
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Coordenadoria de Primeiro Grau

AO JUÍZO DE QUALQUER UMA DAS VARAS DO TRABALHO DE 
FLORIANÓPOLIS/SC

URGENTE
Cautelar de arresto
Inaudita altera pars

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, Procuradoria Regional do 

Trabalho da 12ª Região,  com sede  na Rua  Paschoal  Apóstolo  Pítsica,  4876,  bairro 

Agronômica, Florianópolis, SC, CEP 88025-255, CNPJ 26.989.715/0043-61,por intermédio 

do Procurador do Trabalho que ao final subscreve, vem, respeitosamente, à presença 

desse r.  juízo,  com fulcro nos artigos 127 e 129,  incisos III  e IX,  da Constituição da 

República, combinados com o art. 6°, inciso VII, “a” e “d” e art. 83, incisos I e III, da Lei 

Complementar  nº 75/93,  arts.  81,  III,  82 e 91 e seguintes da Lei  n° 8.078/90,  Lei  n° 

7.347/85 e demais disposições legais aplicáveis, propor a presente

A Ç Ã O  C I V I L  P Ú B L I C A

com pedido de tutela de urgência com cautelar de arresto de 
bens 

em face de

1)  FIGUEIRENSE  FUTEBOL CLUBE,  associação  civil,  entidade  de 

prática desportiva, inscrita no CNPJ 83.930.131/0001-03, com sede na Rua Humaitá, 
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194, Estreito, Florianópolis, SC, CEP 88.070-730;

2)  LUIZ  FERNANDO  PHILIPPI,  Presidente  do  Conselho 

Administrativo do 1º Réu, brasileiro, inscrito no CPF nº 067.112.519-20, domiciliado 

na Rua Humaitá, 194, Estreito, Florianópolis, SC, CEP 88.070-730;

3) NIKOLAS SLAVADOR BOTTÓS, 1º Vice-Presidente e membro do 

Conselho de Administração do 1º Réu, brasileiro, inscrito no CPF nº 041.659.169-86, 

residente  e  domiciliado  na  Rua  Vereador  Nagib  Jabor,  535,  apto.  102,  Capoeiras, 

Florianópolis/SC, CEP: 88090-100;

4) JEAN DURIEUX, 2º Vice-Presidente e membro do Conselho de 

Administração do 1º Réu,  brasileiro, inscrito no CPF nº 912.475.949-04, residente e 

domiciliado na Rodovia Antônio Luiz  de Moura Gonzaga,  nº 1167,  Porto da Lagoa, 

Florianópolis/SC, CEP: 88048-300;

5) LEONIR SANTINI, 3º Vice-Presidente e membro do Conselho de 

Administração do 1º Réu,  brasileiro, inscrito no CPF nº 454.515.169-87, residente e 

domiciliado na Rua Brasilpinho, nº 95, apto. 1403, Kobrasol, São José/SC, CEP: 88102-

300;

6)  DÉCIO MORITZ,  Secretário  Geral  e  membro  do  Conselho  de 

Administração do 1º Réu,  brasileiro, inscrito no CPF nº 029.814.599-53, residente e 

domiciliado na Rua Professor João José Cabral, nº 235, apto. 501;

7) FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado,  sociedade  empresarial  de  responsabilidade  limitada,  inscrita  no  CNPJ 

21.603.708/0001-07, com sede na Rua Humaitá, 194, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 

88.070-730;

8)  CLÁUDIO  HONIGMAN,  atual  Diretor-Presidente  do  7º  réu, 

brasileiro,  divorciado,  administrador,  portador  da  cédula  de  identidade  RG  nº 

529231451, SSP/SC, inscrito no CPF nº 016.750.517-39, residente e domiciliado na 

Rua Doutor Armínio Tavares, nº 176, apto. 703, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88015-

250;

9) WILFREDO BRILLINGER,  sócio do 7º réu, brasileiro, engenheiro, 

Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4876 - Centro Executivo Luiz Elias Daux, Torre 2, Bairro Agronômica - 
FLORIANÓPOLIS – SC - CEP 88.025-255 - fone (48) 3251-9900 / fax (48) 3223-1324

www.prt12.mpt.gov.br
2



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Coordenadoria de Primeiro Grau

casado, portador da cédula de identidade RG nº 643.591, SSP/SC, inscrito no CPF nº 

290.205.659-15, residente e domiciliado na Rua Frei Caneca, n. 100, apto. 1201, Bloco 

B, Agronômica, Florianópolis/SC, CEP: 88025-000;

10)  AIRTON MANOEL JOÃO,  sócio  do  7º  réu,  brasileiro,  casado, 

portador  da  cédula  de  identidade  RG  nº  709.402,  SSP/SC,  inscrito  no  CPF  nº 

375.638.409-82,  residente  e  domiciliado  na  Rua  Joaquim  Vaz,  nº  1390,  Praia 

Compridas, São José/SC, CEP: 88.102-650;

11) ELEPHANT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.990.778/0001-98, com sede na Avenida 

Rio Branco, nº 404, torre 2, sala 1203, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-200; 

12) CLÁUDIO CESAR VERNALHA ABREU DE OLIVEIRA,  acionista 

administrador do 11º réu e sócio do 7º réu, brasileiro, casado, advogado, portador da 

cédula de identidade RG nº 25.322.451-2, SSP/SP, inscrito no CPF nº 218.833.448-59, 

residente  e  domiciliado  na  Rua  José  Batista  Rosa,  nº  297,  Bairro  Trindade, 

Florianópolis/SC, CEP 88036-150;

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1. DO CONTEXTO FÁTICO

A calamitosa situação financeira do FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE, que 

beira ao colapso, é pública e notória. É admitida pela própria agremiação, vem sendo 

largamente veiculada na imprensa, e é de conhecimento desta Justiça Especializada, 

em todos os graus de jurisdição. Em virtude disso, dispensa maiores digressões. 

O  objetivo  da  presente  ação  civil  pública,  portanto,  é  a  busca  da 

responsabilização  trabalhista  e  a  salvaguarda  imediata  de  patrimônio  de  todas  as 

pessoas  físicas  e  jurídicas  responsáveis,  a  fim  de  assegurar  o  adimplemento  das 

parcelas salariais vencidas e vincendas devidas aos trabalhadores do clube.

Em breve retrospecto, a Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região 

em Santa Catarina recebeu a primeira denúncia de atrasos no pagamento de parcelas 
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salariais  pelo  clube,  em 2015.  Desde então,  foram autuados  os  Inquéritos  Civis  nº 

001624.2015.12.000/5, nº 000118.2016.12.000/1 e nº 000470.2016.12.000/9. 

Diante do inegável  pagamento  intempestivo  de décimo terceiro  salário,  e 

sem mais  alternativas  para  correção  extrajudicial,  o  Ministério  Público  do  Trabalho 

ajuizou a Ação Civil  Pública nº 0001010-91.2018.5.12.0001 distribuída à 1ª Vara do 

Trabalho de Florianópolis. Nos próprios autos judiciais,  a despeito da ordem judicial 

proferida em sede de tutela de urgência, e da própria composição parcial em que o réu 

se comprometeu perante o Parquet e o juízo, o clube descumpriu deliberadamente os 

prazos para pagamento da gratificação natalina de 2018.

Se nem mesmo nos autos de Ação Civil  Pública,  mediante ordem judicial 

com cominação de multas, o clube adimpliu tempestivamente suas obrigações, que dirá 

diretamente aos seus empregados destituídos de qualquer poder de coercibilidade. 

Nesse  cenário,  as  recentes  denúncias  dando  conta  dos  insustentáveis 

atrasos e parcelamentos de salários, não recolhimento de FGTS e não pagamento de 

verbas rescisórias, deram origem aos Procedimentos nº 000494.2019.12.000/7, NF nº 

000522.2019.12.000/1 e NF nº 000720.2019.12.000/5, no âmbito desta PRT.

No bojo das investigações deflagradas, tomou-se conhecimento da “tentativa 

de reestruturação” do Figueirense Futebol Clube, mediante a criação de uma sociedade 

empresária de responsabilidade limitada e da celebração do Acordo de Investimento e 

Transferência da Atividade de Futebol sob condições suspensivas em 08/08/2017 entre 

FIGUEIRENSE  FUTEBOL  CLUBE  (1º  réu),  FUTEBOL  CLUBE  LTDA.  (7º  réu)  e 

ELEPHANT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A (11º réu), na condição de investidora. 

Em detida análise aos documentos que alicerçaram todo o negócio jurídico, o Parquet 

identificou indícios de fraude. 

Convicto  da  confusão  existente  entre  todas  as  pessoas  jurídicas  que 

integram o polo passivo desta lide, aliado à flagrante insolvência do clube, o Ministério 

Público do Trabalho ajuíza a presente ação, buscando a responsabilização direta de 

todos  aqueles  que,  em conluio,  praticaram ardil  manobra  que tem causado graves 

prejuízos a toda coletividade de trabalhadores.
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Do mesmo modo, o Poder Judiciário Trabalhista Catarinense está ciente da 

situação retratada nesses autos. Atualmente, há 177 ações trabalhistas propostas em 

face do FIGUEIRENSE, distribuídas pelas sete Varas do Trabalho desta Capital, sendo, 

em sua larga maioria,  propostas  para  pleitear  o  pagamento  das verbas  salariais  e 

rescisórias impagas. Há atos de constrição nas receitas e bens do clube irradiados de 

diversos juízos nas mais diversas fases processuais.

Na tentativa de negociar com os credores trabalhistas, nas ações já em sede 

de  execução,  o  FIGUEIRENSE  (1º  e  7º  réus)  requereu  um  Plano  Especial  de 

Pagamento Trabalhista perante a Presidência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 

da 12ª Região. O PEPT nº 0000314-24.2019.5.12.0000 está sob a relatoria da Exma. 

Des. Mari Eleda Migliorini e ainda não se encontra em fase de execução. Destaca-se 

da peça de ingresso a situação financeira caótica pela qual atravessa o clube:

Excelência, o que se objetiva aqui, é a concessão de um plano de recuperação perante os 
credores  de  verbas  trabalhistas  antes  que  as  atividades  do  clube  entrem em colapso, 
inviabilizando, em definitivo, o adimplemento destas valorosas obrigações.
O colapso referido é iminente e real, considerando-se o déficit financeiro atual, aditados 
pelas  multas  e  encargos  dos  acordos  e  execuções  inadimplidas  perante  a  Justiça  do 
Trabalho. 
É que, ainda que toda a receita estimada para o ano de 2019 ingresse aos cofres  
do  Figueirense,  esta  não  será  suficiente  para  equilibrar  o  passivo  e  manter 
pontualmente os acordos e execuções em curso perante a Justiça do Trabalho.
Nota-se, no ponto, que o Figueirense possui uma previsão de déficit para o exercício 
de 2019 na ordem de R$ 9.645.000,00 (doc.anexo).
Ocorre, porém, não obstante o momento financeiro caótico, o Figueirense tem atuado de 
forma prudente, adotando medidas de contenção de gastos, tal como o exemplo do seu 
elenco de atletas profissionais, cuja folha reduziu em 55% em comparação ao exercício de 
2018,  inclusive arcou  pontualmente  com salários de  todos os funcionários,  no ano de 
2019.
Nesse  aspecto  é  que  o bloqueio das  receitas  de  forma  diversificada,  constante  e  não 
planejada, oriundo de diversas Varas Trabalhistas, prejudicam ainda mais o cumprimento 
das obrigações, na medida em que não se torna viável eleger prioridades (antiguidade, 
valores, percentuais de multa, etc.) tampouco honrar com diversos acordos entabulados, 
pois o bloqueio referente a um processo prejudica o pagamento de tantos outros, causando, 
inclusive, uma situação de desigualdade e injustiça perante os credores.
Ademais, o bloqueio das receitas de forma não planejada tem reflexo constante e  
direto  no  pagamento  da  folha  de  salários  dos  atuais  funcionários  e  atletas, 
prejudicando a manutenção das atividades, que, diga-se de passagem, são essenciais para 
que  o  Clube  permaneça  gerando  receitas  para  se  sustentar  e  adimplir  com  as  suas 
obrigações. (grifou-se)
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Da documentação  carreada  nos autos  do Inquérito  Civil,  o  clube  não se 

desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento tempestivo das últimas rescisões, dos 

salários e, tampouco, dos depósitos fundiários dos empregados ativos.

Sendo  assim,  considerando  a  inequívoca  e  confessa  contumácia  do 

FIGUEIRENSE  no  atraso  de  pagamentos  das  verbas  salariais  e  a  absoluta 

impossibilidade de correção extrajudicial, não restou ao Ministério Público do Trabalho 

outra alternativa que não a propositura desta ação.

Eis a síntese dos fatos.

2. DO DIREITO FUNDAMENTAL AO PAGAMENTO TEMPESTIVO DE SALÁRIOS, 

DE FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS 

A Convenção nº 95 de 1949,  da OIT, ratificada no Brasil  pelo Decreto nº 

41.721/1957,  fixa  a  obrigatoriedade  do  pagamento  dos  salários  com  intervalos 

regulares, em dias úteis, no local de trabalho ou em lugar próximo. E a Constituição 

Federal  estabelece  a  “proteção  do  salário  na  forma  da  lei,  constituindo  crime  sua  

retenção dolosa” (artigo 7º, inciso X).

Já a Consolidação das Leis do Trabalho reza que:

 Art. 459 - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve 
ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, per-
centagens e gratificações.
§ 1º   Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais 
tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.                      (Redação dada 
pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Tais preceitos têm por escopo impedir que o empregador retenha, durante 

largo lapso de tempo, a contraprestação a que faz jus o trabalhador  pela força de 

trabalho despendida.

Isso   porque   a   própria   natureza   alimentar   da   parcela   exige   a  

necessidade do pagamento efetuar-se em intervalos  certos  e regulares,  pois,  regra 

geral, o trabalhador conta apenas com essa renda para cobrir as suas despesas e de 

sua família.
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O pagamento  do  salário  constitui  a  principal  obrigação  do  empregador, 

valendo salientar que, por ter o escopo de atender as necessidades vitais básicas do 

trabalhador e de sua família, fica configurada a premência social do pagamento de tal  

parcela, no prazo legal.

No  entanto,  ao  contrário  do  exposto  até  então,  o  réu  tem  retardado  o 

pagamento dos salários de seus empregados, não o efetuando até o 5º (quinto) dia útil  

do mês subsequente ao trabalhado, ao arrepio do previsto art. 459, §1º, da CLT.

Entenda-se que o salário não significa apenas a remuneração básica: têm 

essa  natureza  todas  as  parcelas  integrantes  do  ganho  do  empregado,  como  os 

adicionais  (noturno,  de  insalubridade,  por  horas  extras  etc.),  as  comissões,  as 

gratificações  (natalina,  de  balanço  etc.),  os  acréscimos  decorrentes  de  reajustes 

coletivos e as prestações in natura que recebe do empregador.

Com  efeito,  a  Constituição  Federal  também prevê  expressamente  no  rol 

de  direitos  sociais  laborais:  o direito ao FGTS em seu art. 7º, inciso III. Da mesma 

forma,  encontra  estatura  constitucional  a  incidência  de  multa  indenizatória  pela 

despedida  imotivada,  conforme  o  disposto  no  art.  10,  I,  do  Ato  das  Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT).

Posteriormente à promulgação da atual Constituição Federal, foi  sancionada 

a  Lei  nº  8.036/90, com  intuito  de  regulamentar  o  direito  ao  FGTS,  conjunto 

normativo  que  fora  complementado  pelo  Decreto nº 99.684/90.

No caso em tela, conforme já descrito, o clube deixa de depositar o valor do 

FGTS de dezenas de empregados, descumprindo o disposto no art. 15 da Lei 8.036/90, 

que assim prevê:

Art.  15.  Para  os  fins  previstos  nesta  lei,  todos  os  empregadores  ficam  obrigados  a 
depositar,  até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância 
correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a 
cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 
da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a  Lei nº 4.090, de 13 de julho de 
1962, com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.                (Vide 
Lei nº 13.189, de 2015) Vigência
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Ademais,  o  art.  18  da mesma lei  prevê que,  na rescisão do contrato de 

trabalho  sem  justa  causa  o  empregador  deve  depositar,  na  conta  vinculada  do 

trabalhador  perante  o  FGTS,  os  valores  relativos  ao  mês  da  rescisão  e  ao 

imediatamente anterior, se ainda não recolhidos.

E,  ainda,  na  hipótese  de  despedida  sem  justa  causa, deve depositar,  

na  conta  vinculada  do trabalhador no FGTS, a importância correspondente a  40% 

(quarenta por cento) de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a 

vigência do contrato de trabalho.

Cabe destacar que há duas dimensões relativas ao FGTS que devem ser 

consideradas: a dimensão coletiva e a dimensão individual.  Esta última relaciona-se 

com  o  direito  do  titular  da  conta  vinculada  de  dispor  do  recurso  para atender 

suas  necessidades.  De  fato,  o  FGTS  possibilita  ao  trabalhador  formar  um 

patrimônio  que  pode  ser sacado em momentos especiais, como o da aquisição da 

casa própria ou da aposentadoria e em situações de dificuldades, que podem ocorrer 

com a demissão sem justa causa ou em caso de algumas doenças graves, nos termos 

do art. 20 da lei 8.036/90.

Sob  o  prisma  da  dimensão  coletiva,  convém  destacar a  importância  do 

FGTS  para  toda  a sociedade,  na  medida  em  que  há  relação  entre  o  FGTS  e  o  

desenvolvimento   social   (habitação,   saneamento  básico,  infraestrutura).  Nesse 

sentido, a doutrina:

(...) se examinado o FGTS à luz da ampla destinação  social conferida aos seus recursos, 
identifica-se uma espécie de dimensão coletiva da dignidade humana, expressada através 
do  provimento  de  condições  básicas  de  existência  aos  cidadãos  que,  direta  ou 
indiretamente, são beneficiados com investimentos  em  saneamento  básico,  habitação  e 
infraestrutura  urbana,  tendo  acesso  a  dignas condições de vida.
Essa dimensão  está  associada  à  visão  do  FGTS  como  fonte  de  recursos  para 
investimento   em  habitação  popular,  saneamento  básico  e  infra-estrutura  urbana, 
afigurando-se como instrumento de fomento, por destinar crédito a setores e atividades 
geradoras de emprego e bem-estar social (...) A dimensão  coletiva  da  dignidade  tem,  
portanto,  como elemento  central  a  garantia  de  condições mínimas  de existência  aos  
cidadãos  que  se  vêem  beneficiados  com  a  implementação  do desenvolvimento 
urbano,  notadamente  a  partir  da  garantia  de  saneamento  básico  e  de  um  teto para 
diversas  pessoas,  e  não  apenas  aos  fundistas  (JANTALIA,  Fabiano.  FGTS-Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. LTr: São Paulo.2008. p. 187-188)
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No caso  dos  autos,  no  curso  da  investigação  promovida  pelo  Ministério 

Público   do   Trabalho   nos   autos   do   Inquérito   Civil   n.º 000494.2019.12.000/7, o 

clube não logrou êxito em comprovar o regular recolhimento dos depósitos fundiários.

As evidências colhidas no curso do procedimento investigatório demonstram, 

de forma irrefutável, que o clube não efetua o pagamento das verbas rescisórias dos 

seus empregados no prazo legal. Ademais, uma parte dos TRCTs  apresentados  estão 

apócrifos  e  desacompanhados  dos  respectivos  comprovantes  do  pagamento  dos 

valores. 

Como  é  cediço,  a  Consolidação  das  Leis  Trabalhistas  (CLT)    dispõe, 

em  seu  artigo  477  e parágrafos, que o trabalhador tem direito a verbas rescisórias 

em  decorrência  do  término  do  seu  contrato,  havendo  estipulação  do  prazo  para 

quitação, no § 6º:

Art. 477.  Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competen-
tes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste 
artigo.  (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 6º A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção 
contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do 
instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias conta-
dos a partir do término do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 
(grifou-se).

O prazo visa resguardar a dignidade do trabalhador e de sua família,  por 

meio da garantia de seu sustento após a rescisão do contrato de trabalho, momento de 

maior vulnerabilidade do obreiro, o que não vem sendo devidamente observado nas 

dispensas efetuadas pelo clube.

Na relação com os trabalhadores, o FIGUEIRENSE tem passado ao largo do 

cumprimento das normas trabalhistas relativas ao pagamento dos salários,  FGTS e 

verbas  rescisórias  no  tempo  e  modo  estabelecidos  em  lei.  Na  verdade,  há  uma 

transferência dos riscos da atividade econômica para a parte mais frágil  da relação 

empregatícia que é o obreiro, em violação ao artigo 2º da Consolidação das Leis do 

Trabalho (aplicável ao clube por força do parágrafo primeiro deste mesmo dispositivo 

legal), que assim preceitua:
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Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,  assumindo os 
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço.
§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os 
profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou ou-
tras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.

Os empregados do FIGUEIRENSE não podem ser prejudicados pela má ad-

ministração do clube – cujos responsáveis também figuram no polo passivo da presente 

- e nem este pode ser tratado, no que tange à observância da legislação trabalhista, de 

forma diferenciada dos demais empregadores. Já bastam as inúmeras leis que são edi-

tadas no país para tentar favorecer os clubes de futebol em matéria tributária.

O CLUBE alega não estar pagando os salários na forma e no prazo corretos 

em razão de falta  de recursos.  O pagamento dos salários  dos empregados ativos, 

dentro do prazo e nos moldes legais, é, contudo, a obrigação primordial -  primeira e 

fundamental - de qualquer empresa. Não pode faltar recurso para o cumprimento dessa 

obrigação,  que  tem  caráter  alimentar,  relacionado  com  a  própria  subsistência  e 

dignidade do trabalhador.  O que a realidade fática nos demonstra é a inviabilidade 

econômica do empreendimento.

Em outras palavras: as razões apontadas pelo FIGUEIRENSE em nada po-

dem modificar ou prejudicar os direitos trabalhistas previstos em lei, oriundos de nor-

mas cogentes e imperativas, inafastáveis pela vontade das partes.

A conduta confessada pela agremiação agride frontalmente a legislação tra-

balhista, violando a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, que 

constituem fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, nos termos do art. 1º, 

III e IV da CRFB/88, e prejudicando não somente os seus atuais empregados, mas tam-

bém ex-empregados, toda uma gama de trabalhadores indeterminados que podem vir a 

ser contratados e, ainda, a sociedade como um todo.

A conduta ilícita dos réus impõe um alto custo para toda a sociedade, na me-

dida em que contribui para a sensação que assola todos os cidadãos brasileiros, de 

que as leis não se cumprem neste país, de que a Justiça Brasileira é ineficiente e de 

que a impunidade reina por aqui.
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Considerando  que  os  dispositivos  violados  constituem  normas  de  ordem 

pública, garantidora   de   direitos   trabalhistas   irrenunciáveis,   a   sua   inobservância  

afronta   direitos   da coletividade de trabalhadores, impondo ao Ministério Público a 

iniciativa de ações próprias, sendo atribuição do Parquet a defesa da ordem jurídica e 

dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis dos trabalhadores (artigo 

127, “caput”, e 129, inciso III, da CF, e artigos 83, inciso III, 5º, inciso I, e 6º, inciso VII,  

alínea “d”, da LC nº 75/1993, dentre outros).

Acresça, por fim, que no Brasil, o  atraso  no  pagamento  de  contas  (v.g. 

luz, água, telefone) pode acarretar o corte no fornecimento do serviço essencial em 

menos de um mês (antes do vencimento da próxima fatura), além de multa e juros; por 

seu turno, o atraso de qualquer  prestação  (v.g.  condomínio,  cartão  de  crédito,  bens 

de  consumo)  implica  em cobrança  de  multa  e  juros,  indicando  o  Código  de 

Defesa  do  Consumidor  o  índice  de  2% como  o  máximo  incidente  sobre  o  valor 

da  prestação,  para  hipótese  de  atraso,  a  título  de multa. 

Ora,  o atraso  salarial  tem o  condão  de  impedir o  pagamento tempestivo 

dos compromissos mensais do trabalhador (contas de luz, água, telefone, cartão de 

crédito,   etc.),  de  modo que quanto  aos salários já  inadimplidos deverá  incidir  o 

pagamento  de multa de 2% sobre o valor principal.

Nesse sentido,  faz-se necessário o provimento jurisdicional  no sentido de 

impor, imediatamente, aos Réus, solidariamente, a obrigação de:

a) EFETUAR  o  pagamento  dos  salários  vincendos de  todos  os  atuais 

empregados do FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE até  o  quinto  dia  útil 

do  mês  subsequente ao vencido, à luz do contido no artigo 459, § 1º da 

CLT;

b) EFETUAR o pagamento dos salários vencidos de todos os trabalhadores 

com vínculo de emprego ativo do FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE, no 

prazo de até 15 dias, acrescido de multa de 2% sobre o valor principal; 

c) DEPOSITAR mensalmente, até o dia 07 (sete) de cada mês, o percentual 

referente  ao  FGTS,  na  conta  vinculada  do  trabalhador,  a  importância 
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correspondente a 8% da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a 

cada empregado,  incluídas  na  remuneração  as  parcelas  de  que 

tratam  os arts. 457 e 458, da CLT e a gratificação de natal, inclusive que 

ainda não houver sido recolhido (art. 15 da Lei 8.036/90, de 11.5.1990);

d) DEPOSITAR na conta vinculada do trabalhador, por ocasião da rescisão 

do contrato de trabalho, o valor do mês da rescisão e ao imediatamente 

anterior, que ainda não houver sido recolhido (art.  18, caput, da Lei nº 

8.036, de 11.5.1990);

e) DEPOSITAR  na  conta  vinculada  do  trabalhador,  na  hipótese  de 

dispensa  sem  justa  causa,  a indenização  compensatória  do  FGTS, 

no  percentual  de 40%,  incidente  sobre  o  montante  de todos  os 

depósitos  realizados  durante  a  vigência  do contrato  de  trabalho, 

atualizados  monetariamente   e   acrescidos   dos   respectivos   juros, 

inclusive que  ainda  não  houver  sido recolhido (art. 18, §1º, da Lei nº 

8.036, de 11.5.1990);

f) EFETUAR o pagamento das verbas rescisórias, no prazo legal de até 10 

(dez) dias, tal como estabelecido no § 6º do art. 477 da CLT, contados do 

encerramento da prestação dos serviços, ainda que juridicamente haja 

projeção do aviso-prévio, bem como ENTREGAR todos os documentos 

que  comprovem  a  extinção  contratual  e  necessários  ao  acesso  de 

benefícios  rescisórios,  tais  como  FGTS  e  Seguro  Desemprego  e 

COMUNICAR o fim do contrato de trabalho aos órgãos competentes, tudo 

no mesmo decênio legal.

Em caso de descumprimento,  o  Ministério  Público do Trabalho postula  a 

aplicação de medida cominatória que será melhor destrinchada mais adiante.  

3. DA  RESPONSABILIDADE  DOS  RÉUS:  SOLIDARIEDADE  E 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
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3.1 ASPECTOS FÁTICOS  

O Figueirense Futebol  Clube é agremiação desportiva fundada em 12 de 

junho  de  1921,  constituída  originariamente  na forma de  associação  sem finalidade 

lucrativa, inscrita no CNPJ nº 83.930.131/0001-03.

Após o rebaixamento do clube para a série “B” do Campeonato Brasileiro, 

em 2016, o FIGUEIRENSE passou a enfrentar séria crise financeira, que teve como 

impacto imediato o não cumprimento com suas obrigações trabalhistas.

Com vistas a buscar uma “reestruturação” na gestão do clube, o Figueirense 

declarou em 2017 a aprovação de um processo de transformação na estrutura jurídica 

do clube para transformá-lo em sociedade empresária com responsabilidade limitada e 

receber aporte financeiro de um grupo de investidores interessados em reergue-lo. 

O Figueirense Futebol Clube LTDA., inscrito no CNPJ nº 21.603.708/0001-07, 

teve seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 

23/12/2014,  ou  seja,  foi  criado  em  período  bastante  anterior  à  crise  financeira 

deflagrada, de modo que sua criação não foi proveniente desse contexto.

Conforme  o  contrato  social  originário,  a  sociedade  empresária  de 

responsabilidade limitada foi criada pelo FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE Associação 

(1º Réu) e o Sr. WILFREDO BRILLINGER (9º Réu):

Já naquela oportunidade,  em 2014, o documento afirmava a razão de sua 

criação: 
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Desde  logo,  o  Sr.  Wilfredo  que  à  época  figurava  como  Presidente  do 

Conselho de Administração, responsável por aprovar a criação da PJ – curiosamente foi 

também “o escolhido” para figurar como Diretor-Presidente (cláusula 8ª, § 4º):

 

Na cláusula 2ª do contrato, observa-se que a sociedade se sub-rogou em 

todas as obrigações e direitos do clube-associação.

A constituição do 7º Réu deu-se mediante integralização de R$ 1.000,00 (mil 

reais) a título de capital social (cláusula 5ª):

Desde sua constituição,  a sociedade empresária passou por  2 alterações 

contratuais, a primeira em 31/01/2018 e a segunda em 20/12/2018.

Em 31/01/2018, a 1ª alteração contratual da sociedade previu o aumento do 

capital social para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a cessão onerosa de 95% das cotas 

pertencentes à Associação Figueirense e de 1% do sócio Wilfredo para a empresa 

ELEPHANT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (11º Réu):
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A cláusula quinta previu a alteração da cláusula oitava para admitir que a 

administração da sociedade fosse efetuada por pessoa física não empregada, senão 

vejamos:
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Desse  modo,  a  administração  do  Figueirense  Futebol  Clube  -  frise-se 

sociedade  empresária  de  responsabilidade limitada que  se  sub-rogou  em todos  os 

direitos  e  deveres  do  Figueirense associação  -  passou  a  ser  oficialmente  exercida 

pessoalmente pelo Sr. Cláudio César Vernalha Abreu de Oliveira (12º Réu):

 

A  segunda  alteração  societária  do  Figueirense  LTDA.  ocorreu  em 

20/12/2018. Nessa ocasião, o Sr. AIRTON MANOEL JOÃO (10º Réu) era o Presidente 

do Conselho Administrativo do Figueirense Associação:

Novamente  foi  alterado  o  Diretor-Presidente  da  entidade,  passando  a 

assumir  o  encargo  o  Sr.  CLÁUDIO  HONIGMAN  (8º  Réu),  que  permanece  até  o 

momento:

Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4876 - Centro Executivo Luiz Elias Daux, Torre 2, Bairro Agronômica - 
FLORIANÓPOLIS – SC - CEP 88.025-255 - fone (48) 3251-9900 / fax (48) 3223-1324

www.prt12.mpt.gov.br
16



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Coordenadoria de Primeiro Grau

Segundo  seu  estatuto  social,  a  empresa  ELEPHANT  PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS S/A (11º Réu) é sociedade anônima constituída em 16/04/2013 (art. 4º) 

com capital social de R$ 1.000,00 (mil reais) (art. 5º):

A ínfima quantia integralizada – e não aumentada até o presente momento – 

se destina ao cumprimento dos seguintes objetos sociais (art. 3º): 

i) Participação  em  outras  sociedades,  nacionais  ou  

estrangeiras, no Brasil ou no exterior, como sócia ou acionista;

ii) A atividade de consultoria em gestão empresarial

iii) A atividade de intermediação de negócios

Na ata da 6ª assembleia geral extraordinária da ELEPHANT, realizada em 

29/03/2018,  houve  alteração  estatutária  quanto  ao  endereço.  Nessa  oportunidade, 

eram acionistas aparentes, representando 100% do capital social: o Sr. Carlos Cesar 

Vernalha Abreu de Oliveira e Sr. Antônio Sérgio Bertilotti. 

É fato notório que tanto o Sr. Carlos Vernalha, na condição de Presidente da 

Associação,  quanto  Sr.  Antônio  Bartilotti,  na  condição  de  Diretor  Financeiro, 

participaram diretamente da administração do clube réu. Para fins de esclarecimento, o 

Ministério Público do Trabalho deixou de incluir o Sr. Antônio Bartilotti no polo passivo 

da presente, ante o seu falecimento, ocorrido em 23/11/2018.

Em  8  de  agosto  de  2017,  os  réus  ELEPHANT  PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS S/A (“Investidora”), FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE (“Associação) e 

FIGUEIRENSE  FUTEBOL  CLUBE  LTDA.  (“Companhia”  ou  “Sociedade  Investida”) 
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celebraram um acordo de  investimento  e  transferência  da atividade  de futebol  sob 

condições suspensivas, contrato que acompanha esses autos.

Na  celebração  do  acordo,  as  partes  estavam  assim  representadas: 

ELEPHANT,  pelo  Sr.  Cláudio  Cesar  Vernalha  Abreu  de  Oliveira;  FIGUEIRENSE 

Associação e FIGUEIRENSE LTDA., pelo Sr. Wilfredo Brillinger.

Logo nos considerandos, extrai-se o item “B”:

A Investidora lidera um grupo de investidores e profissionais que atuam ou pretendem  

investir no futebol profissional,  com larga experiência na administração de clubes de  

futebol e na estruturação de investimentos que visam profissionalizar e aperfeiçoar a  

gestão do futebol brasileiro, observadas as limitações legais e desportivas atualmente  

em vigor.

Como objeto do contrato consta:

O presente  Acordo tem por objeto  regular  os  termos e  condições  I)  Transferência  

integral da atividade de futebol profissional e categorias de base da Associação para a  

Companhia (A Companhia, no acordo, refere-se ao FIGUEIRENSE LTDA.), com todos  

os seus direitos e obrigações relacionados a gestão, administração, resultados, receitas  

e despesas, bem como todos os direitos federativos e econômicos dos atletas altamente  

registrados  em  nome  da  Associação  e/ou  da  Companhia,  melhor  detalhada  na  

Cláusula 3 do presente Acordo; e II) a aquisição pela Investidora de uma participação  

societária  total  correspondente  a  95%  do  capital  social  da  Companhia,  livre  e  

desembaraçada de quaisquer Gravames, melhor detalhada na Cláusula 4 do presente  

Acordo (“Operação”)

Nesse tocante, vale dizer que a sub-rogação dos direitos e obrigações do 

Figueirense Associação para o Figueirense LTDA. já existia no mundo jurídico desde a 

constituição desta pessoa jurídica,  em  23/12/2014.  Não obstante,  o  referido acordo 

autoriza que o Figueirense LTDA. explore o nome, a marca, os símbolos da Associação, 

direito  de  imagem  dos  atletas,  receba  receitas  decorrentes  de  contribuição  de 

associados, patrocínios, contratos de televisão e internet, bem como pratique todos os 

atos necessários para a gestão integral das áreas-meio (3.1).
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Por força da Cláusula 4ª do contrato, a Elephant comprometeu-se a adquirir 

95% do capital social do Figueirense LTDA., sob a contrapartida de R$ 9.500,00 (nove 

mil e quinhentos reais) (item 4.3 do contrato).

Ora,  a  ELEPHANT  contraiu  obrigações  referente  a  matéria  - 

administração de clubes de futebol – diferente do seu objeto social, em flagrante 

desvio de finalidade. 

As partes deliberam em 51 laudas um complexo acordo de transferência 

de atividades de futebol, com o intuito de reerguer o Figueirense Futebol Clube e 

injetar  recursos,  por  intermédio  de  um  grupo  de  investidores,  mediante  a 

contrapartida de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)? 

A desproporcionalidade das quantias revela manobra pueril. 

No caso em apreço, a desconsideração da personalidade empresarial se faz 

necessária dados os valores extremante baixos declarados no capital social de cada 

qual, bem como do irrisório valor previsto no contrato celebrado.

  Esse valor não é suficiente para arcar com o custeio de um mês sequer de 

folha de pagamento de empregados do clube, o que dirá do déficit financeiro global do 

clube – que atualmente supera os  100 milhões de reais!   Diga-se que tais  valores 

mostram-se irrisórios ao desenvolvimento da atividade   empresarial   do   porte   do 

clube demandado. Dessa forma, e  a  inclusão  dos  sócios no polo passivo da presente 

ACP.    

E quem comporia esse grupo de investidores com larga experiência em 

administração de clubes de futebol da ELEPHANT? 

Em 04 de outubro de 2018, a imprensa veiculou entrevista com o Sr. Cláudio 

Vernalha, enquanto figurava como Presidente, na qual declarou:

Sobre os salários atrasados, reconheceu o problema e minimizou a situa-
ção comparando o Figueirense aos outros clubes que estão na frente da ta-
bela que também devem salários.
“O Figueirense  tem quase  dois  meses  de  salários  atrasados”.  “Se 
atrapalha? Claro que sim, mas não acredito que jogador faça corpo-
mole”. 
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Em relação aos funcionários, afirmou que os que ganham menores 
salários recebem em dia. Disse: “acho que acho são dezenove” “esses 
recebem uma parte no início e durante o mês o acerto ocorre”.  Reco-
nheceu problemas no final do ano com funcionários e garantiu “estamos 
buscando alternativas para resolver os problemas”.
“O clube está passando pela terceira auditoria nesse, já tivemos um aporte 
de mais de R$ 15 milhões e estamos aguardando mais valores que por 
ser de fora de país é mais complicado”1. (grifou-se)

No dia seguinte (05/10/2018), o clube réu publicou em seu próprio sítio 

eletrônico a seguinte nota à imprensa:

NOTA DE ESCLARECIMENTO – QUESTÃO SALARIAL
05 de outubro de 2018
Vimos,  por  meio  deste  comunicado,  esclarecer  algumas  dúvidas  que 
surgiram  sobre  a  questão  salarial  após  a  coletiva  da  diretoria  do 
Figueirense na tarde de quinta-feira (04):
 *Atletas que chegaram em janeiro de 2018 – em atraso: duas imagens 
e duas CLT’s até a presente data.
*Atletas  remanescentes  de  2017  – em  atraso:  duas  imagens  e  duas 
CLT’s do ano de 2018 e uma imagem e uma CLT referente a novembro de 
2017 e férias.
*Atletas que vieram emprestados por outros clubes: existem critérios 
distintos. Alguns atletas recebem integralmente dos seus clubes de origem. 
Outros o Figueirense arca  integralmente e outros parcialmente com os 
salários e direitos de imagem.
 A diretoria nunca escondeu a questão dos atrasos de salários, e trabalha 
diariamente para resolver a situação o mais rápido possível. A diretoria 
agradece a compreensão, atenção e principalmente a dedicação de todos 
os atletas e funcionários do clube2.

Em dezembro/2018, o Sr. Carlos Vernalha deixou a Presidência do Clube. 

Novamente, os fatos foram largamente veiculados pela mídia local:

Claudio Vernalha não é mais presidente do Figueirense. O clube divulgou, 
nesta  quinta-feira  (13),  a  implantação  do  Conselho  de  Administração, 
composto  majoritariamente  por  membros  da  associação.  Claudio 
Honigman,  que  é  diretor  comercial  e  de  marketing  do Alvinegro, 
assume  o  comando no  lugar de  Vernalha.  Os  dois  representam a 

1 Fonte:  <https://ndmais.com.br/blogs-e-colunas/fabio-machado/claudio-vernalha-garante-nao-existe-a-
possibilidade-de-jogar-a-toalha-no-figueirense/>
2 Fonte: < http://figueirense.com.br/noticia/nota-de-esclarecimento-questao-salarial/ >
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holding internacional  que  desde  2017 passou  a  gerir o  clube  pelo 
período de 20 anos, renováveis por mais 15.
Segundo o Figueirense, a ação faz parte da implantação da nova etapa do 
planejamento estratégico definido em 2017.
O clube do Estreito sofre com salários atrasados e maus resultados no 
segundo semestre. Por isso, conselheiros resolveram sugerir mudanças 
na  gestão,  que  continua  sob  o  comando  de  holding  estrangeira3. 
(grifou-se)

Veja  que  o  Sr.  Cláudio  Vernalha  figurou  como  Presidente  do  clube  réu 

(associação) no ano de 2018,  ou seja,  no mesmo período em que vigia o contrato 

celebrado  entre  as  três  pessoas  jurídicas,  tendo  sido  sucedido  pelo  Sr.  Cláudio 

Honigman, o que evidencia ainda mais a confusão patrimonial e administrativa entre 

todos que figuram no polo passivo da presente.

Note-se que todas as pessoas que figuram no polo passivo da presente, 

figuraram  ou  figuram  atualmente  como  administradores  do  clube,  de  modo  que 

diretamente  também  contribuíram  para  a  situação  calamitosa  que  se  encontra  o 

Figueirense,  devendo  ser  responsabilizados  pelos  prejuízos  deletérios  que  deram 

causa.

Cumpre mencionar que o Figueirense se negou a apresentar nos autos do 

Inquérito Civil a cópia do contrato celebrado, opondo sigilo. Ademais, encobre “a sete 

chaves” os acionistas ocultos que constituiriam o “grupo de investidores” que teriam 

aportado quantias substantivas em favor do clube réu. 

Diante da obstaculização pelo clube e  da premente necessidade das 

medidas  assecuratórias  postuladas  na  presente,  é  que  o  Ministério  Público 

requer, nesses autos, a quebra do sigilo bancário, fiscal e contábil dos Réus, a 

fim  de  se  perquirir  em  juízo  os  aportes  financeiros  realizados  em  favor  do 

Figueirense Futebol Clube.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

3 Fonte:  <  https://ndmais.com.br/esportes/desgastado-claudio-vernalha-deixa-a-linha-de-frente-do-
figueirense/ > 
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Como forma  de  garantir  plena  efetividade  e  imediata aplicabilidade  aos 

princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, a Constituição 

da República condiciona  o  exercício  da  propriedade  privada  sobre  os  meios  de 

produção  à observância  de  sua  função  social  (art.  170, incisos II e III,  CF/88).  A 

função social dos meios de produção é alcançada quando seus proprietários observam 

plenamente   os   direitos   trabalhistas assegurados aos seus empregados, conforme 

se  depreende  do  disposto  no  art.  186,  III,   da  CF/88.  

Quando  o exercício da propriedade sobre os meios de produção é exercido 

de maneira a ferir os direitos trabalhistas em geral, tem-se um caso de abuso de direito  

(art.  187,  CC/02),   ou  seja,   um  caso  de  ilícito  que  deve  ser   prontamente 

reprimido  pelo  Estado,  sob  pena  de  a  omissão  estatal  fomentar  práticas  ilícitas 

similares por outros agentes econômicos.  

Resultado   da   congregação   da   vontade   de   seus   sócios dirigida   à 

consecução de um fim  comum, a pessoa  jurídica  é  reconhecida pela  lei  como 

sujeito  titular  de  direitos  e  obrigações.  Ou  seja, a  responsabilidade  pelas dívidas  

contraídas no exercício da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, via  de  regra,  

não  se  estende  aos  bens  dos  sócios  que  compõem  o  quadro societário  da  

empresa,  sejam  estes  administradores do  empreendimento  ou não. 

É consabido que a criação deste ente fictício  (pessoa jurídica)  não deve 

representar  um  instrumento  aprioristicamente  concebido  pelos  seus  sócios para  a 

prática  de  atos  fraudulentos  ou  para  a  pura e  simples  frustração  do direito  de 

credores,  sobretudo  aqueles  que  se  encontram  em  situação  de vulnerabilidade,  

como é o caso da classe empregatícia. 

Neste  panorama,  a  doutrina  e  a  jurisprudência  pátria,   com  ampla 

influência norte-americana, desenvolveram a teoria da penetração/desconsideração da 

personalidade jurídica (na origem, disregard of the  legal  entity),  pela  qual  o  véu  da 

autonomia  patrimonial   é   afastado  quando da  utilização  indevida  da  pessoa 
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jurídica,   com  o  escopo  de  resguardar   a satisfação de interesses de credores 

prejudicados. 

Nesse viés,  impende enfatizar  que a  teoria  da  desconsideração  não tem 

como propósito aniquilar a  personalização  das  pessoas  jurídicas  e  a  respectiva  

autonomia patrimonial, quando em cotejo com o conjunto de bens dos sócios. 

Ao  revés,  seu  objetivo  é  justamente  reforçar  o  instituto,  impedindo  que 

práticas ilícitas, fraudulentas e abusivas esvaziem o seu cerne. 

Feita  a  desconsideração,  atinge-se   o   patrimônio   dos   sócios   e   dos 

responsáveis,  que  passa  a  ser  suscetível  de  execução,  conforme  art.  790, VII do 

CPC. Portanto, sócios podem  ser  incluídos  no  polo passivo da demanda, no caso de 

desconsideração da personalidade jurídica. 

Ressalte-se  que,  embora  o  Código  de   Processo   Civil   preveja   a 

instauração    obrigatória    de    incidente    para    que    seja declarada    a  

desconsideração  da  personalidade  jurídica,  o  pedido  de desconsideração  pode 

ser  formulado  na  própria  petição  inicial,  hipótese  em que o sócio será chamado 

para compor a relação jurídica processual e o incidente dispensado (art. 134, § 2º c/c 

art. 855-A CLT).

O Tribunal Superior do Trabalho já consignou entendimento nesse sentido:

Está claro,  portanto,  que não obstante a pessoa jurídica se distinga de seus membros, 
admite  a  ordem jurídica,  em certos  casos,  a  responsabilização do sócio pelas  dívidas 
societárias.  Assim,  se  é  permitido  que,  na  fase  de  execução,  possa  o  sócio  ser  
incluído na lide para fins de responsabilização pela dívida apurada, com muito  
mais razão deve-se aceitar sua presença na lide desde a fase de conhecimento, em 
que poderá se valer mais amplamente do direito ao contraditório . Entendimento 
em sentido contrário afronta os termos dos arts. 795 do CPC/15 (art. 596 do CPC/73) e 28 
da  Lei 8.078/90.  (TST,  ARR 5107.2014.5.03.0068,  3ª  Turma,  Rel.  Maurício Godinho 
Delgado, DJ 11/10/2017).

O ordenamento jurídico brasileiro subdivide a teoria da desconsideração da 

personalidade  jurídica  em  duas  vertentes,  conforme  assinala  com maestria Fábio 

Ulhoa Coelho: 

De   um   lado,  a   teoria   mais   elaborada,   de   maior consistência e abstração, que  
condiciona o afastamento  episódico  da  autonomia  patrimonial  das pessoas   jurídicas   à 
caracterização   da  manipulação fraudulenta   ou   abusiva   do   instituto.   Nesse   caso, 
distingue-se    com    clareza    a    desconsideração    da personalidade jurídica e  outros  

Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4876 - Centro Executivo Luiz Elias Daux, Torre 2, Bairro Agronômica - 
FLORIANÓPOLIS – SC - CEP 88.025-255 - fone (48) 3251-9900 / fax (48) 3223-1324

www.prt12.mpt.gov.br
23



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Coordenadoria de Primeiro Grau

institutos  jurídicos  que também  importam  a afetação  do  patrimônio  de  sócio por 
obrigação da sociedade (p. ex., a responsabilização por ato de má gestão, a extensão da 
responsabilidade tributária ao gerente, etc.). Ela será chamada, aqui, de teoria  maior.  De 
outro  lado,  a  teoria  menos  elaborada, que  se  refere  à  desconsideração  em  toda  e 
qualquer hipótese   de   execução   do   patrimônio   do   sócio   por obrigação   social,  
cuja   tendência   é   condicionar   o afastamento   do   princípio   da   autonomia   a  
simples insatisfação  de  crédito  perante  a  sociedade.  Trata-se da  teoria  menor  que  se 
contenta  com  a  demonstração pelo   credor   da   inexistência   de   bens   sociais   e   da  
insolvência de qualquer dos sócios,  para atribuir a este a obrigação da pessoa jurídica. 
(COELHO, Fábio Ulhoa Curso de Direito Comercial, São Paulo, Saraiva, 2000, p. 50).

No   processo   coletivo,  em   razão   da   relevância   social   dos   direitos  

tutelados, aplica-se a Teoria Menor (art. 4º da Lei 9.605).            

E,  ainda, no  Processo  do  Trabalho,  em  razão  da  hipossuficiência  dos 

trabalhadores   que   serão   beneficiados   coletivamente,   a   desconsideração   da 

personalidade  jurídica  é  fundamentada  com  base  na  Teoria  Menor  (art.  28  do 

CDC),  sendo  necessária  apenas  a  demonstração  de  insuficiência  de  bens  da 

pessoa  jurídica  para  arcar  com  os  créditos  trabalhistas, independentemente de 

abuso ou desvio de função da empresa, com fulcro no que dispõe o art. 28, § 5º, do 

Código de Defesa do Consumidor, que assim preceitua:

Art.  28.  O juiz  poderá  desconsiderar  a  personalidade jurídica   da   sociedade   quando, 
em   detrimento   do consumidor,   houver   abuso   de   direito,   excesso   de poder, 
infração  da  lei, fato  ou  ato  ilícito ou  violação dos  estatutos  ou  contrato  social.  A 
desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de  insolvência, 
encerramento ou  inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 
(...) 
§ 5º  -   Também  poderá  ser   desconsiderada  a   pessoa jurídica  sempre   que  sua 
personalidade  for,  de  alguma forma,    obstáculo    ao    ressarcimento    de    prejuízos 
causados aos consumidores.

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  apesar  de  tratar das  relações 

consumeristas,  não  se  restringe  a  estas.  É  pacífico  que  este  Código  é  um 

importante diploma normativo de tutela transindividual aplicável à defesa de direitos 

coletivos   lato   sensu,   inclusive  em  âmbito trabalhista,  havendo, inclusive, menção 

expressa desta possibilidade na lei da ação civil pública.

No que se refere  ao  campo  trabalhista,   tal   como  preceitua   Carlos 

Henrique   Bezerra   Leite4,  a  despersonificação   do   empregador,   ou 

4 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 14. ed. São Paulo: 
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desconsideração  da  personalidade  jurídica  do  empregador,  encontra  guarida nos 

arts. 2º, 10  e  448  da  CLT,  constituindo-se,  a  rigor, princípio  do  direito material  

trabalhista. 

Dessa maneira, considerando o fato do risco empresarial, consubstanciado 

no art.   2º da CLT,  ser  suportado  exclusivamente pelo empregador,  de modo a 

impedir que os empregados ou terceiro que contratou com a pessoa jurídica arquem 

com as consequências da má administração da empresa, tem-se admitido a aplicação 

da teoria menor da desconsideração da personalidade  jurídica  da  empresa  para 

solver  os  débitos  resultantes  de relação de trabalho.

Nesses termos, já se pronunciou o Tribunal Superior do Trabalho: 

Da   mesma forma, nas sociedades por cotas  de responsabilidade  limitada,  cada  cotista 
ou  sócio  entra com uma parcela do capital social (art. 1.055 do Código Civil), ficando 
responsável, diretamente, pela integralização da cota que subscreveu e, indiretamente ou 
subsidiariamente,   pela   integralização   das   cotas subscritas  por  todos  os  outros 
sócios  (art.  1.052  do Código Civil).  Uma  vez  integralizadas  as  cotas  de  todos  os  
sócios,  nenhum deles pode mais ser chamado para responder com   os   seus   bens 
particulares   pelas   dívidas   da sociedade.  A responsabilidade,  portanto,  se  exaure no  
limite  do  valor  do  capital  social.  Todavia, em  sede  do Direito  do  Trabalho,  esta  
regra  não  é  aplicável,  tendo em conta a sobreposição da teoria da desconsideração da 
personalidade  jurídica  (disregard  of  legal  entity)  para  que   o   empregado   possa, 
verificando  a  insuficiência do patrimônio societário, quer seja por fraude à legislação 
trabalhista ou pela má-administração do empreendimento,     excutir     os     bens 

dos      sócios  individualmente   considerados,   de   forma  solidária   e 
ilimitadamente, até o pagamento integral dos créditos dos empregados. Isso porque 
o crédito trabalhista, pela sua natureza  alimentar,  mereceu  por parte da doutrina e  da  
jurisprudência  tratamento  especial.   A  positivação legal  de  tal   entendimento  se 
verificou  por  meio  do art. 28 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que 
dispõe:    "O    juiz    poderá    desconsiderar    a personalidade   jurídica   da   sociedade  
quando,   em detrimento  do  consumidor,  houver  abuso  de  direito, excesso  de poder, 
infração da  lei, fato ou ato  ilícito  ou violação dos estatutos ou contrato social.  
A   desconsideração   também   será   efetivada   quando houver falência,  estado  de 
insolvência,   encerramento ou  inatividade  da  pessoa  jurídica  provocados  por  má 
administração."  Registre-se  que,  independentemente do preceito do CDC, retro 
citado, essa desconsideração    societária    deriva    da    própria    lei trabalhista,  
diretamente, uma vez que a CLT considera irrelevante o tipo jurídico da figura do 
empregador para fins de responsabilização, enfatizando a despersonalização   da 
pessoa   jurídica   empresarial (caput  do  art.  2º,  CLT:  empregador  como 
entidade empresarial,   qualquer   que   seja   sua  forma   jurídica)  (TST-AIRR-
2.024/2005-071-02-40.7.   Relator:   Maurício Godinho Delgado.   Data de julgamento: 
22/10/08.  Data de Publicação: 31/10/08).

Saraiva, 2016, p. 127.
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Portanto, como no caso está evidenciada a infração à lei, a prática de ato 

ilícito  –  do  qual  decorre  lesão  a  interesses  transindividuais,  em  virtude  do 

descumprimento dos mais comezinhos direitos trabalhistas e a inconteste insolvência 

do clube, faz-se necessária a responsabilização de todos os envolvidos, sob pena de 

se desaguar em grave injustiça e irreparável prejuízo. 

Não obstante  as  sociedades  civis  e  empresariais detenham personalidade 

jurídica  própria,  em  casos  excepcionais,  via  de  regra  marcados por  desmandos 

administrativos  dos  sócios  e/ou  burla  à  lei,  o  ordenamento jurídico   determina  

que   os   dirigentes   de   fato   e   de   direito respondam ilimitadamente, ou permite 

que se desconsidere a pessoa jurídica,  autorizando a prática de atos constritivos e 

executórios sobre o patrimônio dos beneficiários da fraude. 

A responsabilidade dos acionistas administradores da S/A decorre da própria 

Lei 6.404/76, senão vejamos:

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair 
em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmen-
te, pelos prejuízos que causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
§ 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados  
em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o fun-
cionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a to-
dos eles.

No  mesmo  sentido,  colhe-se  o  seguinte  aresto  do  acervo  da  Corte 

Trabalhista:

EXECUÇÃO. TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
DO  EMPREGADOR.  SOCIEDADE  ANÔNIMA.  CONSELHO  DE  ADMINISTRA-
ÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EX-CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO. 1. Justifi-
ca-se a incidência da teoria da desconsideração da personalidade jurídica do devedor quan-
do caracterizados o descumprimento das obrigações decorrentes do contrato de emprego e 
a falta de bens da empresa executada suficientes para satisfação das obrigações trabalhis-
tas. 2. Inexistindo patrimônio da empresa executada capaz de garantir a execução, correta 
a constrição dos bens de ex-conselheira da executada porque, no presente caso, por força 
da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, a sociedade empresarial era administrada por 
uma Diretoria Executiva subordinada a um Conselho de Administração, com os poderes e 
atribuições conferidos por lei e pelo Estatuto, o qual estipulava competir aos conselheiros, 
entre outras atribuições, fixar a orientação geral dos negócios da empresa executada. 3. 
Assim, responsabilizando-se os conselheiros pela fixação e orientação geral dos negócios 
da empresa executada, não há dúvida de que são aplicáveis, no caso, as disposições dos ar-
tigos 158, § 2º, e 160 da Lei n.º 6.404/76 (antiga lei de falências), por, respectivamente,  
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não haver ressalva quanto à responsabilização solidária dos conselheiros administrativos 
pelos prejuízos causados em virtude do descumprimento dos deveres legais, e por haver a 
previsão de que as normas referentes à Seção aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos 
criados pelo estatuto com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores. 
4. Acórdão regional que assim decide não afronta a literalidade dos artigos 5º, incisos II, 
LIV e LV, e 170, II,  da Constituição da República. Agravo de instrumento improvido. 
(TST, AIRR – 284740-46.2003.5.02.0057, 1ª Turma, Rel. José Maria Quadros de Alencar, 
DJ 27/11/2013)

Também  não  há  dúvidas  quanto  à  responsabilização  dos  membros  do 

Conselho Administrativo da Associação Figueirense, senão vejamos. 

A Consolidação das Leis  do Trabalho,  em seu artigo 2º,  §1º  equipara as 

entidades sem finalidade lucrativa a empregador, quando admitem empregados:

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os 
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os 
profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras 
instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.

Tal equiparação não constitui comando prescritivo oco, ao reverso, possui 

conteúdo  cuja  substância  colima  proteger  o  obreiro  contra  fraudes  às  normas 

justrabalhistas,  bem  assim  assegurar  todos  os  direitos  sociais  e  econômicos 

provenientes  da  relação de emprego,  a  fim de cumprir  os  ditames  do  princípio  da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CRFB/88).

Nesse diapasão, a elevação das entidades sem escopo lucrativo a figura de 

empregador por similitude, manietou tais associações a obrigatoriedade de cumprirem 

os postulados laborais, de modo que não estão imunes ou isentas a se sujeitarem aos 

consectários  legais  da  não  observância  das  normas  justrabalhistas.  Porquanto,  as 

regras que informam o núcleo protetivo do direito do trabalho não estão adstritas a 

natureza jurídica do empregador ou ao modo de feitura de sua constituição/organização 

jurídica.  Destarte,  visar  ou  não  o  lucro  é  matéria  indiferente  no  que  tange  a 

responsabilidade pelas violações às regras trabalhistas. 

Nesse  contexto,  não  há  espaço  para  blindar  os  diretores  de  entidades 

filantrópicas  das  responsabilidades  decorrentes  do  descumprimento  de  preceitos 

laborais, uma vez que, ao contratar, voluntariamente, empregados para a consecução 
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do objeto social da entidade, assumem os riscos inerentes à relação de emprego, que, 

porventura,  inobservada  enseja  a  responsabilização  pessoal  dos  mandatários  da 

instituição,  no caso de insuficiência patrimonial  para  custear  os  direitos  do obreiro, 

imposição  da  máxima  efetividade  do  direito  fundamental  a  contraprestação  pelo 

trabalho (art. 1º e 7º, da CRFB/88).

Lado  outro,  o  interesse  coletivo  perseguido  pela  entidade  não  pode  ser 

realizado  mediante  sacrifício  e  exploração  do  trabalhador,  sob  pena  de subversão 

da  ordem  jurídica.  Ademais,  quando  tais  entidades  exploram  de maneira  deletéria 

a  força  do  trabalho  humano,  não  estão  mais  a  serviço  do interesse  público,  mas 

passaram  a   prestigiar   o   interesse  próprio   de  seus mandatários,  conforme a 

espécie.

Observa-se que, de acordo com o art. 79 do estatuto social da Associação, o 

Conselho Administrativo é o órgão executivo do FIGUEIRENSE, a quem compete a sua 

administração,  sendo  composto  por:  I.  Presidente;  II.  Primeiro  Vice-Presidente;  III. 

Segundo Vice-Presidente; IV – Terceiro Vice-Presidente; e V – Secretário-Geral. Nos 

termos do art. 82 do estatuto, são atribuições do Conselho Administrativo:

f)  autorizar  a  contratação  e  dispensa  de  atletas  e  membros  de  comissões  técnicas, 
observadas as previsões orçamentárias;
g) criar cargos remunerados, bem como admitir e demitir empregados;

 

Nesse  giro,  forçoso  reconhecer  que,  se  compete  aos  membros  do 

Conselho Administrativo a  contratação e  dispensa de empregados –  inclusive 

atletas  –  a  responsabilidade  pelas  obrigações  trabalhistas  daí  decorrentes 

também deve recair sobre esses dirigentes.

Corroborando com o entendimento acima esposado, destacam-se julgados 

dos tribunais pátrios, vejamos:

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENTIDADE SEM FINS 
LUCRATIVOS.  Esgotados  os  meios  de  execução  da  pessoa  jurídica,  devem  os  seus 
associados administradores responder pelas dívidas trabalhistas contraídas pela associação, 
sendo cabível a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. (TRT 1ª 
Região  –  AP 00463000919965010066,  7ª  Turma,  Relator  Desembargadora  Claudia 
Regina Vianna Marques Barrozo, Publicação 2015-03-20)
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AGRAVO DE PETIÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.  POSSIBILIDADE.  A pessoa jurídica não 
pode apresentar  óbice  à satisfação do crédito trabalhista pela ausência de  patrimônio, 
portanto,  deve-se fazer uso da desconsideração da personalidade jurídica da reclamada 
independentemente de qualquer comprovação quanto ao comportamento dos sócios em 
relação a desvio de finalidade ou abuso de poder, bastando a insuficiência patrimonial, sob 
pena de fazer letra morta o título executivo judicial. Recurso provido. (TRT 1ª Região –
AP 00476001920075010034, 3ª Turma, Relator Desembargador Antonio Cesar Coutinho 
Daiha, Publicação 2015-03-12)

Depreende-se das decisões, que indubitável é a possibilidade de aplicação 

do instituto da desconsideração da personalidade jurídica em comento às associações,  

com  base  no  artigo  28  do  CDC,  interpretado  à  luz  dos  princípios  que  regem  o 

ordenamento jurídico trabalhista, haja vista que, a personalidade jurídica da associação 

demandada é entrave ao ressarcimento dos prejuízos causados aos trabalhadores.

Ante o exposto, o Ministério Público do Trabalho suscita a desconsideração 

da  personalidade  jurídica  do  1º,  7º  e  11º  réus,  para  responsabilizar  solidária  e 

ilimitadamente os seus administradores (2º,  3º,  4º,  5º,  6º,  8º,  9º  e 12º réus) pelas 

ilegalidades  perpetradas,  em  menoscabo  ao  regime  jurídico  trabalhista,  a  fim  de 

assegurar patrimônio suficiente a fazer frente às obrigações contratuais trabalhistas e 

condenações judiciais. 

4. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CAUTELAR DE ARRESTO

O  regramento  processual  prevê  a  possibilidade  de  o  Poder  Judiciário 

conceder medida provisória, baseada na urgência, a título cautelar ou antecipado, nos 

termos do art. 294, parágrafo único do CPC:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único.  A tutela provisória de urgência,  cautelar ou antecipada, pode ser  
concedida em caráter antecedente ou incidental.

Tais medidas, com supedâneo na urgência, têm como finalidade resguardar 

o resultado útil do processo, ou evitar perigo de dano que o litigante possa sofrer, é o 

que se extrai do art. 300 do CPC:
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Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenci -
em a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do pro-
cesso.

A Lei 7347/1985, que disciplina ação civil pública, também permite a conces-

são de tutela antecipada da obrigação requerida, no art. 12:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em  
decisão sujeita a agravo.

Ante a natureza alimentar  das  verbas  trabalhistas  em  jogo, faz-se urgente 

a concessão de medida judicial que permita o arresto de valores necessários ao paga-

mento dos salários, FGTS e verbas rescisórias vencidos e vincendos.

O arresto é a medida cautelar de apreensão de bens destinada a assegurar 

a efetividade do processo de execução, de  forma  que  se  torna  necessária  a apreen-

são  de  bens  do  patrimônio  dos  demandados  tantos  quantos  bastem  para  asse-

gurar  a efetividade da futura execução. Encontra-se expresso no art. 301 do CPC:

Art.  301. CPC A tutela de urgência de natureza cautelar  pode ser efetivada mediante 
arresto, sequestro,  arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 
qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Mesmo na esteira do contraditório substancial que dá a tônica do Código de 

Processo Civil  de 2015,  no caso em comento o deferimento da medida cautelar de 

arresto,  sem  a  oitiva  das  partes  contrárias,  -  mesmo  em  se  tratando  de 

desconsideração da personalidade jurídica – encontra amparo no expresso § 2º art. 

885-A da CLT, senão vejamos:

Art.  855-A.   Aplica-se  ao  processo  do  trabalho  o  incidente  de  desconsideração  da 
personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei n  o   13.105, de 16 de março de   
2015 - Código de Processo Civil.                      (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 2o  A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da 
tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 da Lei n  o   13.105, de 16 de   
março de 2015 (Código de Processo Civil)   (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Note-se, portanto, que os institutos da desconsideração da personalidade ju-

rídica e da cautelar de arresto são plenamente compatíveis entre si, sendo cabível o 

deferimento das medidas aqui postuladas para salvaguardar os interesses envolvidos. 
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Assim,  com  a  precípua  finalidade  de  estimular  a  celeridade  e  a  economia 

processual  (princípios  estes  que  encontram  ampla  guarida  no  âmbito  do  processo  do 

trabalho),  a  inovação  legislativa  do  Códex  Processual  autoriza  a  concessão  de medida 

cautelar  no  próprio  bojo  dos autos da  ação  principal  ajuizada,  desde que presentes os 

requisitos aplicáveis à espécie, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora.

O fumus  boni  juris e  o  periculum  in  mora se  encontram presentes no 

caso em apreço, ante a natureza alimentar das verbas trabalhistas postuladas e a au-

sência de qualquer controvérsia quanto à efetiva ocorrência do atraso salarial.

No caso em tela, o perigo da demora é evidente. O não-pagamento de salá-

rios, verba de caráter alimentar por excelência, suprime do trabalhador a única fonte de 

subsistência de que dispõe. Indubitável é que a demora no recebimento dos salários 

acarreta prejuízo irreparável aos trabalhadores.

Conforme se extrai de todos os fatos apurados é prática contumaz de longo 

prazo o atraso no pagamento de salários e demais encargos de seus empregados, fi-

cando configurada a transferência do risco da atividade econômica para os obreiros, já 

que são estes que vem suportando as consequências da má gestão do clube-empresa.

A atuação conjunta e preventiva do Ministério Público e da Justiça do Traba-

lho, no campo coletivo, trará nova feição à prestação jurisdicional trabalhista, tornando-

a mais eficaz, célere, e menos onerosa para ambas as partes.

Em relação ao  periculum in mora, corre-se o risco dos empregados do Fi-

gueirense permanecerem em situação de insegurança em que se encontram até o trân-

sito em julgado da decisão, sem saber em que data irão receber as verbas devidas, 

causando-lhes grave lesão e de difícil reparação.

Até quando os empregados e ex-empregados do Figueirense serão penali-

zados moral e economicamente pela incerteza, pela insegurança, sem saber quando 

irão receber os seus salários e quando poderão honrar seus compromissos? Sem sa-

ber sequer se terão recursos para manter a si e a sua própria família?
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Não se pode permitir que os trabalhadores vivam infinitamente nessa insegu-

rança, nessa permanente ameaça de não receber regularmente o fruto justo de seu tra-

balho.

Na presente hipótese, é patente o fumus boni iuris, vez que os empregados 

do clube estão tendo os seus direitos fundamentais constitucionais lesados, dentre eles, 

o direito à proteção do salário (art. 7º, X), como também as normas trabalhistas desres-

peitadas, como já exposto anteriormente.

Toda a documentação acostada à  presente não deixa dúvidas acerca da 

existência de uma coletividade de empregados em vias de sofrer sérios prejuízos, já 

que sem qualquer cautela, permanecem sem receber seu salário ou o recebem com 

largo atraso.

Neste caso a chamada "fumaça do bom direito" consiste na existência líquida 

e certa do direito dos empregados receberem os valores referentes aos seus salários e 

consectários NO PRAZO LEGAL.

Destarte, é elementar que o ônus da comprovação do pagamento dos direi-

tos trabalhistas pertence ao empregador, do qual não se desincumbiu, pelo contrário, 

confessa ser devedor dos referidos salários.

No que tange ao quantum a ser arrestado para cobrir o passivo trabalhista, 

cumpre destacar os dados da atual situação financeira informada pelo próprio clube pe-

rante o Poder Judiciário Trabalhista:

Passivo total do Clube de R$ 116.000.000,00 (cento e dezesseis 

milhões de reais)

Passivo trabalhista judicializado - correspondente a 138 ações 

trabalhistas:  estimativa de condenação aprox.  R$ 18.000.000,00 

(dezoito milhões de reais) 

Ações trabalhistas em fase de execução – correspondente a 23 

ações: valor aprox. de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos 

mil reais)
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Folha  de  pagamento  mensal –  correspondente  a  115 

empregados: R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)

Principal receita (televisionamento Grupo Globo e CBF) mensal: 

R$ 2.821.234,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e um mil reais e 

duzentos e trinta e quatro reais)

Previsão de  déficit trabalhista para o exercício de 2019:  R$ 

9.645.000,00 (nove  milhões,  seiscentos  e  quarenta  e  cinco mil 

reais)5

Assim,  o  MPT  requer  a  concessão inaudita  alter  pars  de arresto de tan-

tos bens quantos bastem até alcançar, no mínimo, a quantia de R$ 9.645.000,00 (nove 

milhões, seiscentos e quarente e cinco mil reais) – correspondente ao já declarado défi-

cit de 2019 pelo próprio Figueirense – primeiramente nas contas  bancárias de todos os 

réus, devendo o dinheiro ser depositado em conta judicial, à disposição do Juízo, para 

pagamento das verbas trabalhistas, na seguinte ordem: I) salários vincendos dos em-

pregados com contrato de trabalho em curso; II) salários  vencidos aos empregados 

com contrato de trabalho em curso; III) e, o restante, para verbas rescisórias aos em-

pregados desligados e acordos/condenações judiciais (passivo trabalhista judicializado) 

com a realização de todas diligências ao alcance desse juízo, sendo pelo menos, via os 

convênios BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e Ofícios aos Cartórios de Registro de 

Móveis da Capital e Região Metropolitana.

5. DA TUTELA INIBITÓRIA: INTERVENÇÃO JUDICIAL NA ADMINISTRAÇÃO DO 

CLUBE RÉU COMO MEDIDA COMINATÓRIA QUE MELHOR ATENDE AOS 

INTERESSES VILIPENDIADOS 

O  que  se  pretende,  portanto,  é  a  condenação  dos  réus  a  realizarem  os 

pagamentos de salários,  depósitos fundiários e verbas rescisórias, nos termos e prazos 

5 Dados  extraídos  dos  autos  judiciais  do  PEPT  nº  0000314-24.2019.5.12.000  e  MS  0000254-
51.2019.5.12.0000.
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legais. Assim como o pagamento dos salários, o depósito mensal de FGTS e o pagamento 

das verbas rescisórias nos termos e prazos legalmente definidos são obrigações decorrentes 

de  norma de  ordem pública,  tendo  por  objetivo  garantir  segurança  e previsibilidade ao 

hipossuficiente na obtenção de seu crédito de natureza alimentar.

O cumprimento  dessas  obrigações  de  fazer  deve  ser  garantido  através  das 

medidas necessárias, cabendo observar o que dispõe o Código de Processo Civil a esse 

respeito: 

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se  
procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que  
assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de  
fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da  
tutela  específica  ou  a  obtenção  de  tutela  pelo  resultado  prático  equivalente,  
determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 
§  1o  Para  atender  ao  disposto  no  caput,  o  juiz  poderá  determinar,  entre  outras  
medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o  
desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário,  
requisitar o auxílio de força policial.

É preciso estar atento às especificidades do caso concreto. O clube réu há anos 

atravessa crise econômico-financeira decorrente de consequentes gestões irresponsáveis 

com os direitos trabalhistas. Ora, parece óbvio  que a  mera imposição  de multa  não se 

afigura  como  medida  suficiente  ou  adequada  para  a  garantia  do  cumprimento  das 

obrigações em questão. O clube já se encontra em situação financeira crítica e a imposição 

de multas pesadas – assim como indenização pelos danos morais coletivos, o que sequer se 

pleiteou  na  presente  -  prejudicaria,  em  verdade,  os  próprios  interessados  credores 

trabalhistas (atuais e ex-empregados).

Mas  a  imposição  de  multa  é  apenas  uma  das  possibilidades  em termos  de 

medidas assecuratórias do cumprimento do comando judicial inibitório. Os dispositivos acima 

transcritos garantem ao juiz a possibilidade de determinar diferentes medidas, de acordo 

com a necessidade e tendo em vista a satisfação do demandante, não havendo um rol 

taxativo  em termos de provimento jurisdicional.  Reforça  esse entendimento  o  dispositivo 

contido no art. 139 do Código de Processo Civil:

Art.  139.  O  juiz  dirigirá  o  processo  conforme  as  disposições  deste  Código,  
incumbindo-lhe: 
(...) 
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IV  -  determinar  todas  as  medidas  indutivas,  coercitivas,  mandamentais  ou  sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas  
ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

Idêntica disposição está contida no art. 84, § 5° da Lei nº 8.078/1990 Código de 

Defesa do Consumidor, aplicável à Ação Civil Pública por força do art. 21 da Lei 7.347/1985:

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não  
fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências  
que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu,  
independentemente  de  pedido  do  autor,  se  for  suficiente  ou  compatível  com  a  
obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

É com base em todos esses dispositivos e na realidade fática do caso concreto 

que se pleiteia a previsão da intervenção no clube réu como medida cominatória para o 

caso de descumprimento das obrigações.

Ainda sob a égide do Código de Processo Civil anterior, o Professor Sérgio 

Cruz Arenhart6 já discorreu sobre o assunto, reconhecendo a possibilidade de utilizar a 

intervenção judicial como medida para garantia do cumprimento da tutela específica:

“O direito  brasileiro,  pois,  não  encontra  óbices  à  utilização  das  medidas  de  sub-
rogação como auxiliares da efetivação da ordem inibitória. O art. 461, §5º, do Código  
de Processo Civil (bem como o art. 84, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor)  
autorizam a utilização destes elementos, seja pela via dos mecanismos expressamente  
indicados no texto legal, seja pela cláusula aberta presente no início do texto legal  
(“...determinar as medidas necessárias, tais como...”). 
Sendo,  pois,  admissível  o  emprego  das  técnicas  de  sub-rogação  para  o  apoio  ao  
cumprimento da ordem de tutela específica, é evidente que se há de admitir também,  
porque a medida está aí inserida, a figura da expropriação do poder de administração  
de pessoas jurídicas, aqui chamada de intervenção judicial. 
O direito nacional expressamente emprega essa técnica, por exemplo, no regime da Lei  
Antitruste (Lei nº 8.884/94). Conforme pondera Marcelo Lima Guerra, a respeito desta  
figura, “o juiz pode efetivamente substituir-se ao devedor, para realizar, no seu lugar  
(ou mesmo fiscalizar mais de perto o cumprimento pelo devedor, nas prestações de  
trato sucessivo), as mais variadas prestações, quer as que digam respeito à atividade  
da empresa para com terceiros,  quer,  sobretudo, aquelas que são realizadas no seu  
próprio  âmbito  interno,  ou  seja,  relacionadas  ao  seu  funcionamento  e  à  sua  
organização”. 
A medida concebida pelo art.  69 e ss., da Lei nº 8.884/94 (a intervenção judicial),  
embora prevista em legislação especificamente desenhada para o combate contra o  
abuso do poder econômico, pode ser utilizada para outras situações que não aquelas  
expressamente arroladas nos arts. 20 e 21 da lei mencionada. Mesmo para situações  
que não guardem nenhuma relação com a dominação econômica, pode a intervenção  

6 ARENHART,  Sérgio  Cruz.  A Intervenção  Judicial  e  o  Cumprimento  da  Tutela  Específica.  Revista 
Jurídica da Seção Judiciária de Pernambuco, Pernambuco, v. 3, p.261-276, out. 2010.  
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judicial ser empregada para efetivar a ordem judicial, estando certamente assimilada  
à cláusula aberta do art. 461, § 5º, do CPC.”

Tratando da possibilidade da intervenção (na empresa) no âmbito do processo 

trabalhista, o Professor Raimundo Simão de Melo7 leciona no seguinte sentido: 

“Muitas  vezes  tais  irregularidades  não  decorrem  de  uma  mera  contingência  
econômica,  mas,  da  forma  temerária  como  os  sócios  proprietários  tocam  o  
empreendimento, mediante administração predatória que, privilegiando unicamente a  
obtenção  de  lucros,  desconsideram  os  princípios  constitucionais  que  norteiam  a  
atividade econômica. 
A permanência desse  tipo de administração torna-se desaconselhável,  sob pena do  
aprofundamento do prejuízo social e financeiro, implicando o extremo aviltamento do  
valor social do trabalho e da dignidade humana dos trabalhadores. 
(...) 
A intervenção, como solução extrema, propicia um levantamento completo da situação  
da empresa e possibilita a apuração das causas e dos responsáveis pela ruína e lesão,  
viabilizando a elaboração de proposta de providências que permitam a continuidade do  
negócio, a manutenção dos empregos e o pagamento das dívidas contraídas.” (grifou-
se)

O processo pelo qual está passando o FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE é fruto 

de  sucessivas  más  gestões.  Mas  a  situação  assume  especial  gravidade  quando  a  ré 

permanece descumprindo, de modo acintoso, a  sua obrigação principal,  qual  seja, a  de 

pagar em dia os salários de seus empregados ativos. 

Agora, se vier  a ser condenada no âmbito da presente demanda – de forma 

provisória  ou definitiva  –  e,  ainda assim, não cumprir  o  comando judicial,  não  há outra 

medida  mais  adequada  no  caso  (para  garantir  o  adimplemento  da  ordem)  do  que  a 

decretação de intervenção no clube. 

A intervenção judicial, como medida sub-rogatória – que dispensa a colaboração 

do ordenado - , seria a mais adequada em termos de efetividade. Mas também seria a mais 

adequada  em  termos  de  justiça  e  proporcionalidade,  pois  os  administradores  que 

persistissem em descumprir  as  obrigações trabalhistas  já  referidas,  mesmo após ordem 

judicial, teriam que realmente perder os seus poderes de gestão.

A intervenção  aqui  pleiteada  consiste  em  medida  de  natureza  processual. 

Havendo descumprimento da ordem judicial, deverá ser decretada a intervenção no Réu, 

com a  adoção das seguintes medidas: 1)  nomeação  de interventor  ou interventores da 

7 MELO, Raimundo Simão de. Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho. 5. ed. São Paulo: Ltr, 2014.  
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confiança do Juízo, com plenos poderes de administração e gestão; 2) fixação de um prazo 

mínimo  de  intervenção,  segundo  a  avaliação  judicial  acerca  do  prazo  necessário  à 

regularização  da  situação,  com  a  possibilidade  de  prorrogação  de  ofício  ou  mediante 

requerimento justificado do autor.

Nesses  termos,  impõe-se  a  condenação  dos  Réus  às  obrigações  de  fazer 

indicadas  no  item  2  deste  petitório,  sob  pena  da  decretação  de  intervenção na 

administração  do  clube  réu,  a  fim  de  garantir  o  adimplemento  das  obrigações 

trabalhistas – vencidas e vincendas.

6. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o Parquet requer:

6.1 A concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA, em caráter LIMINAR (inaudita altera pars), para:

6.1.1 a  concessão de arresto de tantos bens quantos bastem até alcançar, 

no mínimo, a quantia de R$ 9.645.000,00 (nove milhões, seiscentos e quarente e cinco 

mil reais) – para salvaguardar o déficit trabalhista previsto para 2019 – primeiramente 

nas contas  bancárias de todos os réus, devendo o dinheiro ser depositado em conta 

judicial, à disposição do Juízo, para pagamento das verbas trabalhistas, na seguinte 

ordem: I) salários vincendos dos empregados com contrato de trabalho em curso; II) 

salários vencidos aos empregados com contrato de trabalho em curso; III) e o restante, 

para verbas rescisórias aos empregados desligados e acordos/condenações judiciais 

(passivo trabalhista  judicializado),  com a realização de todas diligências ao alcance 

desse juízo, sendo pelo menos, via os convênios BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e 

Ofícios aos Cartórios de Registro de Móveis da Capital e Região Metropolitana.

6.1.2  Compelir  solidariamente  todos  os  Réus,  imediatamente,  a 

observar as seguintes obrigações:
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A)  EFETUAR  o  pagamento  dos  salários  vincendos de  todos  os  atuais 

empregados do FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE até  o  quinto  dia  útil  do  mês 

subsequente ao vencido, à luz do contido no artigo 459, § 1º da CLT;

B) EFETUAR o pagamento dos salários vencidos de todos os trabalhadores 

com vínculo de emprego ativo do FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE, no prazo de até 15 

dias, acrescido de multa de 2% sobre o valor principal; 

C) DEPOSITAR mensalmente, até o dia 07 (sete) de cada mês, o percentual 

referente ao FGTS, na conta vinculada do trabalhador, a importância correspondente a 

8% da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada empregado,  incluídas  na 

remuneração  as  parcelas  de  que  tratam  os arts. 457 e 458, da CLT e a gratificação  

de natal, inclusive que ainda não houver sido recolhido (art.  15 da Lei 8.036/90, de 

11.5.1990);

D) DEPOSITAR na conta vinculada do trabalhador, por ocasião da rescisão 

do contrato de trabalho, o valor do mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que 

ainda não houver sido recolhido (art. 18, caput, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990);

E) DEPOSITAR  na  conta  vinculada  do  trabalhador,   na  hipótese  de 

dispensa  sem  justa  causa,  a indenização  compensatória  do  FGTS,  no  percentual 

de 40%,  incidente  sobre  o  montante  de todos  os  depósitos  realizados  durante  a 

vigência  do contrato  de  trabalho,  atualizados monetariamente  e  acrescidos  dos 

respectivos  juros, inclusive que  ainda  não  houver  sido recolhido (art. 18, §1º, da Lei 

nº 8.036, de 11.5.1990);

F) EFETUAR o pagamento das verbas rescisórias, no prazo legal de até 10 

(dez) dias, tal como estabelecido no § 6º do art. 477 da CLT, contados do encerramento 

da prestação dos serviços, ainda que juridicamente haja projeção do aviso-prévio, bem 

como  ENTREGAR  todos  os  documentos  que  comprovem  a  extinção  contratual  e 

necessários  ao  acesso  de  benefícios  rescisórios,  tais  como  FGTS  e  Seguro 

Desemprego e COMUNICAR o fim do contrato de trabalho aos órgãos competentes, 

tudo no mesmo decênio legal.
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No caso de descumprimento de quaisquer das obrigações acima postuladas, 

requer a decretação de intervenção no Réu, com a adoção das seguintes medidas 

complementares:  a)  nomeação de interventor  ou interventores da confiança  do 

Juízo,  com plenos poderes de administração e gestão; b)  fixação de um prazo 

mínimo de intervenção,  segundo a  avaliação judicial  acerca do prazo necessário  à 

regularização da situação, com a possibilidade de prorrogação de ofício ou mediante 

requerimento justificado do autor.

Sucessivamente, caso as medidas aqui postuladas – arresto de valores e 

bens dos responsáveis e intervenção na administração – não forem suficientes para 

cobrir o passivo trabalhista do clube, o Ministério Público do Trabalho, desde já, requer,  

a constrição judicial do  Estádio Orlando Scarpelli,  localizado na Rua Humaitá, nº 

194, Estreito, Florianópolis/SC, de propriedade do 1º réu.

6.1.3 A quebra do sigilo bancário, fiscal e contábil dos Réus para que 

venham aos autos as evidências das fraudes perpetradas após a celebração do 

Acordo  de  Investimento  e  Transferência  da  Atividade  Futebol  sob  condições 

suspensivas.

6.2 Em sentença:

A) A confirmação em tutela definitiva de todos os pedidos formulados no item 

7.1  (tutela  provisória),  bem  como  a  procedência  total  dos  pedidos  veiculados  na 

presente para condenar o réu a todas as obrigações de fazer/não fazer requeridas; 

B) A convolação em penhora de todos os valores e bens arrestados, para 

pagamento  dos  valores  ainda  não  quitados  no  curso  do  processo  em  razão  da 

medida cautelar requerida;

C) O reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica do 1º, 7º 

e 11º réus para responsabilizar  solidária e ilimitadamente os seus administradores 

(2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º e 12º réus) pelas ilegalidades perpetradas, em menoscabo ao 
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regime jurídico trabalhista, a fim de assegurar patrimônio suficiente a fazer frente às 

obrigações contratuais trabalhistas e condenações judiciais. 

D)  Sucessivamente,  a  declaração  da  responsabilidade  subsidiária  dos 

administradores indicados no polo passivo desta lide;

7. DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Por derradeiro, o Ministério Público do Trabalho requer

7.1  após a concessão da tutela de urgência, a citação dos réus para, 

querendo, apresentarem defesa, sob as penas de revelia e confissão;

7.2 a intimação do Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Re-

creativas, de Assistência Social, Orientação e Formação Profissional do Estado de San-

ta  Catarina  (SENALBA/SC),  sindicato  representativo  da  categoria  profissional,  com 

sede na Rua Tenente Silveira, 200 – Sala 306 Centro, Florianópolis – SC CEP: 88010-

300 para que, querendo, intervenha na qualidade de terceiro interessado, conforme art.  

5º, V e § 2º da Lei 7.347/85;

7.3 a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especial-

mente prova testemunhal, documental superveniente, pericial, depoimento pessoal dos 

réus, sob pena de confissão, e quaisquer outras que se façam necessárias no curso do 

processo;

7.4 a intimação pessoal do autor,  com remessa dos autos,  de todos atos 

processuais, em observância ao disposto no art. 18, inciso II, alínea h, da Lei Comple-

mentar 75/93;

7.5 a tramitação do processo em caráter preferencial, dada a natureza co-

letiva da demanda e a fundamentalidade dos direitos tutelados.

7.6 a condenação do réu à satisfação do pleito e ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais a que deu causa. 
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Dá-se à presente ação o valor de R$ 9.645.000,00 (nove milhões, seiscentos e quarente 

e cinco mil reais).

Florianópolis/SC, 8 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS RODRIGUES FERREIRA
Procurador do Trabalho
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