COMUNICADO
Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, em defesa dos jovens
jogadores,

repudia totalmente doutrina do Acórdão da CAP no “Caso

Bruma”.

Confrontado com o teor do Acórdão preferido pela Comissão Arbitral Paritária no
processo que ficou conhecido por “Caso Bruma”, e considerando, ainda, ter sido
salientado em diversos órgãos de comunicação social e por diversos
comentadores, o facto de não só o relator do Acórdão ter sido um Árbitro por si
indicado, como a circunstância de todos os Árbitros por si nomeados (3) terem
votado favoravelmente a decisão, entende o Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF) ser sua obrigação tomar pública posição sobre o referido
Acórdão, para manifestar o seu frontal e total repúdio pela orientação expressa no
mesmo, que considera aviltante para os jovens jogadores profissionais de futebol
e envergonha todas as instituições do futebol português e o próprio país
internacionalmente.
O SJPF considera que a gravidade e penosidade que resulta para os seus
associados e para o futebol profissional em geral da fundamentação expressa
neste Acórdão, impõem que torne pública a sua posição, desde logo, de forma a
evitar que quem quer que seja possa ficar com a ideia de que concorda com a
orientação nele expressa; o que não é, de todo, o caso.
O SJPF não pode, sob pena de estar a ser hipócrita, deixar de manifestar, de forma
pública, a sua profunda decepção e estranheza pela insensibilidade manifestada,

em particular pelos Árbitros por si nomeados, para a necessidade de proteger os
profissionais de futebol menores, num mundo tão competitivo, tão complexo e em
que estes jovens estão tão desprotegidos e à mercê de inúmeros interesses que
não os seus, como é o mundo do futebol profissional; ao arrepio de todas as
preocupações e tendências, quer no plano internacional, quer no plano nacional
(em que cada vez mais são criados regimes de proteção dos jovens — não só
menores — reconhecendo-se a necessidade de assegurar mecanismos de
compensação da sua maior debilidade, resultante da natural falta de maturidade).
A “protecção de menores” no mundo civilizado está, e estará sempre, no centro de
todas as preocupações, atenta a sua fragilidade e vulnerabilidade, procurando o
correcto desenvolvimento da pessoa humana.
Ora, os jovens jogadores de futebol, por muitas cambalhotas argumentativas que
se dêem não deixam de ser menores que merecem o mesmo tratamento que os
demais ou maior protecção face á agressividade do meio em que vivem.
O SJPF considera, pois, que a decisão da CAP, de não aplicar os Regulamentos da
FIFA e da FPF, em matéria de protecção de menores, que os proíbe de celebrem
contratos de trabalho com duração superior a 3 (três) anos, às relações
contratuais laborais, optando por considerar aplicável, apenas, a lei da República
(Lei n.º 28/98), que permite que um menor de 16 anos celebre contrato de
trabalho desportivo por 8 (oito) anos, é inaceitável, porque ignora a
especificidade do futebol profissional, as atribuições próprias da Federação
Portuguesa de Futebol, as regras da boa fé, a autonomia contratual e a
autovinculação dos clubes aos Regulamentos da FIFA e da FPF, o fim último e
único do contrato de um jogador profissional de futebol (participar nas
competições oficiais) e toda a arquitetura do direito desportivo e do Futebol
Profissional em particular.
Recorde-se que a própria CAP reconheceu que a relação contratual entre o Bruma
e o Sporting tinha uma duração superior a 3 (três) épocas, constituindo a

arquitetura jurídica encontrada uma maneira de iludir as regras resultantes dos
Regulamentos FIFA e FPF, de que o clube estava, naturalmente, ciente porque a
elas se tinha autovinculado (contrato de trabalho de 3 épocas, contrato promessa
de 5 épocas mais uma de opção, aditamento àquele contrato de trabalho
estabelecendo um prémio de assinatura a ser pago ao longo de 5 épocas — tudo
no mesmo dia e hora — e, finalmente, celebração do contrato de 1 época —
absolutamente igual ao que constava do anexo do contrato de promessa que o
previa —, ao fim de 9 meses de estar em vigor o contrato de 3 épocas, numa altura
em que o jogador tinha, ainda, 16 anos).
Mas se tudo o que se ignorou na decisão permitia e impunha uma análise e
resultado diferente, levando à superação clara do argumento da “reserva de lei”
(declarando-se a nulidade do contrato — mais que não fosse por impossibilidade
parcial do seu objecto — ou paralisando-se os seus efeitos, por violação das regras
da boa fé, configurando a situação como um abuso de direito na forma de venire
contra factum proprium em face da violação das regras a que o clube se tinha
autovinculado), o que o SJPF considera absolutamente intolerável, inaceitável,
despropositado, e mesmo irresponsável, são as considerações feitas no Acórdão,
em matéria de “protecção de menores, no sentido da recusa pelo ordenamento
jurídico português das regras dos Regulamentos da FIFA e da FPF, considerandoas inadequadas ao nosso ordenamento jurídico, quer em razão de as mesmas
serem intrinsecamente desajustadas aos interesses dos jogadores profissionais
menores, quer em razão da especial maturidade destes jovens (!!!).
Com efeito, na decisão da CAP retira-se do facto de o ordenamento geral laboral,
quer do aplicável aos trabalhadores em geral (Código do Trabalho) quer do
aplicável ao praticante desportivo (Lei 28/98, referente a todos os praticantes
desportivos, independentemente da modalidade) permitir a celebração de
contratos de trabalho, naquele caso sem qualquer limitação temporal e neste com
a limitação de 8 (oito) anos, que não é aceitável, seria até contrária aos interesses
dos jogadores, a limitação imposta pela FIFA e pela FPF, de apenas permitir que o

jogador menor se vincule contratualmente por períodos não superiores a 3 (três)
anos.
Aliás, para reforçar esta ideia, no Acórdão da CAP não se hesita em apontar casos
em que a lei civil confere aos menores, a partir dos 16 anos, capacidade para a
prática de atos jurídicos, vendo na limitação dos Regulamentos FIFA e FPF uma
contradição inadmissível com aquelas normas (!!!).
Tudo, no sentido de afirmar que o ordenamento jurídico português não só protege
adequadamente os interesses dos menores, como não admite qualquer proteção
adicional, que seria redutora desses interesses; na expressão utilizada no
Acórdão: “O ordenamento jurídico português não só não reclama, como rejeita” o
regime de proteção dos Regulamentos FIFA e FPF.
Aliás, de acordo com o que se lê na decisão da CAP, o regime do Regulamento FIFA
seria só para ser aplicado em países “atrasados”, nos quais não existisse legislação
protetora dos direitos dos menores ou a sua representação pelo Ministério
Público (!!!), ficando, assim, sem se perceber se os Senhores Árbitros consideram
que a FPF se equivocou ao adoptar tal regime!
Com o devido respeito, não só o que os Senhores Árbitros dizem é um perfeito
disparate, como o que fazem é uma cabal demonstração de ignorância sobre a
especificidade do futebol profissional, e sobre tudo o que rodeia a exigência do
regime dos Regulamentos em causa.
Ignoram que a carreira de um jogador profissional de futebol é de muito curta
duração, pelo que se impõe restringir uma vinculação prolongada demasiado
cedo, numa altura em que a capacidade negocial do jogador é diminuta;
Ignoram que, ao contrário do que acontece com o trabalhador em geral, em que a
rescisão do contrato pode, por este, ser feita em qualquer momento e sem
qualquer justificação, sem qualquer penalização económica (apenas terá que
respeitar um período de pré-aviso que medeia entre 15 e 60 dias, ou pagar o que
auferiria nesse período, se não lhe assistir justa causa rescisória) nem profissional

(o trabalhador pode exercer no dia seguinte à rescisão a atividade profissional
que entender), o jogador profissional de futebol está sujeito a elevadas sanções
económicas se rescindir o contrato sem justa causa e a um total impedimento de
exercer a sua profissão no período previsto para o contrato rescindido;
Ignoram que o Futebol Profissional constitui uma verdadeira indústria, cuja
importância económica e movimentação de capitais suplanta, em muito, as
tradicionais indústrias ou atividades económicas em geral;
Ignoram que, ao contrário do que acontece no mercado de trabalho “normal”, em
que o “contrato de trabalho” não tem valor económico, o contrato de trabalho do
jogador profissional de futebol constitui um ativo económico, susceptível de ser
avaliado e transacionado, precisamente pelo regime de desvinculação próprio que
tem;
Ignoram que o jogador profissional é, manifestamente, a peça fundamental dessa
indústria, mas também a mais frágil, e susceptível de aproveitamento por parte de
inúmeros “oportunistas”, desde dirigentes desportivos a empresários, todos
procurando o lucro e só acessoriamente velando pelo interesse do jogador — hoje
até já se fazem, com a complacência dos pais, contratos para nascituros ou com
bébés, apostando na qualidade genética (!) —;
Ignoram que a maior parte dos jovens jogadores profissionais de futebol, vivem
desde os 12 ou 13 anos nas “academias dos clubes” ou entregues a estes a maior
parte do seu tempo, vivem acompanhados por “agentes”, abandonando pelas
características da profissão precocemente a escola, e portanto, têm um grau de
autonomia e de expressão livre e consciente da sua vontade muito limitada;
Ignoram que, ao contrário do que se afirma na decisão, o regime do Regulamento
FIFA foi decisivamente influenciado (para não dizer imposto), no que respeita à
limitação temporal do contrato celebrado pelo menor, pela Comissão Europeia e
diretamente pela Comissária com o pelouro, ao mesmo tempo que no Tratado da
União Europeia se previa a especificidade do desporto;

Por tudo isto, são não só grosseiras as considerações feitas no Acórdão, como são
caricatos os exemplos comparativos que ali se apresentam; comparar a
possibilidade de um jovem de 16 anos abrir uma conta bancária, comprar uma
casa, ou mesmo casar — tudo situações ou inócuas ou susceptíveis de serem
revertidas sem grande danosidade — a uma vinculação contratual, normalmente
a troco de baixo salário, quase sempre inferior ao que poderia auferir (nisso
consiste, também, o lucro do clube), por um período longo que pode ir até quase
metade da sua carreira profissional, sem que tal possa ser “alterado” sem custos
brutais, é quase anedótico.
Também a comparação com o praticante de basquetebol menor que pode celebrar
um contrato de oito anos (por não estar protegido por qualquer norma
semelhante à norma FIFA) se afigura grotesco (e destituído de qualquer sentido
jurídico); com efeito, não só não é o facto de o menor praticante de basquetebol
não ser devidamente protegido que afasta a possibilidade de o de futebol o ser
(devendo defender-se a proteção daquele), como a comparação esquece que, pelo
menos em Portugal, não existe qualquer comparação entre a complexidade e
desenvolvimento da indústria do futebol e do basquetebol.
Mas mais revoltante, ainda, é ler, nesta decisão, que “o desenvolvimento psíquico e
cultural dos jovens se acelerou” e “a aplicação da norma FIFA vem contrariar essa
tendência, precisamente numa área em que tal não se justifica”, porquanto, “é que
no desporto profissional, os jovens amadurecem ainda mais cedo do que os outros
jovens com a mesma idade, porque sujeitos a uma constante pressão para o sucesso,
de tal forma que na maior parte dos casos, para obterem bons resultados em termos
de carreira desportiva, terão que renunciar a boa parte dos habituais
comportamentos lúdicos vulgarmente assumidos pelos outros jovens da sua idade.
Os jovens desportistas que que pretendam o sucesso nessa exigente profissão, terão
que antecipar e acelerar a sua maturidade, terão que tornar-se “jovens-adultos”.
Estes jovens (pelo menos os com maior potencial) são inseridos desde tenra idade
(12, 13 anos) em “Academias”, suportando uma rotina e uma disciplina de treino à

qual ainda têm que associar o desempenho escolar exigido aos outros jovens da sua
idade. Têm ainda precocemente que suportar e superar a pressão da alta
competição, que ocorre cada vez mais cedo (...) e enfrentar situações que só muito
raramente são exigidas a jovens da sua idade, como seja lidar com a exposição
pública, com a comunicação social, designadamente concedendo desde muito cedo
entrevistas, o que não deixa certamente de induzir um maior grau de
responsabilidade e por essa via de maturidade.” Concluindo-se no Acórdão que o
jovem Bruma se encontra precisamente neste circunspecto.
Lê-se, relê-se, e não se acredita!
É que, tudo o que referem, ou é falso ou conduz precisamente à conclusão inversa
àquela a que se chegou na decisão.
Com efeito, ao contrário do que se afirma na decisão, no mundo civilizado é, cada
vez mais, constatado que a maturidade própria da idade adulta se atinge cada vez
mais tarde; o que nada tem que ver com a necessidade, que o moderno mundo
globalizado, capitalista e altamente tecnológico impõe, de reconhecer a
capacidade jurídica dos jovens para um cada vez maior número de atos, em nome
do funcionamento do mercado e da segurança jurídica dos contratos.
Como forma de compatibilizar estas duas “inevitabilidades”, maturidade tardia
(sai-se de casa dos pais mais tarde, casa-se mais tarde, entra-se no mercado de
trabalho mais tarde, têm-se filhos mais tarde, etc.) e pressão do mercado e das
tecnologias, os ordenamentos jurídicos têm vindo a adoptar cada vez maior
número de regras protetoras dos jovens, e não apenas dos menores, nos domínios
laboral, comercial, civil e, até, penal (regime jurídico próprio para os delinquentes
juvenis que abrange os jovens dos 16 aos 21 anos).
A “proposta” da CAP está, portanto, desenquadrada do mundo actual, ao arrepio
do de toda a evolução que os estudos sociológicos e psicológicos evidenciam.
Aliás, o afã posto no raciocínio é tal, que, de repente, tememos que, numa
decorrência lógica, se fosse advogar uma especial capacidade dos menores

profissionais de futebol para celebrarem contratos antes mesmo dos 16 anos.
Tudo o resto que é referido na decisão da CAP serve, ao contrário do que ali se
pretende, para demonstrar, sem qualquer tipo de dúvidas, a especial
vulnerabilidade destes jovens, a sua, natural, falta de capacidade e de autonomia
para celebrarem contratos com tamanha complexidade e repercussão nas suas
vidas.
Pelo que, não enveredando por uma solução incapacitante, apenas se pode
advogar um regime de proteção que limite o impacto da vinculação contratual
precoce.
Com o devido respeito, os Senhores Árbitros confundem desenvolvimento físico e
muscular com desenvolvimento psíquico, como se o primeiro, inequivocamente
precoce nestes jovens, impusesse o segundo! Mas não é assim, se houvesse que
fazer uma regra, ela seria precisamente a contrária.
Todo o desenvolvimento físico precoce, rápido, que é imposto a estes jovens e as
condições em que o mesmo é obtido, levam a um menor desenvolvimento
psíquico estruturado e sólido (que não se confunde com o aparente à vontade no
contacto com a comunicação social, baseado na repetição de lugares comuns,
melhor ou pior ensaiados e ditos), a uma menor autonomia em relação às pessoas
que os acompanham desde tenra idade (e que em geral não são, sequer, os pais).
Os Senhores Árbitros confundem, aliás, o Bruma com as pessoas que o
acompanham (seja o advogado, seja o empresário). Ora, as normas de proteção
dos menores futebolistas servem, também, para o proteger dessas pessoas. Elas
protegem, em absoluto, o jogador e não apenas em relação aos clubes.
Em relação ao Bruma bastaria ter tomado devida atenção ao seu percurso (jovem
guineense que desde os 12/13 anos vive longe da sua família, na “Academia” do
Sporting) para ter, pelo menos, duvidado dessa propalada maturidade e
autonomia para negociar contratos com o Sporting (colocado quase na posição de
pai do Bruma) ...!!! Mas se os Senhores Árbitros tivessem optado por ouvir o

Bruma (diligência que estava requerida e não se realizou), decerto não teriam
ousado afirmar o que afirmaram (todos os que viram a entrevista Televisiva do
Bruma terão constatado tratar-se, ainda, e já com 18 anos, de um miúdo, cuja
preocupação é, apenas, a de poder jogar!).
Uma palavra, ainda, para uma linha condutora do Acórdão e que perpassa,
também, a de que os jovens jogadores (neste caso o Bruma) devem muito aos
clubes que os formaram e deram a conhecer ao mundo, pelo que lhes devem estar
agradecidos, sendo prova de ingratidão porem em causa os contratos celebrados.
É uma ideia repugnante, salazarenta e indigna de um Estado de direito, assente
numa visão paternalista das relações contratuais laborais, sendo intolerável vê-la
constituir fundamento de análise de um conflito contratual no século XXI!
Como, também, não pode ficar isenta de crítica a ideia que resulta da afirmação
expressa no Acórdão de que a vinculação do jovem menor “por um período
superior a 3 anos, pode bem ser do seu interesse”, aparecendo a norma FIFA como
limitadora deste!
É não perceber nada!
O que está em causa não é saber se a vinculação é, ou não, do interesse do jogador
em concreto; a questão está em saber se se deve, ou não, proteger a capacidade de
o jovem jogador decidir sobre o seu futuro, com o máximo de liberdade,
autonomia e consciência do que quer, impondo uma limitação à vinculação
contratual enquanto ele é menor!
E, ao contrário do que também parece resultar do Acórdão em análise, não é
possível separar a avaliação que se faz sobre o período de vinculação, do regime
de desvinculação! Como também não se pode pretender resolver os malefícios da
vinculação com a alteração do regime da desvinculação. É que, este compreendese, na medida em que é através dele que se consegue alcançar a confiança no
cumprimento do contrato e a sua valoração económica.

O regime de desvinculação é essencial para a proteção do equilíbrio do futebol, só
dessa forma se conseguindo acautelar os interesses dos pequenos e médios clubes
e, portanto, da maioria dos jogadores. Sem este regime de desvinculação, o futebol
profissional seria completamente diferente, e difícil seria o seu futuro.
Mas um regime de vinculação, livre e consciente e que, por isso, proteja, pelo
menos, os menores, não proibindo que contratem, mas impondo limites temporais
de vinculação, não só é compatível com a arquitetura do futebol profissional,
como é imperativo de consciência de qualquer democrata e pessoa de bem.
É esta proteção que, ao arrepio de tudo o que seria normal, a CAP recusa e que o
SJPF defende sinceramente, e espera que qualquer pessoa esclarecida e de bem
também o faça.
Não é tolerável permitir que o Bruma (e todos os Brumas do futebol) se vincule
aos 16 anos de idade por um período que pode ir até aos 8 anos (no caso do
Bruma foram 6) — mais de metade da sua vida profissional plena — ficando
“amarrado” a um contrato com condições que se podem revelar muitíssimo
desadequadas (no caso do Bruma isso é inequívoco)!
Aliás, o SJPF não pode deixar de referir aqui, também, o enorme e profundo
desequilíbrio que o Acórdão contém no tratamento dado ao comportamento do
jogador (jogadores)e na análise da conduta do clube (clubes).
Com efeito, de forma inusitada, o Acórdão pretende retirar, erradamente, de
afirmações (e comportamento) do jogador — aliás, quase sempre, de terceiros
ligados ao jogador — conclusões sobre a sua capacidade ou o reconhecimento da
validade do contrato que celebrou, mas não tece uma única palavra sobre o
comportamento do Clube, que se autovinculou a cumprir normas regulamentares
que, depois, se “entreteve” a ludibriar, em manifesta “fraude” às mesmas, como se
tal fosse inócuo do ponto de vista jurídico, ou, pelo menos, da justiça do caso!
Esta duplicidade de critérios, que, com o devido respeito, não pode deixar de se
considerar estranha, não pode, pois, deixar de ser assinalada.

A verdade é que, infelizmente, com esta decisão a CAP veio, de forma
irresponsável, contribuir para que se instale a incerteza e intranquilidade em
relação aos contratos celebrados com os menores, veio dar força aos que não se
preocupam com os jovens jogadores e veio alimentar os falsos moralismos e
paternalismos nas relações dos clubes (leia-se dirigentes dos clubes) com os
jovens.
Infelizmente, esta decisão da CAP, ao invés de potenciar a autonomia das
instituições do desporto, a especificidade de cada uma das modalidades, a
subsidiariedade entre o Estado e os organismos do desporto (numa lógica de
devolução de poderes), reclama do Estado, do poder político, uma intervenção,
para que seja ele a pôr cobro à situação vergonhosa que resulta deste Acórdão.
E não se argumente com o facto de que a LPFP e a FPF não deviam ter registado o
contrato. É verdade que não deviam. Mas é para reparar (fiscalizar) as decisões
dos órgãos administrativos que existem os órgãos jurisdicionais.
Por tudo o que se deixou exposto, o SJPF não pode deixar de expressar o seu
repúdio por uma decisão que considera profundamente injusta — e o direito
contém sempre as ferramentas necessárias para que seja adoptada a solução
justa.
O que se esperava da CAP era que tomasse uma decisão de acordo com critérios
de justiça e equidade não aligeirando as suas responsabilidades, desenvolvendo
uma tese, esquizofrénica, de distinção entre validade juscivil e validade desportiva
dos Regulamentos FIFA e FPF, como se estas duas realidades não estivessem, no
caso (e em geral), absolutamente intricadas.
O SJPF não pode deixar de considerar desadequada a análise feita no Acórdão das
normas do Regulamento da FIFA e do Regulamento da FPF, a qual não lhe foi
“encomendada” e extravasa a função jurisdicional da CAP.
Acresce que, a análise feita pela CAP daquelas normas, é lamentável, sobretudo
quando provinda de um órgão jurisdicional inscrito na arquitetura das

instituições do futebol profissional, porquanto revela uma perspectiva retrógrada
e reacionária do funcionamento do futebol, das relações contratuais em geral e
das laborais em particular, das relações humanas e da necessidade de
proporcionar o adequado desenvolvimento da pessoa humana, em particular dos
jovens e dos jovens mais desprotegidos.
É uma decisão que não dignifica a CAP e não dignifica as instituições do futebol
português.
Resta ao SJPF, esperar que esta jurisprudência seja rapidamente alterada e que,
entretanto, a LPFP e a FPF não se eximam a aplicar corretamente os
Regulamentos a que todos os clubes se vincularam e que devem nortear a
contratação ou, pelo menos, o registo dos contratos.
Uma nota final, para reiterar a posição manifestada pelo SJPF no início deste
processo. O desejo de que jogador e clube sejam capazes de ultrapassar este
diferendo. No que depender de SJPF a porta continua aberta para qualquer das
partes.

Lisboa, 28 de Agosto de 2013.

