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 Introdução 

 

 A desorganização financeira dos clubes de futebol não é um fenômeno 

recente. O endividamento atual de grande parte das agremiações tem origem no 

contexto no qual as relações desenvolvidas na prática desportiva mantinham-se 

propositalmente afastadas do profissionalismo, sendo exclusivamente 

amadoras. 

 Os anos se passaram e a mercantilização do esporte deu origem a uma 

nova classe de trabalhadores. Para esses, a atividade desportiva deixou de 

constituir uma recreação destinada ao repouso entre uma jornada de trabalho e 

outra.  

 Nas palavras de Roger Caillois2: “Para este praticante, a atividade 

desportiva, constante e absorvente, carregada de obstáculos e problemas, 

tornou-se o seu próprio trabalho”. 

 Surge a contradição: os clubes se deparam com o mundo novo do esporte 

profissional, mas remanescem os traços de amadorismo na postura de seus 

administradores.  

 A inexistência de controles legais sobre o trabalho do atleta durante 

décadas atrelada à baixa qualificação dos dirigentes desportivos favoreceu o 

relaxamento na observância dos direitos laborais, resultando no acúmulo de 

dívidas trabalhistas astronômicas por grande parte dos clubes de futebol 

brasileiros. 

 Por muito tempo as peculiaridades do desporto e o apelo popular da 

modalidade permitiram que a situação de endividamento dos clubes fosse 

tolerada, até o ponto em que a constrição das receitas mensais para satisfação 
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de débitos judiciais passou a comprometer a continuidade das atividades 

esportivas pelas agremiações em crise. 

 Na dinâmica do futebol, a extinção de um clube acarreta consequências 

que ultrapassam os limites da própria entidade, podendo trazer repercussões 

sociais, econômicas e extremamente gravosas ao sistema desportivo como um 

todo. 

 Diferente da lógica empresarial típica dos demais setores, o desporto 

profissional resulta necessariamente de uma produção conjunta, na qual o clube 

é uma empresa obrigada a atuar com o seu concorrente na produção do 

espetáculo desportivo.  

 

 Nas lições de João Leal Amado3: 

  

 “Um jogo de futebol, por exemplo, necessita da intervenção 

de duas empresas (dois clubes) para se efetuar. Um 

campeonato de basquetebol ou de handebol, para dar outro 

exemplo, carece da presença de vários clubes. Uma empresa, 

por si só, é incapaz de produzir o espetáculo desportivo. Esta 

necessidade de produção conjunta faz com que essas 

empresas, competindo embora acerrimamente no plano 

desportivo, sejam de algum modo parceiras no plano 

econômico. Estabelece-se entre elas uma relação dúplice, se 

não ambivalente, de tipo adversarial-fraternal, de competição 

cooperação, de concorrência convivência”. 

    

  Em outras palavras, o desaparecimento de um clube de futebol afeta 

diretamente os demais.  

  A valorização do espetáculo está ligada ao equilíbrio da disputa entre os 

seus participantes. Sem a emoção e a incerteza do resultado, o público perde o 

interesse, a audiência diminui, a publicidade e o patrocínio ficam comprometidos 

e, sem dinheiro, o negócio deixa de prosperar.  
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 Nesse contexto, buscando a revitalização dos clubes em dificuldade 

financeira e a preservação da competitividade vital ao sistema do desporto, 

surgiu a figura da execução concentrada em face de entidades desportivas. 

 

 

 Execução Concentrada – Linhas gerais 

 

 A execução concentrada tem sido utilizada por alguns Tribunais Regionais 

do Trabalho como forma de garantir a satisfação dos débitos trabalhistas sem 

comprometer o funcionamento das entidades devedoras. 

 O procedimento especial visa equacionar o passivo trabalhista dos clubes 

e, ao mesmo tempo, efetivar as decisões judiciais em favor dos atletas credores, 

valendo-se do devido processo legal presente no art. 5º, LIV, da CR/88.4  

 No processo do trabalho, as normas referentes à execução estão 

previstas nos arts. 876 e seguintes da CLT. Em seu curso normal, compete ao 

juízo de origem executar, na forma da lei: 

  

 “Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais 

não tenha havido recurso com efeito suspensivo; os acordos, 

quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados 

perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de 

conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação 

Prévia”. 

 

 No âmbito desportivo, pelas razões já levantadas, os principais clubes de 

futebol tornaram-se alvo de inúmeros processos em fase de execução.  

 Conforme previsto em Lei, as penhoras era feita por diversos juízos e, 

com respaldo no art. 655 do Código de Processo Civil, incidiam sobre: a renda 

dos jogos em que clube devedor atuava como mandante; as cotas de patrocínio; 

os direitos pela transmissão da partida e demais valores existentes em conta 

bancária.  

                                                           
4 Art. 5º, LIV. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 



 Os mandados expedidos eram tantos que muitas vezes sobrepunham-se, 

de modo que o cumprimento de um acarretava a frustração dos demais em razão 

da ausência de ativos financeiros disponíveis.   

 Nesse cenário, diversos credores tinham suas execuções frustradas em 

razão de grandes constrições já efetivadas. Ao mesmo tempo, com praticamente 

toda a receita penhorada, o funcionamento regular das agremiações restou 

comprometido, impedindo a continuidade da prática desportiva. 

 Entendendo que o problema está na condução executória desordenada, 

os Tribunais Regionais do Trabalho do Rio de Janeiro (1ª Região), de Santa 

Catarina (12ª Região), da Bahia (5ª Região) e de Minas Gerais (3ª Região), foram 

os primeiros a editar atos determinando a reunião dos processos de execução 

em trâmite contra o mesmo devedor.   

 Aberto o precedente, atualmente diversos TRT’s autorizam os juízes 

condutores das execuções - de ofício, a pedido das partes ou do Ministério 

Público do Trabalho - a propor a reunião de processos contra o mesmo devedor, 

caso comprovado que o cumprimento de decisões judiciais está pondo em risco 

a atividade e comprometendo a eficácia da prestação jurisdicional. 

 Uma vez concedido o Plano Especial de Execução, reúnem-se a 

arrecadação e a distribuição de valores a serem recolhidos pelo clube no juízo 

da vara centralizadora, que deverá coordenar as condições ajustadas pelas 

partes para o pagamento do débito consolidado e tratar dos incidentes 

suscitados no decorrer da execução.  

 Por fim, os mandados de penhora e de bloqueio de valores já expedidos 

nas execuções anteriores ao requerimento terão seu cumprimento suspenso. 

 Em resumo: determinou-se a reunião dos processos de execução contra 

os clubes de futebol endividados e suspenderam-se as penhoras online e os 

bloqueios de renda sobre os seus ativos financeiros em geral. Em seguida, 

centralizou-se a arrecadação e a distribuição de valores recolhidos pelas 

agremiações na vara determinada, a qual foi atribuída a função de adotar as 

providências complementares ao adimplemento do ato normativo. 

 



 Nas palavras de Nelson Thomaz Braga e Roberto Pessoa5: 

  

 “Procurou-se, assim, a edição de instrumental normativo 

resultante de um conjunto de atos organizado com o objetivo de 

produzir efeitos positivos nas relações trabalhistas entre os 

protagonistas da execução que assegurassem o desfecho das 

demandas em favor da segurança dos credores, bem como que 

propiciassem, ao mesmo tempo, a restauração da saúde 

financeira do devedor, com repercussão benéfica nas esferas 

social e desportiva, considerando a natureza da atividade 

desenvolvida por estes atores, clubes e atletas”. 

 

 Fundamentos legais  

 

 A adoção do procedimento unificado pelos Tribunais Regionais mereceu 

a aprovação e o incentivo do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, conforme 

se colhe da decisão proferida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho no 

processo TST-RC-120368/2004-000-00-00-8, na qual entendeu-se que a 

reunião de execuções é: “prática construtiva, pois tem como escopo a celeridade 

e o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional”. 

 Segundo o entendimento do Tribunal Superior, a elaboração do plano 

especial é consoante ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura 

a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os 

meios que garantem a celeridade de sua tramitação. 

 Além disso, argumenta-se que nos termos do art. 889 da CLT, são 

aplicáveis aos trâmites e incidentes do processo da execução trabalhista os 

preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial 

da dívida ativa da Fazenda Pública Federal, desde que compatíveis.  

 Nesse sentido, aplica-se o disposto do art. 28 da Lei n. 6.830/80 que, 

tratando da cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, estabelece: 
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 “Art. 28 - O juiz, a requerimento das partes, poderá, por 

conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a 

reunião de processos contra o mesmo devedor”. 

 

 Ainda, segundo o art. 620 do Código de Processo Civil, “quando por vários 

meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo 

modo menos gravoso para o devedor”.  

 Trata-se do princípio da execução menos gravosa, também utilizado para 

respaldar a instituição do procedimento especial, ainda que sua aplicação ao 

processo do trabalho levante controvérsias diante da natureza alimentar do 

crédito trabalhista.   

 Por fim, com base na Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e 

Falências), entende-se que a concessão dos Planos Especiais de Execução aos 

clubes se assemelha aos atos de revitalização que tem por objetivo, nos termos 

do art. 47 da referida Lei:  

 

 “Art. 47 – (...) viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 

e dos interesses dos credores, provendo, assim, a preservação 

da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica”.  

  

 Regulamentação do Ato 

 

 Partindo-se do princípio que a Execução Concentrada tenha sido criada 

nas entrelinhas do ordenamento com o objetivo de promover a celeridade da 

execução e garantir a eficácia da prestação jurisdicional, algumas considerações 

merecem ser tecidas, principalmente no que se refere à observância do devido 

processo legal no seu decorrer. 



 Nas lições de Fredie Didier Jr6, são extraídos da cláusula geral do “devido 

processo legal” todos os princípios que regem o direito processual, entre eles, o 

da efetividade: 

 “Da cláusula geral do ‘devido processo legal’ podem ser 

extraídos todos os princípios que regem o direito processual. É 

dela, por exemplo, que se extrai o princípio da efetividade: os 

direitos devem ser, além de reconhecidos, efetivados. Processo 

devido é processo efetivo. O princípio da efetividade garante o 

direito fundamental à tutela executiva, que consiste na ‘exigência 

de um sistema completo de tutela executiva, no qual existam 

meios executivos capazes de proporcionar pronta e integral 

satisfação a qualquer direito merecedor de tutela”. 

  

 A despeito do interesse público investido na preservação da atividade 

desportiva, não pode a execução unificada do clube devedor ocasionar a 

perpetuação das demandas e, em desacordo com próprios dispositivos legais 

que o fundamentam, favorecer à ineficácia da prestação jurisdicional. 

 Isso significa que o tratamento especial não pode servir para privilegiar 

aqueles que buscam no procedimento uma forma de procrastinar indevidamente 

o pagamento da dívida.  

 A execução centralizada, pautada em imperativos de eficácia e eficiência, 

deve atender integralmente aos objetivos para os quais foi criada. Nesse sentido, 

a fim de evitar que a reunião das execuções venha a favorecer a mera 

administração do passivo trabalhista pelo clube em detrimento da satisfação do 

crédito em favor do trabalhador, alguns critérios regulamentadores precisam ser 

observados. 

 Primeiro, para a quitação da execução em tempo razoável deverá ser 

arbitrado um valor mínimo a ser disponibilizado no juízo centralizador, 

compatível com a renda regularmente auferida pela agremiação. Segundo, 

deverá ser fixado prazo determinado para a duração do procedimento especial. 
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 Por ser mecanismo de recuperação da atividade da pessoa jurídica, a 

centralização das execuções passou a ter como importante fonte de referência 

a Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), a ensejar a 

aplicação de alguns dispositivos, como o Art. 54: 

 

 “Art. 54 - O plano de recuperação judicial não poderá prever 

prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos 

derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes 

de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação 

judicial”. 

 

 Extraídos da mesma Lei, aplicam-se também os critérios de anterioridade 

da intimação da sentença e de preferência entre os créditos trabalhistas 

habilitados, conforme se verifica do seguinte fragmento, retirado do Ato nº 

837/2007, editado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região: 

 

 “Art 5º O pagamento dos créditos indicados nas cartas de 

vênia obedecerá ao critério de anterioridade da intimação da 

sentença de liquidação ou da assinatura do termo de 

conciliação, à exceção dos preferenciais, que precederão os 

demais. 

  

     § 1º São considerados preferenciais, para fins do disposto no 

caput deste artigo: 

  

     I - os créditos dos titulares, se acometidos eles próprios ou 

seus dependentes de doença grave, nos termos dos incisos XI, 

XII e XIV do artigo 20 da Lei nº 8.036/90; 

  

     II - os créditos cujos titulares estejam enquadrados no estatuto 

do idoso (Lei nº 10.741/03, artigo 71), observado o limite de 150 

(cento e cinqüenta) salários mínimos (Lei nº 11.101/2005, artigo 

83, inciso I); 

  



     III - os créditos cujos valores não excedam a 60 (sessenta) 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95); 

  

     IV - os créditos decorrentes de rescisão de contrato de 

trabalho, observado o limite de 150 (cento e cinqüenta) salários 

mínimos (Lei nº 11.101/2005, artigo 83, inciso I). 

  

     § 2º Para os fins estabelecidos no § 1º deste artigo, os créditos 

derivados da ausência ou insuficiência de depósitos em conta 

vinculada ao FGTS e de salários retidos são considerados 

decorrentes da rescisão do contrato de trabalho.” 

 

 Além disso, é interessante que haja a participação dos credores na 

deliberação dos termos fixados ao prosseguimento da execução na vara 

centralizadora.  

  

 Nas lições de José Augusto Rodrigues Pinto7: 

  

 “A Recuperação Extrajudicial é uma fórmula disponível ao 

devedor que, embora sem força para honrar pontualmente seu 

passivo, estará capacitado a fazê-lo mediante concertação de 

condições e prazo com o conjunto de credores, sem sacrifício da 

atividade empresarial. Basta-lhe, para isso, que os procure e 

reúna”. 

  

 Valendo-se novamente da analogia entre o procedimento especial e a 

recuperação extrajudicial, conclui-se que a anuência dos credores é 

indispensável, tanto na elaboração das regras do plano proposto, quanto no 

decorrer do seu cumprimento. 

 Essa se dará por intermédio um conselho de credores, eleito para 

acompanhar e fiscalizar as atividades de gestão administrativa e a realização 

dos atos de cumprimento das execuções pelos clubes. 
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 A medida tem como objetivo garantir o contraditório por meio da 

participação ativa das partes durante todo o procedimento, inclusive na fase de 

execução, em respeito ao art. 5, LV, da Constituição Federal: 

 

  “Art. 5º, LV - Aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes”. 

  

 Na lição de Humberto Theodoro Júnior8:  

 

 “Embora os princípios processuais possam admitir 

exceções, o do contraditório é absoluto, e deve sempre ser 

observado, sob pena de nulidade do processo. A ele se 

submetem tanto as partes como o próprio juiz, que haverá de 

respeita-lo mesmo naquelas hipóteses em que procede exame 

e deliberação de ofício acerca de certas questões que envolvem 

matéria de ordem pública” 

 

 Mesmo com todas essas precauções, em um dado momento a execução 

concentrada poderá se mostrar, ainda sim, infrutífera. 

 Nesse caso, nada impede a realização de audiências de conciliação no 

decorrer do procedimento executivo.  

 O art. 764 da CLT dispõe que os dissídios individuais ou coletivos 

submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à 

conciliação, que poderá ser manifestada a qualquer tempo, em todos os 

momentos processuais. 

 Cerne da Justiça Trabalhista, a conciliação reveste o procedimento de 

maior credibilidade e contribui para a confiança das partes na prestação 

jurisdicional.  A experiência dos Tribunais que privilegiam a composição entre 

credor e devedor tem mostrado bons resultados, por possibilitar maior 

efetividade à execução. 
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 Esse é o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região: 

 

 “EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

FACULDADE DO JUIZ CONDUTOR DA EXECUÇÃO. A 

designação para conciliação das partes, na execução, é 

faculdade do juiz condutor do feito, porquanto a CLT prevê os 

momentos em que esta se faz obrigatória (arts. 846 e 850). 

Ademais, se há 'animus' das partes em tal sentido, a falta de 

audiência conciliatória não inibe a avença, que poderá ser 

manifestada a qualquer tempo nos autos por simples petição. 

(TRT - 10ª R. 3ªT. AP Nº. 268/99. REL. JUIZ MARCOS 

ROBERTO PEREIRA. DJDF 15.10.99. P. 5. RDT 11/99, P. 55).” 

 

 Por fim, remanescendo infrutíferas as tentativas de proceder com a 

execução unificada e, entendendo o Tribunal que os referidos atos não atendem 

aos objetivos básicos para os quais foram editados, nada impede a extinção da 

medida e a consequente remessa dos autos para as suas respectivas varas de 

origem. 

 Nesse sentido, observe-se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 

1ª Região que excluiu o Clube Botafogo de Futebol e Regatas do proveito dos 

benefícios concedidos pelo Ato Conjunto nº 837/2007, o qual mantinha a 

centralização da arrecadação e distribuição dos valores a serem recolhidos na 

18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro:  

 

“O PRESIDENTE E A CORREGEDORA DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais,  

  

CONSIDERANDO a publicação do Ato nº 837, de 17 de 

dezembro de 2007, no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro, Parte III, Seção II, de 20 de dezembro de 2007, que 

manteve a centralização da arrecadação e distribuição dos 

valores a serem recolhidos por Botafogo de Futebol e Regatas, 



Fluminense Football Club e Clube de Regatas Vasco da Gama 

no respectivos juízos centralizadores 18ª, 49ª e 56ª Varas do 

Trabalho do Rio de Janeiro;  

  

CONSIDERANDO o Ato nº 66, de 13 de outubro de 2010 

(DOERJ-14.10.2010), que determinou a transferência da 

centralização das execuções do Botafogo de Futebol e Regatas 

para o Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios e Execução 

Centralizada; e  

  

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Presidente deste 

Tribunal, às fls. 5.406/5.406-verso, dos autos do Processo nº 

0011228-71.2010.5.01.0000,  

 

RESOLVEM:  

Art. 1º EXCLUIR o BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS do 

proveito dos benefícios concedidos pelo Ato Conjunto nº 837, de 

17 de dezembro de 2007, que fica revogado, neste particular.  

  

Art. 2º REVOGAR o Ato nº 66, de 13 de outubro de 2010, que 

determinou a transferência da centralização das execuções do 

BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS para o Juízo Auxiliar 

de Conciliação de Precatórios e Execução Centralizada.  

(ATO CONJUNTO Nº 5/2013. TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 1ª REGIÃO) 

 

  

Novas perspectivas – Fair Play Financeiro 

 

 Em busca da preservação do sistema desportivo nacional, não bastam 

mecanismos que gerenciem as constrições judiciais sofridas pelos clubes em 

busca da sua revitalização econômica. Mais importante do que solucionar o 

problema do passivo trabalhista, deve-se evitar que novas dívidas sejam 

contraídas. 



 O fair play financeiro é uma tendência que se observa nos campeonatos 

regidos por entidades relacionadas à Federação Internacional de Futebol (FIFA), 

e consiste em priorizar os desempenhos esportivo e econômico sustentáveis, 

aliados à gestão profissional e transparente do futebol. 

 Infelizmente, a legislação pátria desportiva ainda não estabelece normas 

financeiras rígidas sobre um mercado que movimenta milhões de dólares por 

ano em mídia, publicidade, materiais esportivos e, principalmente, contratação 

de empregados diretos e indiretos. 

 É claro que tamanha circulação de capital favorece um aumento da 

arrecadação. Da mesma forma crescem os gastos e em maior proporção, 

gerando desequilíbrio e engrossando a fila de endividados. 

 Nesse ponto, nas palavras de Álvaro Melo Filho9:  

 

 “A solução passa, necessariamente, pelo corte de despesas 

com salários absurdos e pelo refrear da volúpia de contratações 

milionárias, sob pena de o futebol transfundir-se num negócio 

cronicamente deficitário”. 

 

 Para ter saúde financeira, os salários e as transferências negociadas 

pelos clubes devem ser compatíveis e proporcionais às receitas geradas. A conta 

é simples: para que os vencimentos dos trabalhadores sejam pagos 

regularmente, é preciso que “caibam” no orçamento. Além disso, o investimento 

na capacitação e na transparência da gestão administrativa das agremiações é 

fundamental. 

 Enfim, trata-se de um conjunto de ações cujo objetivo é regulamentar e 

colocar em prática um modelo de administração responsável e sustentável.  

 Deixando em aberto o debate, a reflexão de Álvaro Melo Filho10: 

 

 “Torna-se, pois, vital e inarredável, adotar como elemento 

chave a lógica da racionalidade na gestão desportiva (para que 
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não se transfunda em “indigestão” financeiro-desportiva), única 

forma dos clubes saírem de uma espiral infernal que os impede 

de pôr em prática um modelo de administração responsável e 

viável. Assim, é inadiável priorizar o desempenho desportivo e 

econômico sustentáveis, aliados a uma gestão profissional e 

transparente do futebol, propiciando, assim, a esperança 

hodierna no desporto que é, notoriamente, paixão de multidões 

e “marca registrada” da identidade nacional. E, como no contexto 

futebolístico, no qual, à evidência, somos mais movidos a 

sonhos do que por realidades, impende tornar em passado as 

perversas e desastrosas gestões desportivas do presente, uma 

vez que passado e presente já não iluminam o futuro”. 

  

 Conclusão 

 

 No decorrer do presente trabalho, foram apresentados os problemas 

financeiros advindos da má gestão dos clubes de futebol e buscou-se possíveis 

alternativas para solucionar os entraves das execuções judiciais trabalhistas 

contra as agremiações. 

 Entendeu-se que o número excessivo de execuções em curso na Justiça 

do Trabalho, sem o devido controle, comprometeria o patrimônio do executado 

a ponto de impedi-lo de realizar a sua atividade-fim, prejudicando, no caso das 

agremiações esportivas, o desenvolvimento social do desporto, o adimplemento 

dos compromissos contratuais e, inclusive, das verbas salariais de seus 

empregados. 

 Nesse passo, a execução concentrada surgiu como um meio de preservar 

o funcionamento das entidades devedoras e, ao mesmo tempo, garantir a 

quitação do crédito trabalhista em favor do empregado. 

 Com a chancela do respectivo Tribunal Superior, a edição dos primeiros 

Atos que reuniram os processos de execução contra mesmo devedor partiram 

dos Tribunais Regionais do Trabalho do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e 

Minas Gerais, e a experiência logo foi replicada em todo o território nacional. 



 Enfatizou-se que diante da função social do Plano Especial de Execução, 

não basta que esse seja autorizado, fazendo-se tão ou mais importante a sua 

regulamentação.  

 Para tanto, buscando uma analogia à Lei de Recuperação Judicial e 

Falências (Lei 11.101/2005), sugeriu-se que um valor mínimo, apurado com base 

nos rendimentos do clube, fosse disponibilizado de início na Vara Centralizadora, 

bem como fosse fixado prazo máximo para a duração do procedimento. 

 Além disso, ressaltou-se a importância da participação efetiva dos 

credores na elaboração do plano especial de execução, e a possibilidade da 

realização de audiências de conciliação no seu decorrer. 

 Esclareceu-se que, diante da evidente ineficiência do procedimento 

adotado e da frustração das tentativas anteriores para dar-lhe efetividade, nada 

impede a revogação do ato e a extinção da reunião processual. Nesse caso, os 

autos serão remetidos às varas de origem para que, em cada uma, a execução 

seja processada individualmente. 

 Feitas as devidas ponderações, conclui-se que a Execução Concentrada 

é hoje uma opção alternativa para melhor conduzir as constrições financeiras em 

desfavor dos clubes de futebol.  

 Uma vez bem regulamentada e regida sob os preceitos do devido 

processo legal, o procedimento especial pode ser um grande aliado na 

preservação do sistema desportivo nacional, desde que resulte na satisfação do 

crédito em favor do trabalhador. Do contrário, estaríamos privilegiando a simples 

administração do passivo trabalhista pela entidade devedora, em detrimento da 

efetividade jurisdicional. 

 Finalmente, deixa-se a reflexão acerca da dinâmica financeira atual no 

mercado desportivo e da supervalorização dos salários e dos valores de 

transferência. Levantando-se a necessidade de perseguir um modelo de gestão 

responsável e sustentável no esporte. 


