
Victor Montañés Rston – GEDD USP 

 

Penhora de Direitos Econômicos: Um Paradigma da Responsabilidade Desportiva 

 

 Mais um semestre se passou, com mais um título do Brasil na Copa América. Agora, 

estamos matando as saudades do campeonato brasileiro e de nosso time de coração, mas nem para 

todo mundo esse retorno ao cotidiano do futebol significou alegria. Junto com a volta das partidas 

semanais aos domingos, retornaram as notícias daquilo que assombra muitos clubes: dívidas1.  

Essas são as mais variadas possíveis, desde dívidas com atletas, com instituições finan-

ceiras e com intermediários, além de débitos por conta de água, de luz – isso sem falar quando 

até marmita de funcionário entra na história.  

 Nada indica que o cenário mudará tão cedo, exceto talvez para alguns clubes que tentam 

se mobilizar para diversificar suas receitas e incrementar as já existentes, como através da funci-

onalização de seus estádios ou arenas2, de novas parcerias e de programas sócio-torcedor mais 

atrativos, para fazer frente às suas dívidas. 

 Todavia, onde ainda os clubes insistem em buscar receitas? Sim, nos seus próprios joga-

dores. Na verdade, por meio do mercado de transferência de atletas e dos seus direitos econômi-

cos. Todos aqueles que leem noticiários e acompanham o dia-dia do futebol já ouviram falar disso, 

ainda mais nos meses que passaram com a abertura da “janela” europeia.  

É expressão dotada de significado jurídico, que em toda janela de transferência se ouve: 

o clube A detém 50% dos “direitos” do novo craque daquela grande equipe da Europa, o clube B 

receberá 20% da transferência do destaque da última Liga dos Campeões e por aí vai. Mas o que 

seriam propriamente os tais direitos econômicos? Para piorar, será mesmo que seu clube vai re-

ceber o valor por esses direitos?   

Vamos imaginar uma situação. Surge uma nova grande estrela no seu clube, um outro 

João Pedro, Rodrygo, David Neres, Everton, mas melhor. Aquele cara que será o melhor do 

mundo, que colocará em xeque a hegemonia Messi-CR7 e que não é o Van Dijk. Não passam 4 

meses de atuação e ele já é artilheiro do Campeonato Brasileiro com apenas 19 anos e já tem gente 

                                                           
1 10º Valor das Marcas dos Clubes Brasileiros Finanças dos Clubes. BDO Publicações, 2017. Disponível 

em:<https://www.bdo.com.br/getattachment/Publicacoes/Noticias-em-destaque/9%C2%BA-Valor-das-

marcas-dos-clubes-brasileiros/Valor-das-Marcas-2017.pdf.aspx?lang=pt-BR&ext=.pdf&disposition=atta-

chment.>. Acesso em 09 de jul. de 2019. 
2 Dar vida aos estádios fora de dias de jogo, através de shows e eventos, inclusive de outros esportes. 

https://www.bdo.com.br/getattachment/Publicacoes/Noticias-em-destaque/9%C2%BA-Valor-das-marcas-dos-clubes-brasileiros/Valor-das-Marcas-2017.pdf.aspx?lang=pt-BR&ext=.pdf&disposition=attachment
https://www.bdo.com.br/getattachment/Publicacoes/Noticias-em-destaque/9%C2%BA-Valor-das-marcas-dos-clubes-brasileiros/Valor-das-Marcas-2017.pdf.aspx?lang=pt-BR&ext=.pdf&disposition=attachment
https://www.bdo.com.br/getattachment/Publicacoes/Noticias-em-destaque/9%C2%BA-Valor-das-marcas-dos-clubes-brasileiros/Valor-das-Marcas-2017.pdf.aspx?lang=pt-BR&ext=.pdf&disposition=attachment


pedindo vaga para o tal craque na seleção. É o “carta preta” de toda semana ou, para aqueles que 

não são afins de vídeo games, o capitão semanal do time do fantasy de todo mundo.  

 Não passam esses mesmos 4 meses e notícias pipocam de olheiro de clube da Inglaterra 

para cá, da Espanha para lá, até da China aparecem. Você, torcedor desse clube brasileiro, já sabe 

bem o fim da história. Nem acaba o campeonato e esse atleta já está “vendido”, restando-lhe 

apenas rodadas finais de despedida de sua casa para ir buscar seu sonho em um dos maiores clubes 

do planeta.  

 Contudo, os diretores do seu clube são muito espertos, mais astutos do que os próprios 

clubes compradores. Pensam eles: vou perder essa joia? Claro, não vivemos mais o futebol ro-

mântico dos anos 60 e 70 de Pelé, Coutinho, Rivelino, Gerson, Waldir Peres entre outros. Porém, 

dá para fazer ainda mais dinheiro com essa joia? Os 100 milhões de reais da primeira transferência 

não bastam para satisfazer a higidez das contas da associação desportiva.  

 E aí que vem os direitos econômicos. Surgem como verdadeiro mecanismo de cessão de 

direitos, relativos a valores referentes a uma possível transferência de atleta que amplia as fontes 

de receitas do clube e não apenas para realizar no presente o que antes era futuro e incerto – e, 

sim, como uma “aposta futura” até. 

Aqueles diretores a quem me referi pensam: e se segurar 20% da próxima transferência? 

Então, em vez de vender por 100 milhões de reais hoje, vendo por 80 milhões, valor este mais 

acessível ao clube comprador, e fico com os outros 20% de “investimento”, porque sei que esse 

atleta vai crescer e daqui 2 anos ganharei com a transferência do próximo Cristiano Ronaldo e 

não da mera “promessinha”.  

Caso notório e recente dessa realidade é o de David Neres, jogador com apenas 8 partidas 

pelo profissional do São Paulo Futebol Clube, atualmente no Ajax, mas cuja transferência, no 

mercado europeu, era tida como quase certa para saldar as contas do clube brasileiro. Sua não 

transferência, em parte, foi uma das razões que colocou o clube em pequenos apuros financeiros, 

inclusive, para pagar seus atletas nos últimos meses3.  

 O que são os direitos econômicos, portanto? Nada mais são do que uma participação na 

futura transferência do atleta. Hoje vendo por 80 milhões de reais, amanhã ganho 20% sobre a 

transferência do mesmo atleta só que pelo dobro do preço. São divisíveis, ou seja, posso “fatiá-

los” entre vários titulares. Quem não se recorda dos jogadores que todos diziam que seu “passe” 

                                                           
3 São Paulo atrasa pagamento de direitos de imagem; Conselho votará aprovação de empréstimos. Dispo-

nível em <https://globoesporte.globo.com/futebol/times/sao-paulo/noticia/sao-paulo-atrasa-pagamento-de-

direitos-de-imagem-conselho-votara-aprovacao-de-emprestimos.ghtml>. Acesso em 11 de set. de 2019.  

https://globoesporte.globo.com/futebol/times/sao-paulo/noticia/sao-paulo-atrasa-pagamento-de-direitos-de-imagem-conselho-votara-aprovacao-de-emprestimos.ghtml%3e.%20Acesso
https://globoesporte.globo.com/futebol/times/sao-paulo/noticia/sao-paulo-atrasa-pagamento-de-direitos-de-imagem-conselho-votara-aprovacao-de-emprestimos.ghtml%3e.%20Acesso


era uma verdadeira pizza. Posso pegar esses 100% e distribuir no número de fatias que conseguir, 

respeitados certos limites.  

O mais importante desses limites é que terceiros, que não clube e atletas, não podem ter 

um pedaço dessa pizza. Empresário, pai, patrocinador e, inclusive, os “parças” do atleta não po-

dem ser titulares dos direitos econômicos dele. E não é por causa da lei. É por causa de regra da 

FIFA com implicações na CBF4.  

O descumprimento de tal regra enseja a incidência de possíveis sanções. O mais provável 

é a CBF ou a FIFA notificarem os interessados a se manifestarem em defesa prévia, iniciando-se 

procedimento no âmbito dessas entidades. O resultado pode ser a aplicação de sanções tais como 

proibição de registrar atletas, para os clubes, ou desfiliação da FIFA e da CBF, para os interme-

diários, entre outras.   

 Mais à frente voltamos nisso, o que importa agora é entender o que são esses direitos e 

seu papel como parte da receita dos clubes atualmente.  

 Impõe ponderação relevante a ser feita quanto a esse papel dos direitos econômicos. Por 

um lado, de fato a entrada dessas receitas pode trazer grande lucro à equipe. Se aquele atleta do 

exemplo anterior transferido por 80 milhões de reais inicialmente, depois fosse transferido por 

300 milhões de reais no mercado europeu, o clube receberia mais 60 milhões de reais! Pratica-

mente, dobrando o valor que recebeu na transferência inicial.  A partir disso, pode o clube rein-

vestir em sua base; montar uma nova equipe; investir em sua estrutura; saldar dívidas etc.  

 Por outro lado, a manutenção de direitos econômicos para revenda futura implica assun-

ção de riscos, já que a sua entrada nos cofres do clube depende de uma série de variáveis que nem 

sempre se verificam. Esse mecanismo significa receber parte do valor de uma futura e eventual 

transferência do atleta. Ou seja, pode ela simplesmente não ocorrer ou não ser pago o valor espe-

rado.  

  Como qualquer investimento que implica maior risco, pode-se lucrar muito, lucrar muito 

pouco ou simplesmente não se lucrar nada com aquela transferência e até sofrer prejuízos. Isso 

não significa necessariamente que buscar aumento de receitas com direitos econômicos seja sem-

pre mau negócio, mas significa um ônus ao clube de avaliar melhor seus riscos nesse mercado. 

Se as coisas saírem fora do planejado, pode não entrar aquele dinheiro que se almejava ganhar.  

                                                           
4 No âmbito da FIFA, aplica-se o 18ter do Regulamento de Status e de Transferências com as disposições 

do seu Código Disciplinar, sendo o Comitê Disciplinar o órgão com competência para imposição de even-

tuais medidas. No âmbito da CBF, há punição aplicável pela CNRD, nos termos dos arts. 5º, 1, h, 38 e 39 

do Regulamento Nacional de Intermediários com aplicação de sanções previstas no art. 42 do Regulamento 

da CNRD.  



 E o que pode ser mais trágico que a não transferência daquele craque e o crescimento 

constante das dívidas? É o crescimento dessas dívidas impedir a entrada de receitas futuras. E isso 

não se mostra difícil de acontecer, especialmente considerando a lei brasileira e a praxe forense 

do Poder Judiciário.   

 Vamos para outra situação mais próxima à vida de cada um para ilustrar: Condomínio, 

quem não mora e nunca morou em um? Quem mora ou já morou sabe bem as brigas entre condô-

minos e as baixarias cotidianas que acontecem pelas mais esdrúxulas razões. Enfim, independen-

temente disso, seguramente uma coisa todo Condomínio tem: o famoso inadimplente. Aquele 

sujeito que nunca pode votar nas Assembleias, porque está sempre devendo 1 ou 2 meses de 

despesas condominiais - sendo aqui bonzinho, em algumas situações, deve-se por mais meses até 

anos.  

 As despesas condominiais nada mais são que uma forma de repartição dos custos de ma-

nutenção do Condomínio entre condôminos. Isso significa que você, enquanto paga regularmente 

aquele valor mensal para utilizar piscina, academia, portaria entre os vários serviços que há, 

aquele sujeito inadimplente também os usa, só que não paga. Isso mesmo, você está pagando por 

ele e para ele usar tais serviços, algo que você nunca irá aceitar.  

 O resultado disso é a convocação de uma Assembleia para negociar a dívida condominial. 

Não havendo acordo, o Condomínio acaba ajuizando uma incômoda ação de execução de despe-

sas condominiais em face do tal inadimplente. Passados os 15 dias da ordem de pagamento, ele 

não paga.  

 Então, o Condomínio pede a penhora do imóvel do sujeito, que acaba avaliado e arrema-

tado em leilão, sendo depositado o valor da alienação nos autos do processo de execução. O Con-

domínio levanta esse valor, “põe no bolso” e todos os condôminos voltam a usar a piscina felizes, 

pensando que todos que a utilizam estão pagando por aquilo, até surgir outro inadimplente e essa 

história recomeçar.  

 Situações semelhantes acontecem com os clubes. Para se ater a apenas uma delas, é só 

substituir o Condomínio pelo Estado (Fazenda Pública ou Receita Federal), a despesa condomi-

nial pelo tributo e o inadimplente pelo clube. Todos devemos pagar tributos para manutenção dos 

serviços essenciais da sociedade e inclusive os clubes. Bem como o Condomínio não conserva 

sua piscina sem dinheiro, o Estado não constrói aquela escola ou aquele hospital sem ter receitas.  



 Assim, todos devemos colaborar para isso. E os clubes, no geral, são péssimos pagadores 

de impostos5. E não apenas, de outras dívidas também. E aí o que acontece? Penhoro imóveis dos 

clubes? Pode tentar, mas duvido não encontrar ao menos outras tantas penhoras sobre aquele bem 

ou que todos os imóveis estejam em nome de terceiros que não o clube.  

 Busco dinheiro nas contas dele? Mais difícil ainda achar algo, como já disse alguns “não 

têm dinheiro” nem para a marmita. Veículos, joias, ações, quotas sociais, faturamento? Ou não 

está no nome do clube, ou já tem outras tantas penhoras sobre aquilo ou simplesmente o clube 

não tem. O que fazer então? O clube não paga seus tributos e a Receita fica sem nada? O inter-

mediário, atleta e outros que têm crédito a receber acabam com o chapéu na mão? 

 Para isso, encontraram uma solução criativa. 

Lembra da história dos direitos econômicos como importante receita do seu clube? Pois 

é, sendo valor a ingressar, para a jurisprudência pátria, é penhorável e alguns credores adoram 

descobrir isso. Especialmente a Receita Federal que tem se valido da penhora de direitos econô-

micos para satisfazer créditos tributários6. E ela adora usar esse expediente quando há grandes 

transferências anunciadas, coincidência ou não.  

 Se os direitos econômicos não são registrados, como é um imóvel ou um veículo, mostra-

se um desafio efetivar a medida. O procedimento mais adotado é notificar o clube comprador para 

realizar o pagamento em juízo, como uma ordem enviada a terceiro para colaborar com a Justiça 

em determinado processo.  

Inclusive, a CBF pode acabar entrando no meio disso, já que tem depositados consigo os 

contratos de trabalho e o registro de direitos federativos do mercado interno. Esse procedimento 

pode ter seus desafios de efetividade, especialmente quando a ordem é encaminhada para fora do 

país, porém é assim que funciona e tem sido utilizado.   

 Algum problema nisso? Legalmente não há. Em princípio, há apenas o problema finan-

ceiro de o clube perder a receita e não conseguir mais montar aquele timaço que o torcedor tanto 

                                                           
5 Não se olvida do PROfut, programa do Governo Federal de parcelamento da dívida fiscal dos clubes junto 

à União, em que parte deles aderiram para tentar saldar suas dívidas fiscais. Todavia, mesmo após a adesão 

ao programa federal, os clubes da série A, no geral, aumentaram suas dívidas tributárias com a União. 

Quanto a isso, conferir PETROCILO, Carlos. Após perdão do Profut, clubes criam dívida de R$ 100 mi 

com a União. Folha de São Paulo, 2019. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/es-

porte/2019/04/apos-perdao-do-profut-clubes-criam-nova-divida-de-r-100-mi-com-a-uniao.shtml>. Acesso 

em 10 de jul. de 2019. O endividamento fiscal dos clubes também está demonstrado no Relatório da BDO 

já referido.  
6 Quanto a isso, conferir BARRACCO, Roberto de Palma. Justiça adota penhora dos direitos econômicos 

de atletas. Conjur, 2013. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2013-nov-21/judiciario-ve-penhora-

direitos-economicos-atletas-bons-olhos>. Acesso em 10 de jul. de 2019.  

https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2019/04/apos-perdao-do-profut-clubes-criam-nova-divida-de-r-100-mi-com-a-uniao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2019/04/apos-perdao-do-profut-clubes-criam-nova-divida-de-r-100-mi-com-a-uniao.shtml
https://www.conjur.com.br/2013-nov-21/judiciario-ve-penhora-direitos-economicos-atletas-bons-olhos
https://www.conjur.com.br/2013-nov-21/judiciario-ve-penhora-direitos-economicos-atletas-bons-olhos


sonha e talvez perder alguma credibilidade no mercado - como se a regra fosse ser bom pagador 

no futebol.  

Não obstante, não se limita a isso a questão. Tal penhora evidentemente faz terceiro, que 

não atleta e clube, se tornar titular sobre direitos econômicos daquele. O Estado e boa parte desses 

credores não podem ter esses direitos pelas regras referidas. E aí vem a FIFA e a CBF, entidades 

que todo mundo adora, punir esse clube com base em tais regras. Podem fazer isso?  

 Em favor delas, pode-se argumentar que independentemente de se tratar de penhora efe-

tivada pelo Poder Judiciário, foi o clube quem deu causa a penhora. Afinal, é ele quem ficou 

devendo e resultando a dívida na penhora dos direitos econômicos. Tendo dado causa, dessa ma-

neira, responde associativamente. Se tivesse pago, antes da penhora, o terceiro não se tornaria 

titular de qualquer direito econômico. Dessa maneira, as mesmas sanções aplicáveis no âmbito 

desportivo, para o caso de cessão de direitos econômicos a terceiros, incidiriam aqui.  

 Não obstante, há posição firme em favor do clube. Em defesa deste, argumenta-se que 

essas regras das entidades presumem cessão de direitos econômicos, que se trata de ato voluntário. 

Não pressupõe qualquer forma de aquisição de direitos econômicos por terceiro.  

Tendo sido uma transferência decorrente de cumprimento de ordem do Poder Judiciário 

não foi propriamente uma cessão. Tal posição é coerente, só talvez não salve o clube de responder 

por eventual descumprimento de obrigações financeiras, o que é conversa para outra hora.  

 Portanto, na nossa realidade jurídica, os direitos econômicos são importante forma de 

diversificação de fontes de receita pelos clubes e são penhoráveis, nos termos da lei. O paradigma 

que fica com toda essa história é a eventual responsabilidade desportiva decorrente da aquisição 

de direitos econômicos por terceiro que não clube ou atleta, lembrando que ela funciona como 

responsabilidade associativa, estabelecida no âmbito da autonomia privada das associações des-

portivas, como clubes de futebol e federações.  

A resposta não se mostra tão simples, havendo argumentação para ambos os lados, res-

tando a tais entidades do futebol se posicionarem sobre qual deva prevalecer. Até lá, ficamos no 

debate acadêmico na esperança de que tudo isso traga melhoras ao futebol brasileiro dentro e fora 

de campo.  

 


