
DRIBLANDO A LEI
Com o fim do passe, os jogadores deveriam deixar de ser

mercadorias. Mas há muitas formas de manter tudo mais ou
menos como era no passado | Rafael Hernandes

Anderson é um cara sortudo, além de
talentoso. Após fazer sucesso disputando a
segunda divisão do Campeonato Brasileiro
pelo Grêmio porto-alegrense em 2005, com
apenas 17 anos ele se transferiu para o Porto,
tradicional clube de Portugal. De lá, entre uma
e outra convocação para jogar pela seleção
brasileira (imagem), foi parar no Manchester
United, time inglês em que atua ao lado de
Cristiano Ronaldo, escolhido pela Fifa como
o melhor jogador de futebol de 2008.

Um detalhe de sua história ilumina o
cenário do mundo do futebol profissional
atual, especialmente um de seus cantos mais
obscuros: o dos negócios. Desde o fim, na
década passada, do "passe" — figura jurídica
que obrigava os jogadores de futebol a se
manterem atrelados a seus clubes de origem—
,o futebolista profissional deixou de ser con-
siderado uma mercadoria negociada entre os
clubes e, em tese, se transformou num tra-
balhador que presta serviços a quem o con-
trata. Diferentemente da época do passe,
encerrado o prazo do contrato nada mais o
prende ao contratante e, se qualquer uma das
partes quiser romper o compromisso em
vigência, paga uma multa como em qual-
quer outro negócio.

Parece tudo muito claro em teoria. Na
prática, no entanto, a situação é diferente,
como revela a história de Anderson. Uma
das condições impostas pela Fifa, a entidade
que regula mundialmente o futebol, é a proi-
bição de transferências internacionais de me-
nores de 18 anos, como forma de prevenção
contra a exploração de adolescentes. Mas,
então, como Anderson pôde ser contratado
pelo Porto aos 17 anos?

Para driblar a regra da Fifa, o clube por-
tuguês repetiu um esquema comumente uti-
lizado pelos clubes europeus. Para garantir
que Anderson ficasse vinculado ao clube
mesmo antes de assinar um contrato profis-
sional, ele se mudou para Portugal com a
mãe. Lá, ela foi contratada como cozinheira
por um pequeno restaurante português, de
forma a permanecer legalmente no país, e

Anderson passou a "bater uma bolinha" —
isto é, treinar - com os jogadores profissio-
nais do Porto. Quando completou 18 anos,
estreou pelo time profissional.

COZINHEIRA BEM PAGA
O artifício utilizado pelo clube português,

no entanto, é uma burla ao espírito da regu-
lamentação da Fifa. A evidência é o salário
recebido pela mãe de Anderson, na casa das
dezenas de milhares de euros, algo que, cer-
tamente, pouquíssimos chefs da cozinha in-
ternacional conseguem. O Porto, obviamen-
te, pagava a Anderson, por meio do restau-
rante — ao qual, aliás, ela nunca apareceu —, o

salário que ele deveria, mas não podia, por
razões legais, receber.

O caso foi denunciado ao Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras (SEF) de Portugal,
que abriu investigação sobre o ocorrido.
Como não foram encontradas provas sufici-
entes e Anderson acabou se transferindo para
a Inglaterra, o caso não foi adiante.

No Brasil, o fim do passe foi regulamen-
tado pela chamada Lei Pelé, de 1998. A nova
legislação, assim como a estrangeira, tinha
como objetivo declarado extinguir a espécie
de servidão que existia na relação entre os
clubes e os jogadores brasileiros. Mas, assim
como a legislação internacional, a Lei Pelé dei-
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xou abertos caminhos para um sem-núme-
ro de novas formas de exploração, inclusive
de adolescentes.

Neymar Santos Júnior, atacante do San-
tos Futebol Clube, protagoniza um desses
casos, também com final feliz. Sua história
se desenrola desde quando ainda não havia
completado 16 anos, idade mínima exigida
pela legislação nacional para que se possa as-
sinar o primeiro contrato profissional de tra-
balho. A essa altura ele já chamava a atenção
de muita gente, inclusive de times europeus,
como o Real Madrid (Espanha) e o Chelsea
(Inglaterra). Diante da possibilidade de per-
der um jovem e promissor talento e, assim,
deixar de ganhar muito dinheiro com uma
possível transferência realizada mais tarde, a
diretoria do Santos procurou e achou um
meio legal de mantê-lo vinculado ao clube:
um contrato de licença de uso de imagem.

O contrato de imagem é comumente
usado no meio artístico por atores e mode-
los infantis que participam de novelas, fil-
mes e comerciais de TV. "É um contrato que
o vincula ao Santos, embora não como atle-
ta profissional", diz o advogado especializa-
do em direito esportivo Edson Sesma.
"Esse tipo de acordo pode ser feito até com
bebês recém-nascidos", explica.

RESCISÃO, O VELHO "PASSE"
Quando completou 16 anos, Neymar as-

sinou seu primeiro contrato como futebo-
lista profissional e, em fevereiro, quando
completou 17 anos e nem havia estreado
profissionalmente, o acordo foi renovado
em bases bem mais generosas para o joga-
dor. Interessantes são os detalhes: primeiro
ficou acertado que, em uma possível transfe-
rência para outro clube, 40% do valor da multa
rescisória estabelecida (estimada em 30 mi-
lhões de euros) seria repassado ao Grupo
Sonda. Em troca, este pagaria 2,5 milhões
de euros à família do atleta, detentora desse
direito. Ficou acertada também a emancipa-
ção civil de Neymar, de forma que ele pudes-
se assinar um compromisso de longo pra-
zo, de cinco anos, maior que o máximo de
três anos permitido para atletas entre 16 e 18
anos.

Os detalhes do contrato de Neymar re-
velam que a tal multa rescisória, que deveria
ser paga por quem rompe o contrato, funci-
ona, na verdade, como a antiga transação de
compra e venda do passe do jogador. A di-
ferença é que hoje a multa é temporária, váli-
da apenas para o tempo da vigência do con-

trato, enquanto na época do passe os direi-
tos do clube valiam praticamente durante
toda a carreira profissional do atleta. O direi-
to da família de Neymar a uma parte do va-
lor da multa rescisória, a qual, eventualmen-
te, deveria ser paga pelo próprio jogador,
mostra também uma semelhança com o que
ocorria no passado, quando o jogador tinha
direito a uma porcentagem do valor estabe-
lecido por seu passe.

A Lei Pele parece também ter incentiva-
do a criação de um mercado paralelo para
negociar os altos valores envolvidos nessas
transferências disfarçadas de multas
rescisórias. A participação do Grupo Sonda
é apenas um dos muitos exemplos de in-
vestidores, pessoas físicas ou jurídicas, que
adquirem direitos sobre as transações que
envolvem jogadores. Não é incomum que o
primeiro detentor desse direito revenda tudo
ou parte dele a terceiros, o que acaba, muitas
vezes, complicando transações futuras em
razão das divergências de interesses entre os
diferentes investidores envolvidos.

Se as histórias dos jogadores de futebol
se resumissem aos finais felizes vividos por
Anderson e Neymar, seria o caso de dizer
que as manobras legais para contornar a le-
gislação são aspectos secundários do proble-
ma. Infelizmente, nem todos têm a sorte
desses dois. "lemos muitos jovens que,
sonhando em se tornar jogadores de fute-
bol, acabam confiando em desconhecidos e
são explorados", diz Frans Nederstigt, coor-
denador do Projeto Trama, organização de
respeito aos direitos humanos.

É o caso de José de Melo Júnior, de 21
anos. No ano passado, quando encerrava seu
contrato com o Santos, seu último time, re-
cebeu uma proposta de um homem chama-
do Sílvio, supostamente empresário, para
atuar pelo Ionikos, time da segunda divisão
da Grécia. Discutidas as bases do acordo e
financiado por um amigo, partiu para Ate-
nas, onde, dois dias depois, assinaria contra-
to. Foi recebido por um brasileiro e instala-
do em um bom hotel para aguardar um
sócio de Sílvio que o levaria até o clube para
fechar o acordo.

Os dias se passavam e ele não recebia
nenhum contato nem conseguia falar com o
empresário no Brasil. Sem falar inglês — e
muito menos grego — e sem seu passaporte
— retido pela administração do hotel, que
permitiu que ele continuasse dormindo e
comendo no local —, Melo entrou em um
beco sem saída. Felizmente, depois de quase

cinco meses na Grécia, o agente de seu ir-
mão, também jogador, ficou sabendo da
história e resolveu pagar de seu bolso todas
as despesas de hotel e traze-lo de volta, no
início de fevereiro.

Casos como o de Melo são mais comuns
que os de Anderson ou Neymar e envolvem
uma figura que ganhou grande destaque à
medida que, nas últimas décadas, a
mercantilização do futebol se acentuou: a do
intermediário que conta, a seu favor, com a
frouxa fiscalização da Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF).

COMÉRCIO DE JOGADORES
São legalmente autorizados a exercer a

função de empresários dos jogadores os cha-
mados "agentes Fifa" (credenciados pela en-
tidade), advogados, pais, cônjuges e ir-
mãos, explica Sesma. Mas um acordo pode
ser fechado mesmo sem a participação for-
mal de um representante legal. Assim, um
indivíduo pode intermediar uma negocia-
ção — e, com isso, receber parte dos valores
envolvidos nela — e simplesmente não colo-
car seu nome no contrato.

"O futebol é a comercialização do atle-
ta", diz Nederstigt. "Funciona no sentido
de investir em atletas mesmo se eles ainda
não podem dar retorno. Se eles se tornam
um bom investimento, ficam todos felizes.
Mas, se não, esses atletas de 16,17,18 anos
são abandonados."

Trata-se de um fenômeno especialmen-
te forte no Brasil. De um lado, há o fato de
que, somente em 2007, os 20 maiores clubes
brasileiros arrecadaram mais de 455 milhões
de reais com a negociação de atletas, pouco
mais de um terço de sua receita total naquele
ano. De outro lado, estão os jovens, em sua
grande maioria vindos de origem muito
pobre, que veem no futebol um meio de
enriquecer, assim como Ronaldo, Kaká ou
Robinho, que são como gotas d'água no mar
de candidatos a ídolo.

No Brasil, o futebol exerce um grande
atrativo como forma de ascensão social, diz
Sandro Orlandelli, avaliador de jogadores,
com anos de experiência trabalhando para o
Arsenal, da Inglaterra, "Na Europa, o garo-
to com 13 ou 14 anos começa a criar inde-
pendência e tem oportunidades proporcio-
nadas pelo governo e pela estrutura familiar,
que fazem que ele possa escolher em qual
profissão atuar. Ele não se vê em uma situ-
ação de desespero, como os jovens brasilei-
ros se veem", completa.

32

Text Box
HERNANDES, Rafael. Driblando a lei. Retrato do Brasil, São Paulo, n. 21, p. 31-32, abr. 2009.




