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DIREITOS ECONÃ”MICOS, O GRANDE PRODUTO DO FUTEBOL

ROBERTO PUGLIESE JUNIOR

Â O â€œpasseâ€• jÃ¡ era! Ainda que muitos insistam em mantÃª-lo vivo, o â€œpasseâ€• foi extinto por forÃ§a do artigo 93 da L
Federal n. 9.615/98. O â€œpasseâ€• era a importÃ¢ncia devida de um clube para outro, para a cessÃ£o do jogador de futebol,
ainda que apÃ³s o tÃ©rmino de seu contrato (art. 11 da Lei 6.354/76, conhecida por Lei do Passe).Â
Â

Pelo dispositivo em questÃ£o, que passou a vigorar apenas em 26 de marÃ§o de 2001, por forÃ§a do artigo 28, Â§2Âº da
Lei PelÃ©, o vÃ-nculo desportivo dos atletas de futebol passou a ser acessÃ³rio ao vÃ-nculo empregatÃ-cio, ou seja, se
dissolvendo definitivamente apÃ³s o tÃ©rmino do prazo do contrato de trabalho ou mediante pagamento de clÃ¡usula
indenizatÃ³ria obrigatÃ³ria. Portanto, aquele direito denominado â€œpasseâ€•, que mantinham os clubes como verdadeiros
â€œdonosâ€• de seus atletas jÃ¡ nÃ£o mais existe. A partir de 2001 os jogadores nÃ£o pertencem mais aos clubes, mas somen
podem manter contratos de trabalho por prazo determinado com estes, permanecendo vinculados enquanto vigorar o
respectivo contrato. Por forÃ§a desta transformaÃ§Ã£o que ocorreu no mundo inteiro e representou tamanha evoluÃ§Ã£o
jus desportiva, os clubes brasileiros perderam alguns anos reclamando das novas normas antes de adaptarem-se Ã nova
realidade jurÃ-dica e econÃ´mica do futebol mundial.
Â Agora vigora uma nova era, a era dos direitos federativos e econÃ´micos. Direitos federativos sÃ£o aqueles adquiridos
pelo clube empregador, que passa a deter o vÃ-nculo desportivo do atleta apÃ³s o registro do contrato de trabalho na
confederaÃ§Ã£o. Os direitos econÃ´micos nascem deste vÃ-nculo, consistindo na receita econÃ´mica futura e eventual,
decorrente da cessÃ£o provisÃ³ria (emprÃ©stimo) ou definitiva dos direitos federativos, em razÃ£o da existÃªncia de
contrato de trabalho e clÃ¡usula indenizatÃ³ria.
Â Estes direitos econÃ´micos sÃ£o atualmente o grande produto do futebol. Foi-se o tempo em que os clubes subsistiam
com suas arrecadaÃ§Ãµes de bilheterias. Nem mesmo os maiores esquadrÃµes do futebol mundial, tais como Real Madrid,
Milan, Manchester United, Chelsea, sobrevivem somente das apresentaÃ§Ãµes e conquistas de seus planteis nas grandes
ligas que disputam, eles dependem de direitos de transmissÃ£o televisivos, patrocÃ-nios vultuosos, incansÃ¡vel exercÃ-cio
de marketing, dentre muitas outras decorrentes da exploraÃ§Ã£o da imagem de seus jogadores
No Brasil a situaÃ§Ã£o Ã© mesma: o trÃªs vezes campeÃ£o mundial e atual tricampeÃ£o brasileiro, conhecido por sua
competÃªncia administrativa e estrutura diferenciada, SÃ£o Paulo F. C., divide com o River Plate da Argentina, o tÃ-tulo de
maior exportador de atletas do mundo, e conseqÃ¼entemente, detentores do record de arrecadaÃ§Ã£o em
transferÃªncias. O exemplo tricolor se encaixa perfeitamente em outros inÃºmeros grandes clubes brasileiros igualmente
exitosos em suas administraÃ§Ãµes, tais como Cruzeiro, Internacional, GrÃªmio, AtlÃ©tico Paranaense, Santos, Palmeiras
etc., que hoje sobrevivem com sucesso graÃ§as Ã rotineira negociaÃ§Ã£o de direitos federativos e econÃ´micos de seus
jogadores, sustentando igualmente com sucesso suas categorias de base, formando novos e talentosos atletas que em
seguida tambÃ©m serÃ£o objeto de transferÃªncia ao milionÃ¡rio futebol europeu ou centros alternativos como o Ã¡rabe,
asiÃ¡tico e atÃ© mesmo norte americano.
Â Corroborando com essa grande lucratividade decorrente da negociaÃ§Ã£o de direitos de atletas, estÃ£o os grupos
investidores e empresÃ¡rios de atletas, que se antecipam aos mercados importadores adquirindo percentuais dos direitos
econÃ´micos dos jogadores, sabendo que dentro de pouco tempo poderÃ£o renegociÃ¡-los com outras inÃºmeras
agremiaÃ§Ãµes espalhadas pelo mundo, aferindo lucro considerÃ¡vel. Tais negociaÃ§Ãµes costumam ocorrer com atletas
jovens, cujo mercado mundial Ã© promissor, de modo que os investidores passam a formar uma espÃ©cie de sociedade
com o clube formador, dividindo riscos e benefÃ-cios resultantes das carreiras dos mesmos. Para os nossos clubes,
integrantes de todas as sÃ©ries, divisÃµes, independentemente de sua regiÃ£o geogrÃ¡fica, esta se apresenta como uma
boa alternativa, jÃ¡ que dependem de novos recursos para subsistirem com gestÃ£o profissional e eficiente, e
principalmente para que consigam fechar suas contas ao final do ano com o menor dÃ©ficit possÃ-vel.
O Regulamento sobre Estatuto e TransferÃªncia de Jogadores da FIFA veda tal prÃ¡tica, ao asseverar que â€œo direito a
indenizaÃ§Ã£o por ruptura contratual Ã© exclusivo da parte que sofrer a ruptura e nÃ£o pode ser cedida a nenhum terceiroâ€•,
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sob pena de imposiÃ§Ã£o de medidas disciplinares por seu ComitÃª Disciplinar. Com essa medida a FIFA visa afastar a
influÃªncia de terceiros (empresÃ¡rios e investidores) nas relaÃ§Ãµes contratuais entre clube e atletas, protegendo a
relaÃ§Ã£o laboral. De outra parte, apesar da cessÃ£o onerosa de percentuais de direitos econÃ´micos nÃ£o encontrar
fundamento expresso na legislaÃ§Ã£o desportiva pÃ¡tria, esta Ã© perfeitamente legal, fundada em normas de ordem civil.
Ainda que contrÃ¡ria aos ditames da Entidade Suprema do futebol mundial, mesmo com a deficiÃªncia da legislaÃ§Ã£o
brasileira na proteÃ§Ã£o do clube formador, o mercado Ã© cristalino ao demonstrar que investir na formaÃ§Ã£o de jovens
atletas Ã© o melhor negÃ³cio para o sucesso econÃ´mico das entidades esportivas, potencializando o surgimento de novos
craques detentores de valorosos direitos econÃ´micos, o maior produto do futebol na atualidade.Â

Roberto J. Pugliese Jr.
Advogado, sÃ³cio da Pugliese e Gomes Advocacia e da AgÃ´n Assessoria Esportiva; militante na Ã¡rea do Direito
Desportivo; especialista em GestÃ£o e Marketing no Esporte; Auditor do Tribunal de JustiÃ§a Desportiva do Sistema
Catarinense de Desporto; membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e da ComissÃ£o de Estudos do Direito
Desportivo da OAB/SC.
pugliesejr@pugliesegomes.com.br

http://www.tjd.sc.gov.br

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 22 February, 2018, 04:52

