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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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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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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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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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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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