentes. 

 

No âmbito estudantil, em 3 de agosto de 2000 foi dado um grande passo para se 

conseguir essa uniformização, quando a National Conference of Commissioners on Uniform 

State Law (NCCUSL) completou um processo iniciado em 1996, onde o Comitê Executivo 

deliberou que fosse uniformizada a legislação que trata da relação entre agentes esportivos, 

estudantes-atletas e instituições de ensino, e aprovou o Uniform Athlete Agents Act 

(UAAA)215. 

 

A função primordial da NCCUSL é uniformizar as leis estaduais nos assuntos onde é 

desejável e praticável, resolvendo problemas causados pela diferença de legislação entre os 

diferentes estados. A NCCUSL consiste em 340 delegados que são indicados pelos 

governantes dos 50 estados, o distrito de Colúmbia e Porto Rico. O processo de indicação dos 

delegados varia de Estado para Estado, porém, regra gera, são eles advogados, juízes 

professores de direito e legisladores. 

 
Após a aprovação do Ato Uniforme na Conferência e o endosso pela Ordem dos 

Advogados Americana (American Bar Association), a NCCUSL incitou a legislatura dos 

Estados a adotar a proposta de ato uniforme, tendo sido efetivamente adotado por muitos dos 

Estados norte-americanos.216 

 

                                                 
215

 Acessado o inteiro teor dia 26.11.2008 em http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/uaaa/aaa1130.htm 
Prefatory note: “In this era in which many professional athletes are highly compensated, their agents perform 
many valuable services. Concomitantly, the practices of a minority of agents or would-be agents in obtaining the 
right to represent athletes who may produce substantial fees for their agents have caused serious problems for 
student-athletes and educational institutions. The tactics of this minority include secret payments or gifts to the 
athlete, undisclosed payments or gifts to friends and relatives who may be in a position to influence the athlete, 
unrealistic promises and considerable arm-twisting. Headlines chronicle the resultas of these practices. Athletes 
lose eligibility and may damage promising professional careers. Universities and colleges are sanctioned. The 
sanctions can be very sevre and may include loss of, or liability to return, substantial revenues for participation in 
post-season events. Frequently, the non-montary sanctions have long-term, adverse effects on athletic programs. 
Perhaps as important as any other effect, the reputations of respected educational institutions are tarnished and 
there is a severe disruption in the activities of those responsible for adminitrtion of the institutions”. 
216

 Em 11 de julho de 2007 o UAAA já tinha sido aprovado em 36 Estados e no Distrito de Colúmbia: 
http://www1.ncaa.org/membership/enforcement/agents/uaaa/history.html acessado em 26.11.2008. 
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De forma geral, o UAAA contém definições dos termos utilizados, a obrigatoriedade 

de registro dos agentes, exigindo que conste dos formulários breve currículo do agente, com 

dados estudantis, trabalhos anteriores, referências, os dados de todos os atletas que ele 

trabalhou nos últimos cinco anos, certidões negativas criminais, cíveis, o pagamento de taxa 

para registro, ficando o valor a critério de cada Estado.  

 

Exige também a reciprocidade no registro no caso do candidato ser inscrito em outro 

Estado; considera nulo o contrato caso as normas de registro não forem respeitadas; determina 

que algumas cláusulas padrões específicas devem ser respeitadas, como a do método de 

cálculo da porcentagem a ser paga, do aviso que a assinatura do contrato fará com que o 

estudante perca sua condição de atleta universitário e um aviso que o contrato poderá ser 

cancelado em até 14 dias depois da assinatura. Há ainda a obrigação de notificar a instituição 

de ensino que um contrato de agenciamento foi assinado com um estudante seu, bem como há 

previsão de penalidades civis, administrativas e criminais. 

 

Sem sombra de dúvida, a edição do UAAA foi um marco na atividade do agente, 

principalmente porque se buscou pela primeira vez unificar em todo país a relação do agente 

com o atleta, mesmo que estudante, trazendo regras claras e uniformes, evitando-se conflitos 

de competência que antes existiam, regulamentando os possíveis conflitos de interesse, 

prevendo punições como multas, nulidades e até condutas criminosas.217Apesar disso, ainda há 

os que critiquem o UAAA argüindo que ele é mais focado na defesa dos interesses das 

Universidades do que dos atletas-estudantes. 

 

Ainda na parte universitária e escolar, algumas ligas universitárias possuem 

regulamentos próprios, como a NCAA (National Collegiate Athletic Association) que 

                                                 
217 “Without question, had NCCUSL attempted to grapple with the full range of concerns beyond recruitment 
that negatively impact the sports agent business (for example, agent competency, conflicts of interest, fraud, and 
solicitation), the ensuing controversy would have delayed or perhaps even precluded the promulgation of the act. 
Federal legislation might be the preferred approach to regulating athlete agents. However, such legislation will 
probably never occur. Nevertheles, the UAAA is na important step forward. At a minimum, the act will establish 
uniformity and provide for reciprocity among the States adopting it. And while the UAAA or any other 
legislation is incapable of eradicating all of the problems associated with athlete agents, it will make compliance 
easier and encourage compliance by providing for reciprocal registration and renewal.” SHROPSHIRE, Kenneth 
L. and DAVIS, Timothy. The Business of Sport Agents. University of Pennsylvania Press: Philadelphia, 2003, p. 
155. 
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estabeleceu um complexo e completo regulamento esportivo, tratando inclusive 

minuciosamente da relação estudante-atleta e agente. 

 

A Liga entende que o desporto universitário deve ser praticado unicamente por 

amadores e define esse amadorismo em seu regulamento da seguinte maneira: 

 

Art. 2.9 - Student-athletes shall be amateurs in an intercollegiate sport, and their 
participation should be motivated primarily by education and by physical, mental 
and social benefits to be derived. Student participation in intercollegiate athletics is 
an avocation, and student-athletes should be protected from exploitation by 
professionals and commercial enterprises.218 

 

As regras da NCAA são as mais restritivas e tentam, de toda maneira, impedir a 

atuação dos agentes que sempre encontram uma forma de burlar a regra. Como na NCAA não 

se pode dar dinheiro aos estudantes-atletas, os agentes então, antes dessa nova regulamentação 

que passou a proibir a prática, “emprestavam” dinheiro ao atletas até que eles se tornassem 

profissionais, pagando-os com a assinatura do contrato.  

 

Ainda são comuns algumas práticas ilícitas e de difícil fiscalização pela liga como a 

utilização dos chamados runners ou street agents para dar presentes a parentes, amigos, 

namorada, treinadores, companheiros de quarto em nome do agente, criando assim uma 

relação indireta.  

 

As regras da NCAA não proíbem o estudante-atleta de obter conselhos de advogado 

sobre proposta de contrato para se profissionalizar. O advogado, porém, não deve representar 

o estudante-atleta na negociação desse contrato. 

 

Como visto, de forma geral nos Estados Unidos atletas estudantes devem ser 

amadores, no sentido de não serem aptos a receber salário para jogar (podem receber bolsas de 

                                                 
218 “An individual loses amateur status and will be rendered ineligible to compete in intercollegiate competition 
in a particular sport through the receipt of “pay” related to his or her athletic skills. “Pay” includes any direct or 
indirect salary, gratuity or comparable compensation. Amateur status will also be lost if na athlete or his or her 
relatives or friends acept benefits from a propspective agent. Morever, amateurs status will be lost if a student 
athlete enters into an agreement with an agent.” SHROPSHIRE, Kenneth L. and DAVIS, Timothy. The Business 

of Sport Agents. University of Pennsylvania Press: Philadelphia, 2003, p. 117. 
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estudo e ajuda financeira da universidade para subsistência, mas até certo limite), muito menos 

serem aptos a assinar contrato com agente, sob pena de serem considerados inaptos a jogar e 

defender sua escola.219 

 

Já as Ligas profissionais de cada esporte, que recrutam os atletas-estudantes nas 

universidades e escolas, possuem cada qual o seu próprio regulamento de agentes. Na 

realidade, em algumas Ligas o regulamento é editado pela Associação dos Jogadores, 

plenamente reconhecida pela Liga220. É o caso da NFL que tem o regulamento de agentes 

editado pela NFLPA e da NBA, editado pela NBPA.221 Também a Justiça Americana tem 

reconhecido a competência das Associações de Jogadores para regulamentar a atividade dos 

agentes.222 

 

Ainda, a NFLPA foi a primeira associação de jogadores a adotar uma norma que 

regulamenta a atividade dos consultores financeiros: NFLPA Regulations and Code of 

Conduct Governing Registered Player Financial Advisors.223 Algumas das regras são que os 

consultores financeiros devem ser graduados em escolas com cursos de no mínimo quatro 

                                                 
219 Já se tentou, sem sucesso, derrubar na Justiça a regra que proíbe os estudantes-atletas de firmrem contratos 
com agentes esportivos. Banks v. NCAA (977 F2d 1081 - 7th Cir 1991), a student athlete challenged the legality 
of the NCAA’s no-draft and no-agent rules. In upholding the validity of the restrictions, the court concluded that 
the “no-agent and no-draft rules are vital and must work in conjunction with other eligibility requirements to 
preserve the amateur status of college athletics, and prevent the sports agents from further intruding into 
collegiate educational system.” 
220 “The power of the players’ associations of the four major sports leagues to regulate sport agents derivs from 
the National Labor Relations Act and other federal labor law. Essentially, the players’ associations regulate 
agents by requiring their members to hire regulated agents only, and by obtaining the agreement of teams to 
negotiate with certified agents only.” John T. Wolohan in SIEKMANN, Robert C. R., PARISH, Richard, 
BRANCO MARTINS, Roberto and SOEK, Janwillem. Players’ Agents Worldwide - Legal Aspects. TMC Asser 
Press, 2007, p. 649. 
221 Regulamento da NBPA (Associação de Jogadores da Liga americana de Basquete) e da NFLPA (Associação 
de Jogadores da Liga de Futebol Americano), acessíveis nos sites: www.nbpa.com e www.nflpa.com . Essas 
associações de jogadores possuem convenções coletivas sobre vários aspectos na relação laboral que acaba por 
facilitar o trabalho dos agentes, como férias, salários mínimos, benefícios, seguro saúde, aposentadoria, ingressos 
para os jogos, etc. 
222

 Collins v. National Basketball Players Association (1992 US app LEXIS 24069 - 19th CIR 1992), na appellate 
court upheld a federal district court ruling thar recognized the authority of players’associaions to establish agent 
regulations and to certify agents. The integrity of a prospective negotiating agent is well within the NBPA’s 
legitimate interest in maintaining the wage scale and working conditions of its members.  
The authority of players’unions to impose sanctions against agents was recently recognized in Black v. National 

Football League Players Association (87 F Supp 2d 1 - DDC 2000). 
223 Pelo regulamento, financial advisor: any person who, for compensation in any forms, gives any financial 
advice with respect to a player’s funds, property and/or investments of any kind. 
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anos, devem ter experiência mínima comprovada de três anos em trabalhos relevantes e 

treinamento específico na sua área financeira de expertise. 

 

No futebol, por conta ainda do início das atividades da MLS (criada em 1995), dos 

relativos baixos salários dos atletas se comparados com os dos atletas que atuam na Europa ou 

dos que atuam nas demais ligas americanas em outros esportes, do teto salarial imposto pela 

liga aos clubes, não tem tido a liga e a associação de jogadores muito interesse em 

regulamentar a atividade específica dos agentes de jogador de futebol da liga. 

 

Na primeira convenção coletiva (Collective Bargaining Agreement) firmada entre a 

MLS e a Associação de Jogadores em 2004, com validade até janeiro de 2010, incluiu-se um 

capítulo que permite que seja, a qualquer momento, desenvolvido e implementado um 

programa de certificação de agentes, que, até o presente momento não foi feito.224 

 

Isso não significa que não há regulamentação alguma. Como visto, vários Estados 

norte-americanos possuem legislação própria sobre agenciamento de atletas; ainda, as normas 

da FIFA são também plenamente aplicáveis à questão, tendo em vista que a Federação local, a 

U.S. Soccer Federation, como associada que é da FIFA, segue suas regras, adotando 

integralmente seu regulamento.  

 

Assim, a U. S. Soccer Federation publicou em janeiro de 2008, já de acordo com o 

novo regulamento FIFA, um MEMORANDUM, bem simples e didático, na linha do que 

                                                 
224

 Section 18.3 - ‘Player-Agents and Agent Certification’ 
(i) A player, if he so desires, may designate an agent to conduct on his behalf, or to assist him in, the negotiation 
of na individual salary and/or additional benefits, provided that, if the Union develops and implements an agent 
certification program, the agent has been certified to MLS and its Teams as authorized to act as a Player Agent 
for such purposes. In the case of Players negotiatng to join MLS from another league, or MLS players 
transferring out of MLS, a Player may designate an agent not certified by the Union. 
(ii) If the Union develops and implements an agent certification program, the Union shall provide MLS with a 
comprehensive list of the certified Player Agent(s) whom each Player has designated to act on his behalf for the 
purposes set forth in this Section 18.3 (ii). 
(iii) If, pursuant to Section 18.3 (ii), the Union has notified MLS that a Player has designated a specified certified 
Player Agent or Agents to act on his behalf for the purposes described in this Section, MLS may not negotiate or 
attempt to negotiate an individual salary and/or aditional benefits to be included in na SPA for such Player with 
any Player Agent(s) other than such designated Player Agent(s). 
(iv) The Union’s agent-certification program shall include a procedure for MLS to file complaints with the Union 
regarding the conduct of certified Player Agents and for such complaints to e investigated and a response given to 
MLS. 
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dispõe o regulamento FIFA, que descreve todo o procedimeno para se obter a U. S. Soccer 

International Players’ Agent License225. 

 

 

 

                                                 
225 Disponível em www.ussoccer.com 
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V - CONCLUSÃO 

 

 

Com a explosão comercial do esporte e os altos valores obtidos nas transações 

envolvendo jogadores de futebol e clubes, passou a ter papel importante e muitas vezes 

decisivo nas negociações e no dia a dia esportivo a figura do agente de jogadores, tendo no 

futebol a denominação de Agente FIFA. 

 

Agente é o gênero que indica ou está relacionado com a função exercida, enquanto 

que FIFA é a espécie, ou seja, o Agente FIFA é aquele que exerce a atividade de agente no 

âmbito do futebol. 

 

A profissão de agente esportivo, ao contrário do que muitos imaginam, não é nova. O 

que é novo são os altos valores envolvidos nas transações, que atrai, a cada dia, novos agentes 

para o mercado, causando intensa competição e muitas disputas por clientes e contratos. 

 

Em todos os países a explosão da atividade de agente ocorreu com o término das 

cláusulas que restringiam a liberdade de trabalho dos atletas (cláusulas de reserva nos Estados 

Unidos, vincolo sportivo na Itália, passe no Brasil), seja através de leis ou de decisões judiciais 

como no Caso Bosman, abrindo-se um novo mercado de transferências, com uma grande 

margem de negociação de valores e contratos. 

 

Com o aumento dos valores e das negociações, o atleta passou a necessitar de uma 

assessoria específica, não só para negociar seu contrato de trabalho com o clube, como 

também para gerir seus outros negócios. 

 

Para a FIFA, o agente é aquele que, de acordo com o seu regulamento, está apto a 

negociar um contrato de trabalho com um clube, ou a dois clubes negociarem um contrato de 

transferência. Essa definição simplista da FIFA é porque ela apenas tratou de legislar a 

respeito das entidades e figuras das quais detém competência para regulamentar, fiscalizar e 
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punir. Além da função da negociar com clubes e atletas, os agentes acabam por assessorar seus 

clientes nas questões fiscais, financeiras, particulares e esportivas. 

 

A legislação desportiva brasileira hoje sobre o tema específico é pífia. Além de um 

único parágrafo em vigor na Lei Pelé (parágrafo 7° do artigo 28), tem-se em vigor algumas 

resoluções da CBF, mas nada de relevo que se possa dizer estar o assunto, ao menos, 

disciplinado. Em virtude disso, existem diversos projetos de lei em trâmite no Congresso 

Nacional que pretendem regulamentar a questão, além da necessidade da CBF de atualizar 

suas resoluções que há muito estão defasadas e em desacordo com o que determina a FIFA. 

 

Internacionalmente e com reflexos aqui no Brasil, pois o ordenamento jurídico-

desportivo pátrio recepciona as normas e regras de prática desportiva aplicadas pelas 

federações internacionais, ao contrário, pode-se dizer estar a questão legal dos agentes 

amplamente difundida e disciplinada desde maio de 1994, quando a FIFA, com a declarada 

finalidade de proteger os jogadores e moralizar a profissão de agente, adotou um Regulamento 

sobre os Agentes de Jogadores, regulamento este que teve sua última atualização em 1° de 

janeiro de 2008. 

 

Por este regulamento da FIFA, em breve resumo, apenas poderão negociar contratos 

e transferências os agentes que possuam uma licença oficial, licença essa que é obtida 

mediante prova e tem prazo de cinco anos, cabendo exceções para advogados e parentes dos 

atletas. Os agentes devem cumprir uma série de regras de conduta e pré-requisitos, como a 

obtenção de um seguro de responsabilidade civil, além do que seus contratos com atletas não 

podem ser superiores a dois anos de duração, sendo vedada a renovação tácita. A FIFA, 

infelizmente, não impõe limites à remuneração do agente, nem mesmo trata da questão da 

exclusividade o que pode gerar potenciais conflitos de interesse. 

 

O contrato entre o Agente FIFA e o atleta é um contrato consensual, bilateral, 

oneroso, por prazo determinado, intuitu personae. Em virtude da enorme gama de funções que 

exerce o agente, possui semelhanças com alguns tipos contratuais do Código Civil brasileiro 

como os contratos de agência, mandato, corretagem e prestação de serviços. Também, a 
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prestação de serviços a um cliente pode facilmente caracterizar a relação como de consumo, 

com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Apesar das muitas semelhanças com os institutos típicos de natureza civil, existe em 

cada um deles diferenças substanciais que faz com que as atividades e institutos sejam 

diferenciados e individualizados, impedindo que o tipo de qualquer um deles possa ser 

aplicado na análise de uma questão envolvendo um Agente FIFA. 

 

O fato de o contrato de Agente FIFA conter traços comuns a outros contratos 

tradicionais e típicos não o leva a confundir-se com nenhum deles, nem a se revestir da 

natureza jurídica de algumas das figuras com que mantém inegável afinidade. Para 

individualiza-lo e determinar a respectiva natureza, não há necessidade de subsumi-lo à 

tipicidade de outros contratos: o contrato de Agente FIFA é, no direito modero, um contrato 

atípico, com características próprias que o desassemelha dos demais contratos. 

 

Utilizando a classificação proposta pelo Professor Antonio Junqueira de Azevedo, 

pode-se concluir ser o contrato de Agente FIFA um contrato atípico que tem um tipo 

socialmente caracterizado, principalmente se utilizada como parâmetro as normas da FIFA. 

Nesse caso, há uma tipicidade incipiente que deve ser levada em consideração, antes da 

aplicação de regras analógicas determinadas principalmente para outros contratos. 

 

O Regulamente do FIFA permite expressamente ao advogado a representar um clube 

ou jogador numa negociação, porém, não fica ele sob sua jurisdição especial. Deve o 

advogado respeitar as normas da FIFA desde que o serviço por ele prestado seja o específico 

de representar clubes ou atletas em negociações de contratos ou transferências. Caso o serviço 

prestado pelo advogado seja o de assessoria ou consultoria estritamente jurídica, não há a 

necessidade de se seguir as normas da FIFA, regulando-se a relação entre cliente e advogado 

pelas normas inerentes à advocacia. 

 

Em Portugal e na Itália existe legislação específica e há muito tempo sobre a 

profissão de agente esportivo, podendo-se dizer que nesses países a atividade é plenamente 
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reconhecida e, a cada dia, tem recebido mais atenção das autoridades locais para uma melhor 

regulamentação. 

 

Nos Estados Unidos o esporte é organizado de forma totalmente diferente de boa 

parte do mundo, tendo como base as escolas e as universidades, e como profissional as ligas 

independentes. Não existe uma lei federal uniforme que regulamente a atividade dos agentes, 

possuindo cada Estado uma norma específica, porém, condutas impróprias dos agentes podem 

ser enquadradas nos tipos infracionais das leis criminais gerais. No âmbito estudantil existe 

um movimento iniciado em 1996 para unificar a legislação que trata da relação entre agentes, 

estudantes-atletas e universidades (UAAA - Uniform Athlete Agents Act). Algumas ligas 

universitárias, como a NCAA, possuem regulamentos próprios, assim como as ligas 

profissionais de cada esporte (NBA, NFL, NHL, MLB, MLS) que, em alguns casos, possuem 

seus regulamentos de agentes editados pela Associação dos Jogadores. 
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VI - RESUMO 

 

A presente tese de doutorado tem por objetivo principal o estudo dos aspectos 

jurídicos do agente esportivo, mais precisamente do agente que cuida da carreira dos jogadores 

de futebol, denominado Agente FIFA, e suas relações com o direito civil brasileiro. 

 

A FIFA, que é a Federação Internacional competente, estabeleceu um regulamento 

oficial sobre a atividade dos agentes de jogadores, obrigando cada filiada a estabelecer um 

regulamento próprio, levando o seu em consideração, bem como a legislação nacional e os 

tratados internacionais. 

 

Com base nesse emaranhado de normas internacionais, leis, resoluções e cláusulas, 

pretende-se analisar a relação jurídica do Agente FIFA com o seu principal cliente, o atleta 

profissional de futebol, nos seus mais variados aspectos. 

 

Inicialmente o trabalho define quem é esse agente, passando pelo histórico da 

atividade, as principais funções exercidas no passado e no presente. Depois são analisadas as 

normas, leis e os principais projetos em tramitação, tanto nacionais como internacionais. 

 

Em seguida são analisadas as características e as diversas possibilidades de 

enquadramento legal da relação entre o agente e o atleta à luz de nossa legislação civilista 

(Contrato de Agência, Mandato, Corretagem, Prestação de Serviços, aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor), a relação com a profissão de advogado para, ao final, classificá-lo 

concluindo sobre a sua natureza jurídica. 

 

Antes das considerações finais, também são analisadas, sucintamente e a título de 

comparação, as normas aplicáveis em alguns países como Portugal, Itália e Estados Unidos, 

sendo que no tocante a este último, também se analisam outras modalidades esportivas. 
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VII - RIASSUNTO 

 

La presente tesi di dottorato ha come obbiettivo principale lo studio degli aspetti 

giuridici dell’agente sportivo e piú precisamente dell’agente che cura la carriera dei giocatori 

di calcio, denominato Agente FIFA, e i suoi rapporti con il diritto civile brasiliano. 

 

La FIFA, che é la Federazione Internazionale competente, ha stabilito un regolamento 

ufficiale delle attività degli agenti di giocatori, obbligando ogni membro a stabilire un 

regolamento proprio, tenendo in considerazione il suo, così come la legislazione nazionale e i 

trattati internazionali.  

 

In base a questo groviglio di norme internazionali, leggi, risoluzioni e clausole, si 

pretende analizzare il rapporto giuridico dell’agente FIFA con il suo principale cliente, l’atleta 

professionista di calcio, nei suoi piú variati aspetti. 

 

Inizialmente il lavoro definisce chi è l’agente, attraverso l’esposizione cronologica 

dell’attività, le principali funzioni esercitate nel passato e nel presente. Dopo sono analizzate 

le norme, le leggi e i principali progetti in andamento, tanto nazionali come internazionali. 

 

In seguito sono analizzate le caratteristiche e le diverse possibilità di inquadramento 

legale del rapporto tra l’agente e l’atleta alla luce della nostra legislazione civilista (Contratto 

di Agenzia, Mandato, Provvigioni, Prestazione di Servizi, applicazione del Codice di Difesa 

del Consumatore), il rapporto con la professione dell’avvocato per, alla fine, classificarlo 

concludendo sulla sua natura giuridica. 

 

Prima delle considerazioni finali, sono analizzate, succcintamente e a titolo di 

comparazione, anche le norme applicabili in alcuni Paesi come il Portogallo, l’Italia e gli Stati 

Uniti, e in riferimento a quest’ultimo, si analizzano anche altre modalità sportive.  
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VIII - ABSTRACT 

 

The main objective of this doctoral thesis is to study the legal aspects of the sports 

agent and the way they relate with the Brazilian Civil Law, focusing on the agent that takes 

care of a soccer player’s career, who is called FIFA Player Agent. 

 

FIFA, which is the International Federation with jurisdiction over soccer, enacted an 

official ruling regarding the activities performed by a soccer player agent, requiring each 

member to establish a regulation itself, bringing your account, as well as national legislation 

and international treaties. 

 

Based on this complex set of international laws, rules, acts, resolutions and clauses, 

we intend to review the juridical relationship between the FIFA Player Agent and its main 

client, the professional soccer player, in various aspects. 

 

Initially, this work will define who this agent is, by approaching the historic 

background of this activity, the main activities performed in the past to date. Then the rules, 

laws, and the main bills in procedural progress, nationally and internationally, will be dully 

analyzed.  

 

After that, we will assess the characteristics and various possibilities of legal 

classification of the relationship between the agent and the athlete, under the civil legislation 

(Agency Agreement, Power of Attorney, Services Agreement, Brokerage, applicability of the 

Brazilian Consumer Code), and the interaction with the legal attorney job so that, at the end, 

we can properly classify the agent in accordance with the appropriate legal nature of the 

activities performed.  

 

Before the final considerations, we will also briefly analyze, only for the purposes of 

establishing a comparative study, the rules applicable in some countries such as Portugal, Italy 

and United States of America. With regard to the US rules, we will also review some other 

different sports.  
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