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* 
 

SENTENÇA 
 

* 
 

I. Relatório 
 

FLÁVIO  OLIVEIRA  CAMPOS,  portador  do  passaporte  nº  FP603590,  emitido  pela 
 

República Federal do Brasil, e residente na Rua Manuel Moreira Barros, nº 618-E-D, nº 506, Vila 

Nova de Gaia intentou a presente ação declarativa comum contra SANTA CLARA AÇORES – 

FUTEBOL SAD, pessoa coletiva nº 509587704, com sede na Rua Comandante Jaime de Sousa, nº 21, 

Ponta Delgada, peticionando que se declare a violação contratual, por parte da Ré, do contrato 

celebrado com o Autor e, consequentemente, a sua condenação no pagamento da quantia equivalente a 

30% do preço global que aquela tem direito a receber pela cedência do jogador Bruno Lamas para o 

clube Khor Fakkan Sports & Cultural Club, acrescida de juros. 
 

Para tanto alega que, no âmbito da sua atividade, intermediou o contrato de trabalho celebrado 

entre a Ré e o jogador Bruno Lamas, tendo ficado acordado que a Ré pagaria ao Autor 20 000,00€ e o 

pagamento em montante equivalente a 30% resultante de uma futura cedência, temporária ou 

definitiva, do jogador. Pese embora a Ré tenha pago os 20 000,00€, nada mais recebeu, sendo que, 

apesar de aquela ter transferido o jogador, nada lhe disse, tendo tido conhecimento de tal pela 

comunicação social. 
 

Citada, a Ré contestou, alegando que a quantia peticionada apenas seria devida se o Autor 

desenvolvesse contactos diretos e diligentes em vista desse resultado, o que nunca fez. Acresce que o 

Autor incumpriu o contrato celebrado, uma vez que nunca informou da conclusão do seu processo de 

registo como intermediário e a cláusula segunda do contrato celebrado é uma disposição abusiva. Mais 

acrescenta que a 02/07/2020 resolveu, com efeitos retroativos, o contrato celebrado com o Autor, por 

motivos vários relacionados com incumprimentos e irregularidades assacadas àquele. 
 

* 
 

Em sede de audiência prévia, proferiu-se despacho saneador, despacho de identificação do 

objeto do litígio e de enunciação dos temas de prova. 
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* 
 

A audiência final respeitou as legais formalidades e a instância mantém-se válida e regular. 
 

* 
 

II. Questões a solucionar 
 

Nos presentes autos importa apreciar se a Ré incumpriu o contrato celebrado com o Autor ou 
 

se tal contrato padece de nulidade. 
 

* 
 

III. Fundamentação de facto 
 

A. Factos Provados 
 

Discutida e instruída a causa, com relevo para a decisão da causa, resultaram provados os 
 

seguintes factos: 

 

1. A Ré é uma sociedade anónima desportiva promotora da atividade desportiva que 

compete atualmente no primeiro escalão das competições profissionais, também 

denominado por “primeira liga”. 
 

2. Considerando o interesse na contratação do jogador Bruno José Pavan Lamas, a Ré 

contactou o Autor em 04/06/2018, solicitando-lhe que prestasse o serviço de 

intermediação à Ré e, assim, garantisse que aquele jogador viesse efetivamente a 

celebrar um contrato de trabalho com a Ré. 
 

3. Em resultado do serviço prestado pelo Autor à Ré, o jogador Bruno Lamas celebrou 

com a Ré um contrato de trabalho desportivo em 28/06/2018, válido para as épocas 

desportivas 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. 
 

4. Autor e Ré celebraram um contrato em 03/07/2018. 
 

5. Consta do considerando b) de tal contrato que após a concretização do registo na 

Federação Portuguesa de Futebol, o intermediário informará a SAD, por correio 

eletrónico, o número da sua licença. 
 

6. Consigna a cláusula primeira de tal contrato o seguinte: pelo presente, a SAD pretende 

contratar os serviços do intermediário, em regime de exclusividade, relacionados com 

a promoção e atividade desportiva daquele jogador, com vista à celebração de um 

contrato de cedência onerosa, temporária ou definitiva, dos direitos de inscrição e à 

venda dos económico-desportivos daquele. 
 

7. Ficou também consignado que o Autor se obrigava a promover a carreira do jogador 

Bruno Lamas junto da sua rede de contactos, com vista à cedência, temporária ou 
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definitiva, dos direitos federativos e/ou alienação dos direitos económicos relativos ao 

atleta. 
 

8. Em contrapartida, a Ré obrigou-se então a pagar ao Intermediário ou a quem este 

viesse indicar o montante equivalente a 30% (trinta por cento) do preço, acrescido de 

IVA calculado à taxa legal em vigor, que a Ré tivesse direto a receber no caso de 

concretização duma cedência, temporária ou definitiva, daquele jogador, nos termos 

da cláusula segunda, número um do contrato. 
 

9. Tendo ficado também definido no ponto dois da cláusula segunda que considera-se 

preço da transferência como todas e quaisquer receitas que venham a resultar da 

cedência a terceiros, de parte ou da totalidade, dos direitos económicos relativos ao 

atleta, da rescisão unilateral do contrato por parte do atleta ou de uma transferência, 

temporária ou definitiva do atleta (incluindo transferência definitiva através de 

permuta do atleta), abatida das importâncias que a SAD tenha de entregar a outrem 

por força dos mecanismos de solidariedade e de compensação por formação previstos 

no Regulamento relativo ao estatuto e transferência de jogadores da FIFA, acrescido 

de IVA à taxa legal, sobre o valor da transferência. 
 

10. Em janeiro de 2020, o jogador foi cedido pela Ré ao clube de futebol “Khorfakkan 

Sports & Cultural Club” dos Emirados Árabes Unidos. 
 

11. A Ré não informou o Autor de qualquer facto relacionado com esta transferência. 
 

* 
 

12. O Autor encontrava- se licenciado para o exercício da atividade de intermediação na 

época desportiva 2018/2019 – compreendida entre os dias 01.07.2018 e 30.06.2019 - 

pela Federação Portuguesa de Futebol, o que comunicou à Ré. 
 

13. O Autor promoveu a atividade do jogador ao serviço da Ré junto de outros clubes, 

tendo apresentado propostas para a cedência daquele. 
 

14. A Ré recusou sempre as propostas apresentadas pelo Autor para a cedência do 

jogador. 
 

15. A 18/01/2020, Bruno Paván Lamas resolveu o contrato de representação celebrado 

com o Autor. 
 

16. A 02/07/2020, a Ré resolveu o contrato celebrado com o Autor. 
 

* 
 

Mais se provou (artigo 5º, nº2 do Código de Processo Civil): 
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17. Pela cedência referida em 10.), foi pago à Ré 100.000,00$ (cem mil USD). 
 

18. A 20 de julho de 2020, o jogador foi novamente emprestado ao Khorfakkan Sports & 

Cultural Club por 150.000,00$ (cento e cinquenta mil USD). 
 

19. Consta da cláusula quarta, número 1, do contrato celebrado entre Autor e Ré o 

seguinte: o presente contrato entra em vigor no dia 3 de julho de 2018 e caducará 

uma vez decorridos 02 (dois) anos sobre essa data, exceto se renovado nos termos do 
 

número seguinte. 
 

* 
 

B. Factos Não Provados 
 

Com relevo para a decisão da causa, não ficou por provar qualquer facto. 
 

* 
 

Consigna-se que não se elenca como provada ou não provada qualquer outra alegação efetuada 

pelas partes na petição inicial, na contestação e na resposta à contestação e à reconvenção, por a 

mesma consubstanciar mera impugnação, explanação de matéria de direito, se referir a conceitos 

vagos, genéricos e/ou jurídicos e não se debruçar sobre factos essenciais à boa decisão da causa 

[artigos 5º, 552º, nº1, alínea d) e 572º, alínea c), todos do Código de Processo Civil]. 
 

* 
 

C. Motivação de facto 
 

O Tribunal formou a sua convicção na livre apreciação das declarações de parte, da prova 
 

testemunhal, na forma como a mesma se produziu em audiência de julgamento, conjugando-a com a 

prova documental junta aos autos (artigo 607º, nº5 do Código de Processo Civil). 
 

Dessa forma, atendeu-se às declarações de parte prestadas pelo Autor e por Diogo Boa Alma 

(este legal representante da Ré), que prestou ainda depoimento de parte e ainda ao depoimento da 

testemunha Bruno Lamas (jogador profissional de futebol). 
 

Relativamente à prova documental, o Tribunal realizou uma análise, global e pormenorizada, 

do teor dos documentos que constam de fls. 12 (declaração da Federação Portuguesa de Futebol), 12 

verso 31 e 38/39 (mensagens trocadas entre o Autor e Diogo Boa Alma na aplicação whatsapp), 32 

verso (declaração da Ré), 33/34 (contrato de trabalho para profissionais de futebol), 35 a 37 (contrato 

celebrado entre Autor e Ré), 39 verso/40 (declaração da Ré), 42 a 45 (notícias da comunicação social), 

45 verso a 48 (interpelação do mandatário do Autor), 52 (passaporte do Autor), 62 a 65 (listagem de 

intermediários registados), 66/67 e 79/80 (carta de resolução enviada pela Ré ao Autor e resposta do 

Autor), 67 verso/68 (carta de resolução enviada por Bruno Lamas ao Autor), 82 a 84 e 93 

 

4 



 

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores  
Juízo Local Cível de Ponta Delgada - Juiz 1 

Rua Conselheiro Luís Bettencourt  
9500 -058 Ponta Delgada 

Telef: 296209670 Fax: 296209699 Mail: pdelgada.judicial@tribunais.org.pt 

 
Proc. nº 910/20.9T8PDL 

 

a 95 e 112 a 116 (acordos de empréstimo entre a Ré o Khorfhakan Football Club) e 101 a 108 

(certidão permanente da Ré), 
 

Tendo presentes estes meios de prova, cumpre concretizar em que precisos termos se formou a 

convicção do Tribunal relativamente a cada um dos factos supra elencados. 
 

Assim, desde logo e no que respeita aos factos 1º a 11º já se mostravam assentes desde a 

audiência prévia, conforme consta da respeita ata, sendo que o Tribunal não deixou de analisar o longo 

acervo documental, nomeadamente, as certidões prediais e todos os atos praticados pelo Autor no 

Cartório Notarial. 
 

Quanto ao facto 12º, atendeu-se à declaração emitida pela Federação Portuguesa de Futebol e 

ao depoimento de Diogo Boa Almada, o qual até se mostrou surpreendido, nesta parte, com as 

questões colocadas, sendo incontroverso tal registo, até porque apoio o Autor em tal processo 

(conforme, aliás, até resulta das conversas de whatsapp – entre outras, conversa de 21/06/2018 

07:05:18 e seguintes], 
 

Os factos 13º e 14º resultaram das declarações de parte do Autor, pois, pese embora o legal 

representante da Ré (Diogo Boa Alma) tenha desvalorizado a atividade daquele, sendo que as 

conversas de whatsapp não deixam quaisquer dúvidas de que o Autor desenvolveu diligências no 

sentido de transferência do jogador e que as comunicou à Ré (cfr. mensagem de 28/05/2019 18:19:18, 

mensagem de 18/07/2019 05:25:34 e seguintes). Aliás, tal resulta ainda claramente da própria 

declaração emitida pela S.A.D. do Santa Clara a 22/07/2019. 
 

O facto 15º resulta da carta de resolução junta aos autos, tendo sido confirmada pelo próprio 

jogador. 
 

Também provado documentalmente se mostra o facto 16º, tanto assim é que o próprio Autor 

respondeu a essa carta. 
 

Já os factos 17º e 18º resultam dos contratos juntos pela Ré após o início da audiência de 

discussão e julgamento. 
 

Por fim, o facto 19º, apesar de não alegado, consta do contrato celebrado entre Autor e Ré, 

tendo ambos tido oportunidade se pronunciar sobre tal. 
 

* 
 

IV. Fundamentação de Direito 
 

Por acordo escrito, datado de 03/07/2018, a Ré contratou o Autor para que promovesse o atleta 

Bruno Lamas, junto da sua rede de contactos, tendo em vista a cedência, temporária ou definitiva, dos 

diretos federativos e/ou a alienação dos direitos económicos relativos ao atleta. 
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Tal remete-nos para o regime jurídico do contrato de representação ou intermediação, 

aprovado pela Lei nº 54/2017, de 14 de julho. 
 

O contrato de representação ou intermediação é um contrato de prestação de serviço celebrado 

entre um empresário desportivo e um praticante desportivo ou uma entidade empregadora desportiva, 

estando sujeito a forma escrita, nele devendo ser definido com clareza o tipo de serviços a prestar, bem 

como a remuneração que lhe será devida (artigo 38º, nº1 e 2 da Lei nº 54/2017, de 14 de julho). 

Acresce que tal contrato tem sempre uma duração determinada, não podendo exceder dois anos de 

duração, sendo proibidas cláusulas de renovação automática (artigo 38º, nº4 e 5 da Lei nº 54/2017, de 

14 de julho. 
 

Mais dispõe o artigo 36º, nº1 da mencionada lei que só podem exercer atividade de 

empresário desportivo as pessoas singulares ou coletivas devidamente autorizadas pelas entidades 

desportivas, nacionais ou internacionais, competentes, acrescentando o nº2 que a pessoa que exerça a 

atividade de empresário desportivo só pode agir em nome e por conta de uma das partes da relação 

contratual, apenas por esta podendo ser remunerada, nos termos do respetivo contrato de 

representação ou intermediação. 
 

Assim, os empresários desportivos que pretendam exercer a respetiva atividade devem 

registar -se como tal junto da federação desportiva, que, para este efeito, deve dispor de um registo 

organizado e atualizado (artigo 37º, nº1 da Lei nº 54/2017, de 14 de julho), sob pena de nulidade do 

contrato (artigo 37º, nº3). 
 

Ora, resultando provado que o Autor, aquando da assinatura do contrato com a Ré, se 

encontrava licenciado para o exercício da atividade de intermediação na época desportiva 2018/2019 – 

compreendida entre os dias 01/07/2018 e 30/06/2019 - pela Federação Portuguesa de Futebol, não 

podemos concluir, como o faz a Ré, pela nulidade do contrato pela falta de registo (aliás, Diogo Boa 

Alma, nas suas declarações nunca levantou sequer esta questão). 
 

Vejamos, então, o que aquelas estipularam a respeito da remuneração. 
 

Consigna a cláusula primeira do contrato celebrado entre Autor e Ré que esta contrata os 

serviços do intermediário, em regime de exclusividade, relacionados com a promoção e atividade 

desportiva daquele jogador, com vista à celebração de um contrato de cedência onerosa, temporária ou 

definitiva, dos direitos de inscrição e à venda dos económico-desportivos daquele. Por seu turno, o 

Autor obrigava-se a promover a carreira do jogador Bruno Lamas junto da sua rede de contactos, com 

vista à cedência, temporária ou definitiva, dos direitos federativos e/ou alienação dos direitos 

económicos relativos ao atleta. 
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Em contrapartida, a Ré obrigou-se então a pagar ao Intermediário ou a quem este viesse 

indicar o montante equivalente a 30% (trinta por cento) do preço, acrescido de IVA calculado à taxa 

legal em vigor, que a Ré tivesse direto a receber no caso de concretização duma cedência, temporária 

ou definitiva, daquele jogador, independentemente da existência ou prova de qualquer nexo de 
 

causalidade entre a atividade desenvolvida pelo intermediário e a transferência, nos termos da 

cláusula segunda, número um do contrato. 
 

Não obstante, o Autor desenvolveu a sua atividade, promovendo o jogador e angariando 

propostas para a transferência do jogador. 
 

Porém, aquele acabou por ser transferido no âmbito de uma negociação em que o Autor não 

teve qualquer intervenção. 
 

Decorre do artigo 406º, nº 1 do Código Civil que os contratos devem ser pontualmente 

cumpridos, o que significa que ao devedor incumbe realizar a prestação a que, por força do estipulado 

pelas partes, está adstrito (artigo 762º, nº 1 do Código Civil). 
 

Por outro lado, é sobre o devedor que recai o ónus de provar que a falta de cumprimento não 

procede de culpa sua (artigo 799º, nº 1 do Código Civil). 
 

No caso vertente, provou-se que o Autor fez aquilo a que se obrigou (a promoção do jogador), 

mas a Ré não lhe pagou a remuneração devida pela transferência, a qual seria devida mesmo se o 

Autor não tivesse qualquer intervenção na mesma, o que se explica atento o regime de exclusividade 

acordado entre as partes. 
 

Ora, tendo Bruno Lamas sido transferido pelo montante de cem mil dólares, será a esse valor 

que termos de atender no pedido, não se atendendo à segunda transferência por, nessa data, o contrato 

celebrado entre Autor e Ré já se mostrar caducado, nos termos da cláusula quarta, número 1, de tal 

contrato e em conformidade com o artigo 38º, nº4 e 5 da Lei nº 54/2017, de 14 de julho. 
 

* 
 

Invoca a Ré, no entanto, que o contrato celebrado é nulo nos termos do artigo 280º do Código 
 

Civil. 
 

É condição de validade do objeto do negócio jurídico a não contrariedade à lei e à ordem 

pública e a conformidade com os bons costumes (artigo 280º, nº1 do Código Civil). Entende-se por 

objeto negocial os efeitos jurídicos a que o negócio tende, segundo a vontade das partes; mais 

precisamente, pode dizer-se que o objeto do negócio coincide com o seu conteúdo, isto é, com a 

regulação, com a disciplina posta em vigor pelos contraentes por força da autonomia privada, ao 
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abrigo do princípio da liberdade contratual (artigo 405º do Código Civil), pelo que a liberdade de 

conformação do conteúdo dos negócios jurídicos tem fronteiras que não podem ser transpostas. 
 

Na situação em análise, foi celebrado um contrato de intermediação desportiva, na qual as 

partes, livremente e de acordo com a sua vontade, fixaram a remuneração devida ao Autor, não se 

afigurando que o mesmo seja contrário à ordem pública ou ofensivo dos bons costumes ou que sequer 

viole normas imperativas (artigo 295º do Código Civil). 
 

Também não se verificou que o contrato tenha ficado privado ou destituído/carecido de objeto 

legal por Bruno Lamas ter terminado a sua relação contrato com o Autor, já que o contrato celebrado 

entre Autor e Ré nenhuma referência faz a tal contrato, não o colocando como condição de validade 

deste. 
 

Sem conceder, e se porventura entendêssemos como a Ré, de que o contrato celebrado é nulo, 

mesmo assim não seria aquela absolvida, pois, segundo o regime da nulidade, deve ser restituído tudo 

o que for prestado (artigo 289º do Código Civil). Não podendo o tempo voltar atrás e não sendo 

possível à Ré restituir os serviços efetivamente prestados pelo Autor, deveria sempre restituir o valor 

correspondente à atividade de que beneficiou, o que, contudo, não se verifica na presente ação. 
 

Por fim, invocou a Ré que resolveu o contrato celebrado com o Autor. No entanto, a eficácia 

da declaração resolutiva depende do preenchimento prévio dos pressupostos da constituição do direito 

potestativo na esfera jurídica do declarante, sendo que, a esse respeito, nada foi alegado. Permitir a um 

dos contraentes que a sua manifestação de vontade resolutória, apesar de infundada, fosse eficaz 

redundaria, num injustificado benefício para o declarante e sério prejuízo para a contraparte. Assim, e 

não tendo a Ré demonstrado que tal resolução se efetivou, até porque o Autor se opôs à mesma, não a 

poderemos atender, sendo certo que, querer aproveitar-se agora, depois de retirados todos os proveitos 

da atividade do Autor, de uma resolução com efetivos retroativos, comunicada após a instauração da 

presente ação, para não pagar o que sempre soube dever, roça os limites da má-fé. 
 

* 
 

Como o montante peticionado se reconduz a uma prestação pecuniária, são devidos juros, 

desde a data da citação, conforme peticionado nos precisos termos dos artigos 804º, 1, 805º, 1 e 806º, 

1 e 2 do Código Civil, à taxa legal e anual para os juros civis, a saber, 4% (artigo 559º do Código Civil 

e artigo 1º da Portaria nº 291/2003, de 8 de abril). 
 

* 
 

V. Responsabilidade Tributária 
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A responsabilidade tributária inerente ao presente processo ficará ao cargo da Ré, enquanto 

parte vencida (artigo 527º, nº1 do Código de Processo Civil). 
 

* 
 

VI. Decisão 
 

Nestes termos, julgo a ação procedente, e, em consequência, declaro a violação contratual, 

por parte da Ré, do contrato celebrado com o Autor e, em consequência, condeno-a no 

pagamento da quantia equivalente a 30% do preço global que aquela recebeu resultante da 

cedência do jogador Bruno Lamas (cem mil dólares), acrescido de juros de mora à taxa legal de 

4% desde a citação até integral e efetivo pagamento. 

 

* 
 

Custas pela Ré. 
 

* 
 

Ponta Delgada, 
 

data e assinatura eletrónica supra apostas 
 

O Juiz de Direito, 
 

Renato Grazina 
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