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FIFA DIVULGA ALTERAÇÕES EM SEU REGULAMENTO 
PARA AGILIZAR PROCESSOS
Em 30 de outubro de 2019, a FIFA divulgou alterações feitas nas Regras Procedimentais da 
entidade. As mudanças foram realizadas para simplificar e agilizar o andamento dos processos 
que estão no âmbito da FIFA. Algumas questões relevantes a respeito, por exemplo, do 
Mecanismo de Solidariedade e Compensação por Formação (Training Compensation) foram 
alteradas. Veja as principais modificações:

1. Simplificação dos procedimentos: foi diminuída a quantidade de petições entre as partes. 
A partir de agora, em regra, só poderá haver uma troca de correspondência entre as partes. 
Além disso, para as intimações, a FIFA utilizará os dados constantes do Sistema TMS, 
portanto passou a ser obrigatório que estejam atualizados. 
 
2. Flexibilização dos prazos: os prazos agora possuem um mínimo de 5 dias e um máximo de 
20 dias. Os prazos podem ser estendidos em até 10 dias, sob justificativa plausível da parte 
que fez o pedido. O objetivo da FIFA é agilizar o andamento dos processos e tornar mais direta 
a questão do cumprimento e concessão de prazos para as partes.

3. Fundamentos das decisões: a fundamentação das decisões só será fornecida pela FIFA 
mediante requerimento de uma das partes e o pagamento dos custos da mesma.  Antes, não 
havia a correlação direta entre o pagamento e a emissão da decisão. Isso evita que as partes 
solicitem os fundamentos da decisão para fins meramente protelatórios.

4. Mecanismos de Solidariedade/Training Compensation: não há mais a obrigação de 
pagamento adiantado dos custos nos casos de mecanismo de solidariedade ou de training 
compensation via TMS. Isso facilitará a cobrança dos clubes menores dos valores a que têm direito.

5. As decisões da FIFA deixarão de ser anônimas por regra e passarão a ser divulgadas pela 
entidade. No entanto, às partes fica assegurado o direito de pedir que a decisão publicada 
garanta o sigilo dos envolvidos. 

É importante ressaltar que também foram feitas alterações em prol do aprimoramento da redação 
das Regras Procedimentais da FIFA e que as regras entram em vigor em 1 de novembro de 2019.

O CSMV Advogados é um escritório que conta com um time dedicado exclusivamente à área do 
Direito Desportivo. Ficamos à disposição para auxiliá-los no que toca a procedimentos judiciais 
perante a FIFA e para quaisquer dúvidas ou comentários sobre o tema.
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