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EMENTA: JOGADOR DE FUTEBOL. DÍVIDA TRABALHISTA DO 
CLUBE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SEUS 
DIRIGENTES. Nada impede, na prática, lamentavelmente, o 
funcionamento do clube como mera extensão dos negócios privados de 
seus dirigentes ou, como é mais comum no Brasil, o clube a serviço 
dos seus mandatários. Não foram poucos os casos denunciados nos 
últimos anos envolvendo a perpetuação de dirigentes de futebol à 
frente dos clubes da primeira divisão e de entidades diversas, quase 
sempre com a acumulação de patrimônio material inatingível sem a 
apropriação indevida de bens e rendas de tais pessoas jurídicas. O 
Direito do Trabalho não pode ignorar essa realidade dizendo que o 
tema concernente à responsabilidade solidária do dirigente é matéria 
jurídica não prevista em lei. Do ponto de vista eminentemente jurídico, 
o dirigente do clube de futebol, a quem cabe zelar pelo patrimônio da 
instituição como se estivesse cuidando da administração de seus 
próprios negócios (Código Civil, Artigo 1.011), ao contratar e dispensar 
jogadores, responde solidariamente pelo pagamento das dívidas 
contraídas junto aos respectivos atletas. Não obstante despertar 
sentimento de profunda intensidade no seio da população brasileira, o 
futebol, como atividade esportiva, está inserido no mesmo contexto do 
exercício de qualquer outra profissão laboral, merecendo, assim, 
idêntico apreço por parte do Estado Democrático de Direito. A força de 
trabalho do personagem central precisa ser respeitada como princípio 
fundamental da República Federativa do Brasil (CF, Artigo 1º, Incisos 
III e IV). Por isso mesmo, os sócios-dirigentes dos falidos clubes, 
assim como os demais dirigentes de entidades diversas e das 



sociedades comerciais, no mundo dos mortais, respondem na exata 
proporção dos atos por eles praticados, com culpa ou dolo. Se não for 
assim, a sociedade brasileira suportará eternamente dívidas contraídas 
por dirigentes que se apresentam como os “mais fanáticos torcedores” 
dos decadentes clubes de futebol, sujeitos solidários, porém, apenas 
na hora do grito de “é campeão” ou na extração da receita obtida com 
a transferência de jogadores. 
 
Recurso conhecido e provido. 
 
RELATÓRIO 
 
A MM. 01ª Vara Do Trabalho De Taguatinga/DF, sob a condução do 
Exmº Juiz Rogério Neiva Pinheiro, prolatou sentença, cujo relatório 
adoto, na ação trabalhista proposta por WILLIAN JESUS VIEIRA contra 
ASSOCIAÇÃO CLUBE ESPORTIVO GUARÁ e JOSÉ PAULINO DA SILVA 
para, aplicando a revelia e confissão ao primeiro reclamado, na forma 
do art. 844 da CLT, reconhecer o vínculo de emprego no período de 
11/12/2006 a 30/04/2007, com salário mensal de R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais), condenando-o ao pagamento dos depósitos do 
FGTS de todo o pacto laboral, dois salários integrais, aviso prévio 
indenizado, décimo terceiro salário fracionado (05/12), férias 
proporcionais (05/12), acrescidas de 1/3, multa de 40% sobre os 
depósitos do FGTS, multa do art. 477 da CLT, multa do 467 da CLT 
(50% do aviso prévio, férias, décimo terceiro e multa de 40% do 
FGTS), observada a duração do pacto laboral e o salário reconhecido 
na sentença. Não obstante a revelia do segundo reclamado, asseverou 
que o efeito de tal estado processual aplica-se tão somente no que 
concerne à matéria fática, sendo que a responsabilização de dirigentes 
associativos por débitos da associação dirigida envolve matéria 
eminentemente jurídica, julgando, portanto, improcedente o pedido de 
responsabilização do segundo reclamado, tudo conforme decidido e 
fundamentado, fls. 39/40. 
 
Inconformado, o reclamante interpõe recurso ordinário requerendo a 
condenação solidária do segundo reclamado nos pedidos deferidos, 
pelas razões expostas a fls. 43/45. 
 
Não há contrarrazões (certidão de fl. 48). 
 
O recurso foi processado pelo MM. Juízo de admissibilidade preliminar 
(fl. 48). 
 
Deixei de ouvir previamente a d. PRT nos termos do art. 102 do Reg. 



Interno da Corte. 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

ADMISSIBILIDADE 
 
Recurso tempestivo e adequado, dele conheço. 
 
MÉRITO 
 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SEGUNDO RECLAMADO. 
ADMINISTRADOR DO PRIMEIRO RECLAMADO. CABIMENTO  
 
Na petição inicial, o reclamante alegou que manteve vínculo de 
emprego com o primeiro reclamado, Associação Clube Esportivo 
Guará, no período de 11 de dezembro de 2006 a 30 de abril de 2007, 
quando exerceu a função de Atleta Profissional mediante o 
recebimento de salário mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais), tendo prestado os seus serviços " a mando" do segundo 
reclamado, José Paulino da Silva, que administrava e gerenciava o 
primeiro demandado, este último sem condições de arcar com o 
pagamento dos seus direitos trabalhistas, daí porque requereu a 
condenação solidária de ambos, na forma do §2º, do artigo 2º, da 
Consolidação das Leis do Trabalho-CLT. 
 
Restou decretada a revelia e confissão dos dois reclamados.  
Pronunciou a d. sentença: 
 
“Não obstante a revelia do segundo reclamado, os efeitos de tal estado 
processual, na forma do art. 844 da CLT, aplica-se tão somente em 
relação à matéria fática, sendo que a responsabilização de dirigentes 
associativos por débitos da associação dirigida envolve matéria 
eminentemente jurídica. 
 
No caso, entendo que, ante a natureza associativa da reclamada, não 
há qualquer fundamento previsto no ordenamento jurídico que 
autorize a imposição de responsabilidade ao segundo reclamado. 
Assim, julgo improcedente o pedido de responsabilização do segundo 
reclamado.” (fl. 40). 
 
Insiste o recorrente no pedido de responsabilização solidária do 
segundo reclamado, em face da revelia decretada, uma vez relatado 
na inicial que o segundo reclamado fez má administração do clube por 



ele presidido, erigindo-se a alegação, assim, à condição de verdade 
processual. 
 
Seja qual for ângulo, assiste razão ao reclamante. 
 
Em primeiro lugar, porque ao contrário do asseverado em sentença, 
não se trata de discussão meramente de direito. O autor disse na 
inicial que havia, de fato, uma sociedade entre o clube e o seu 
presidente, cuja relação entre tais pessoas se dava num regime 
semelhante ao do grupo econômico tratado no §2º, do artigo 224, da 
CLT, matéria essa elevada à verdade processual, tal como dispõe o 
artigo 844, da CLT. 
 
Nada impede, na prática, o funcionamento do clube como mera 
extensão dos negócios privados de seus dirigentes ou, como é mais 
comum, o clube a serviço dos seus mandatários, fato esse 
reiteradamente constatado nas associações esportivas brasileiras de 
futebol, inclusive nas entidades federativas e confederativas. Aliás, 
não foram poucos os casos denunciados nos últimos anos envolvendo 
a perpetuação de dirigentes de futebol à frente de clubes da elite e de 
entidades diversas, quase sempre com a acumulação de patrimônio 
material inatingível sem a apropriação indevida de bens e rendas de 
tais pessoas jurídicas. 
 
E o Direito do Trabalho vai ignorar essa realidade dizendo que o tema 
concernente à responsabilidade solidária do dirigente é matéria 
jurídica não prevista em lei? 
 
Evidente que não, salvo na hipótese de ser desprezado o princípio do 
primazia da realidade, um dos eixos centrais do Direito do Trabalho 
construído pela luta secular da classe trabalhadora mundial. 
 
No Direito do Trabalho, mais do que em qualquer outro ramo do 
ordenamento jurídico, vigora o princípio da primazia da realidade, 
pouco importando o nome jurídico ou a qualificação formal atribuí da a 
determinado documento quando, na verdade, os fatos reais 
desafiarem ou estiverem a colocar em xeque as artificiosas 
formalidades.  
 
O Estado existe, dentre outras razões, para não tolerar o intolerável, 
para dar aos cidadãos dignidade e respeito, para cumprir e fazer 
cumprir os mandamentos constitucionais e para não permitir que a 
desigualdade real entre as partes não seja reproduzida nas demais 
relações sociais. 



 
O Direito do Trabalho, dentro deste contexto, surgiu para minimizar a 
força do capital frente ao trabalho, reconhecendo o Estado que a 
liberdade absoluta da contratação, por parte do poder econômico, não 
é verdadeiramente uma liberdade, ou como dizia Lacordaire, “entre o 
forte e o fraco, entre o rico e o pobre, é a liberdade que escraviza, é a 
lei que liberta”.  
 
Estão consagrados como princípios do Direito do Trabalho, dentre 
outros, o da proteção do hipossuficiente para compensar a 
desigualdade material, o do “in dubio pro operario”,o da regra mais 
favorável quando houver conflito entre normas de hierarquias 
distintas, o da condição mais benéfica, o da irrenunciabilidade de 
direitos, o da continuidade da relação de emprego, o da não-
discriminação e o da primazia da realidade, princípios os quais foram 
exaustivamente avaliados pelo juslaboralista Luiz de Pinho de Pedreira 
da Silva, em clássico da literatura trabalhista brasileira (in, 
Principiologia do Direito do Trabalho, Editora LTr, 2ª Edição, 1999, São 
Paulo-SP). 
 
Não tenho nenhuma dúvida da absoluta ilegalidade da situação, 
violadora dos mais elementares princípios do Direito do Trabalho. Nem 
mesmo os entusiastas de um novo direito do trabalho, 
desregulamentado e propício às regras do mercado, podem desprezar 
a frágil rede de proteção ainda existente no ordenamento jurídico 
vigente.  
 
O mestre Plá Rodriguez, citado pelo jurista Pinho Pedreira, numa 
simples e objetiva exemplificação do princípio antes destacado, declara 
o seguinte: “significa que em caso de discordância entre o que ocorre 
na prática e o que surge dos documentos e acordos deve se dar 
preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos” 
(obra citada de Pinho Pedreira, Página 205). 
 
Assim é o Direito do Trabalho, pronto, a partir dos seus princípios, da 
sua gênese, dos seus fundamentos históricos, constitucionais e legais, 
e da ação dos seus operadores, para reagir contra toda e qualquer 
operação destinada ao seu descumprimento, por mais inventivos que 
sejam os autores da obra. Se algum dia for esse o caminho adotado 
pelo Parlamento brasileiro, de desconstrução do Direito do Trabalho, 
até mesmo o constituinte derivado não terá carta branca para destruir 
as bases sobre as quais se assentam a matéria. Em termos de direitos 
sociais, direitos humanos que são por excelência, é inadmissível 
qualquer retrocesso, conforme pontuam, dentre outros respeitáveis 



juristas, J.J. Canotilho, Fábio Konder Comparato e José Celso de Melo. 
 
Logo, o recurso merece ser provido porque a confissão ficta dos 
reclamados importa no reconhecimento de que a relação entre eles 
mantida era típica de grupo econômico, servindo o clube demandado 
aos interesses do seu presidente, aqui descrito como segundo 
reclamado. 
 
Ainda que assim não o fosse, também pela órbita meramente jurídica 
subsiste a responsabilidade solidária do presidente de clube 
responsável pela contratação de jogador cujos direitos trabalhistas não 
foram honrados, nem possui o clube meios financeiros de pagar a 
referida dívida, diante da gestão temerária de seu dirigente mais 
expressivo. 
 
Estou certo de que a responsabilidade do sócio-dirigente do Clube de 
Futebol equipara-se, do ponto de vista das obrigações, à situação do 
membro de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. 
 
Os pronunciamentos mais lúcidos da jurisprudência pátria são, a meu 
ver, no sentido de que os sócios responderão, sem limites, pelas 
obrigações contraídas em nome da sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada, em não havendo, por certo, bens desta 
suficientes à satisfação da dívida. 
 
Veja-se, a propósito, as ementas seguintes: 
 
“Em sociedade de responsabilidade limitada, o direito dos sócios de ver 
intangíveis seus bens, em decorrência de obrigações contraídas pela 
sociedade, não é absoluto (Ac. Unân. da 6ª Câm. Do TJRJ na apel. 
40.599, rel. Des. Salim Saker; adcoas 1987, nº 113.562).” 
“Enquanto não for registrada a alteração do contrato com a retirada do 
sócio, responde este pelas dívidas da sociedade (Ac. Unân, da 2ª Câm. 
Do TACivRJ de 30.5.85, no agr. 26.746, rel. Juiz Batalha de Matos).” 
“1...”O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido 
possível a penhora de bens de sócios, por dívidas de sociedades 
limitadas de que fizeram parte, quando os bens da sociedade tenham 
desaparecido, ou quando tenham elas encerrado suas atividades sem 
liquidação regular. No caso, trata-se de sociedade anônima, em cujo 
histórico – junto às fls. - o último ato de que se tem notícia é o pedido 
de desligamento do ora recorrente, então Diretor-Superintendente. O 
mesmo entendimento, formado a respeito das sociedades limitadas 
sem dissolução regular, há de aplicar-se às sociedades anônimas, em 
que o respectivo diretor, intimado para pagamento da dívida da 



sociedade, deixe de indicar os elementos necessários à citação de seus 
atuais diretores, ou à persecução de bens integrantes do ativo social. 
Nesse caso, tal como o sócio-gerente, o diretor há de fazer a prova, 
que interessar a exoneração de sua responsabilidade, mediante 
embargos, após garantido o juízo pela penhora, e não como simples 
pedido de que não lhe sejam penhorados bens, como ocorreu nos 
presentes autos. Isto posto, conhecendo do recurso, nego-lhe 
provimento. É o meu voto” (Do voto do min. Décio Meirelles de 
Miranda, rel. Do ac. Unân. da 2ª T. Do STF, de 2.3.82, no rec. Ext. 
93.028-SP; RTJ 101/79).”. Da obra código de processo cibil anotado, 
Alexandre de Paula, 6ª ed. , editora revista dos tribunais. 
 
Pela exata dicção do art. 10 do Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 
1989,“os sócios-gerentes ou que derem o nome à firma não 
respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros 
solidária e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos 
praticados com violação do contrato ou de lei.”. 
 
A literalidade extrema do preceito acima inscrito, está a anunciar que 
somente responderá pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade por quotas o sócio-gerente ou aqueles que tenham dado 
nome à firma, conquanto respondam perante esta e para com 
terceiros solidária e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos 
atos praticados com violação do contrato ou da lei, o que deixaria de 
fora, diante de uma análise menos acurada, os demais sócios, meros 
detentores de quotas. 
 
Não é essa, porém, a melhor ilação, senão vejamos: 
 
O sócio da empresa por cotas de responsabilidade limitada, seja 
gerente ou não, majoritário ou não, não havendo bens desta 
suficientes à garantia da execução, é responsável, por substituição, 
pelas dívidas da sociedade e, como tal, tem legitimidade passiva para 
sofrer a execução, ainda que não tenha integrado a relação processual 
na fase de conhecimento. A lei previu apenas, com certa ordem lógica, 
que havendo mais de um sócio a execução deverá voltar-se, de início, 
para o sócio ou sócios responsáveis pela administração da sociedade, 
os sócios-gerentes, na exata acepção da lei. 
 
Além do mais, há de se presumir sempre, na seara processual 
trabalhista, tenha ele agido em excesso de mandato, ou, quando 
menos, incorrido em violação ao contrato ou à lei. 
 



Mas não é só. 
 
Se nos reportarmos à análise dos elementos constitutivos do vínculo 
obrigacional e as teorias que justificam, de certo que nos depararemos 
com a afirmativa de que o débito e a obrigação são elementos 
essenciais na sua composição, reunindo-se e se completando numa 
unidade cercada do característico da indissociabilidade, sendo certo 
que o mesmo fato gerador do débito produz a responsabilidade 
(TEORIA DITA ECLÉTICA). 
 
Nessa linha de raciocínio, são as palavras do ilustre Juiz e professor 
Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, versando sobre o tema “Grupo 
econômico e direito do trabalho”, em homenagem prestada ao 
saudoso magistrado e jurista, Carlos Coqueijo Costa, externada, em 
trecho próprio, nos moldes seguintes: 
 
“A execução dirige-se à satisfação (“satisfatividade”) do débito e tem 
ela como suporte de apreensão o patrimônio do que se qualifica, pela 
lei, pelo negócio, com sujeito à sanção. Sobre essa indesdobrável 
ótica, tanto pode intentar-se a execução fundando-se em relação de 
débito quanto em relação de responsabilidade. O dado que vem a 
relevo e que legitima qualquer das direções da execução é o 
patrimônio, seja do devedor, seja do responsável. 
Quer-se significar que o patrimônio, com dado-suporte de 
satisfatividade, encontra-se sempre à tona na relação obrigacional e 
legitima a linha direta da execução proposta contra o responsável, 
tanto quanto contra o devedor. 
Acima, foram trazidas inúmera hipótese legais que têm, em seu 
subsolo, como fundamento da execução direta exatamente a 
distribuição da relação obrigacional, para fins de sanção, entre débito 
e responsabilidade, tomado, com pólo objetivo de atração e de 
interligação de pessoas o patrimônio, que a elas se antepõe (sob tal 
aspecto, não se diversifica a posição jurídica do sócio, do 
subempreiteiro, do sucessor – arts. 10 e 448/CLT-, do substituto 
tributário e menos ainda a de uma empresa integrante de um “grupo 
econômico”, que perde, inclusive, a autonomia em favor da unidade do 
“grupo” ou como pessoa, para fins de direito material – Enunciado nº 
129/TST – ou como responsável, para fins de execução).”. 
 
Não remanesce dúvidas, portanto, diante de tão abalizada explanação, 
de que a sentença, como fato gerador do vínculo obrigacional que é, 
delimita a dívida, individualiza o devedor e define a responsabilidade 
(esta num primeiro momento apenas, em face da parte sucumbente 
no objeto da pretensão deduzida, porquanto nem sempre é possível 



auferir-se, em sentença, sobre a sua real abrangência). O devedor, 
diga-se, nem sempre é o único responsável pela dívida a que foi 
condenado. Nada impede se discuta a questão da responsabilidade na 
fase executória, com a conseqüente definição de outro responsável, 
que não o devedor, pela dívida em cobrança, em face, sobretudo, da 
insuficiência patrimonial deste último. 
 
No caso dos autos, porém, o autor, desde a fase de conhecimento, 
busca o reconhecimento da responsabilidade solidária do sócio de 
maior expressão da Associação Clube Esportivo Guará. 
 
Tudo resulta, assim, no que se convencionou chamar de TEORIA DA 
DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, não reclamando 
sua aplicação, como equivocadamente se tem afirmado, prova 
inequívoca de fraude e conluio entre a pessoa natural do sócio e a 
pessoa jurídica da sociedade que integra, sobretudo na seara 
processual trabalhista. 
 
O simples ajuizamento de reclamatória trabalhista pressupõe a 
ocorrência de desobediência à lei e aos ditames contratuais firmados, 
cabendo á pessoa natural do sócio ofertar a prova cabal em sentido 
contrário, tarefa tal por demais árdua de ser alcançada com sucesso, 
diante de uma sentença condenatória trabalhista em seu desfavor. 
 
Conforme bem explicitado numa sentença da lavra do eminente Juiz 
FRANCISCO LUCIANO DE AZEVEDO FROTA, “A literalidade dos 
preceitos normativos jamais podem se sobrepor aos critérios de 
razoabilidade que norteiam a aplicação do direito. Agir de forma 
diversa seria comprometer a própria relação de conivência e do 
Judiciário com a corriqueira prática de maus empregadores, que se 
utilizam de artifícios pouco recomendáveis para se eximirem de suas 
obrigações legais.” 
 
Em se tratando de responsabilidade tributaria, da mesma forma como 
aqui, a execução pode recair tanto sobre o devedor como sobre o 
responsável tributário, não sendo necessário que conste o nome deste 
último na certidão da dívida ativa. 
 
Nesse sentido, são as ementas seguintes: 
 
“As pessoas referidas no inc. III do art. 135 do CTN são sujeitos 
passivos da obrigação tributária na qualidade de responsáveis por 
substituição, e, assim sendo, se lhes aplica o disposto no art. 568, V, 
do CPC, não obstante seus nomes não constarem no título 



extrajudicial. Assim, podem ser citados – e ter seus bens penhorados 
– independentemente de processo judicial prévio para a verificação da 
ocorrência inequívoca das circunstâncias de fato aludidas no art. 135, 
caput do CTN, matéria essa que, no entanto, poderá ser discutida, 
amplamente, em embargos do executado – art. 745, parte final, do 
CPC (Ac. Unân. da 2ª T. do STF de 6.12.83, no RE 100.920-SP, rel. 
Min. Moreira Alves: RTJ, 115/786).”. Da obra código de processo civil 
anotado, Alexandre de Paula, 6ª ed., editora revista dos tribunais. 
A execução fiscal pode incidir contra o devedor ou contra o 
responsável tributário, não sendo necessário que conste o nome deste 
na certidão da dívida ativa. Não se aplica à sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada o art. 134 do CTN; incide, sim, sobre ela o 
art. 135, I e do mencionado diploma legal se o crédito tributário 
resulta de ato emanado de direito, gerente ou outro sócio praticado 
com excesso de poder ou infração da lei, do contrato social ou do 
estatuto (Ac. Unân. da 1ª T. Do STF de 15.8.83, no RE 100.384-7 RJ, 
rel. Min. Pedroso Sorares Muñoz; RT 582/251).”. Da obra código de 
processo civil anotado, Alexandre de Paula, 6ª ed., editora revista dos 
tribunais. 
 
A responsabilidade do sócio emerge patente (CPC, art. 596 e Decreto 
nº 3.708, de 10.01.1919).”. 
 
EMENTA: EXECUÇÃO QUE RECAI SOBRE BENS DO SÓCIO. 
VIABILIDADE ACEITA, INCLUSIVE NA HIPÓTESE DE NÃO 
PARTICIPAÇÃO DESTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 
RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO. TEORIA DA 
DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DÍVIDA E 
RESPONSABILIDADE. Sócio da empresa por cotas de responsabilidade 
limitada, seja gerente ou não, majoritário ou não, não havendo bens 
desta suficientes à garantia de execução, é responsável, por 
substituição, pelas dívidas da sociedade e, como tal, tem legitimidade 
passiva para sofrer a execução, ainda que não tenha integrado a 
relação processual na fase de conhecimento. A lei previu apenas, com 
certa ordem lógica, que havendo mais de um sócio a execução deverá 
voltar-se, de início, para o sócio ou sócios responsáveis pela 
administração da sociedade, os sócios-gerentes, na exata acepção da 
lei. A sentença, como fato gerador do vínculo obrigacional que é, 
delimita a dívida, individualiza o devedor e define a responsabilidade 
(esta num primeiro momento apenas, em face da parte sucumbente 
no objeto da pretensão deduzida, porquanto nem sempre é possível 
auferir-se, em sentença, sobre a sua real abrangência). O devedor, 
diga-se, nem sempre é o único responsável pela dívida a que foi 
condenado. Nada impede se discuta a questão da responsabilidade na 



fase executória, com a conseqüente definição de outro responsável, 
que não o devedor, pela dívida em cobrança, em face, sobretudo, da 
insuficiência patrimonial deste último. Tudo resulta, assim, no que se 
convencionou chamar de TEORIA DA DESPERSONALIZAÇÃO DA 
PESSOA JURÍDICA, não reclamando sua aplicação, como 
equivocadamente se tem afirmado, prova inequívoca de fraude e 
conluio entre a pessoa natural do sócio e a pessoa jurídica da 
sociedade que integra, sobretudo na seara processual trabalhista. 
Além do mais, há que se presumir sempre, na seara processual 
trabalhista, tenha ele agido em excesso de mandato, ou, quando 
menos, incorrido em violação ao contrato ou à lei. 
Recurso conhecido e não provido. 
 
Além de sócio, o segundo reclamado também foi o administrador da 
Associação Clube Esportivo Guará , cabendo-lhe, pois, “no exercício 
de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo 
e probo costuma empregar na administração de seus próprios 
negócios”(Código Civil, Artigo 1.011), respondendo, ainda, 
“solidariamente perante a sociedade e os terceiros 
prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções” (CCB, 
Artigo 1.016). 
 
Do ponto de vista eminentemente jurídico, o dirigente do clube de 
futebol, que deve zelar pelo patrimônio da instituição como se 
estivesse cuidando da administração de seus próprios negócios 
(Código Civil, Artigo 1.011), ao contratar e dispensar jogadores, 
responde solidariamente pelo pagamento da dívida contraída junto aos 
respectivos atletas. 
 
Não obstante despertar sentimento de profunda intensidade no seio da 
população brasileira, o futebol, como atividade esportiva, está inserido 
no mesmo contexto do exercício de qualquer outra profissão laboral, 
merecendo, assim, conformação por parte do Estado Democrático de 
Direito. A força de trabalho do personagem central precisa ser 
respeitada como princípio fundamental da República Federativa do 
Brasil (CF, Artigo 1º, Inciso IV).  
 
Por isso mesmo, os sócios-dirigentes dos clubes, assim como os 
demais dirigentes de entidades diversas e das sociedades comerciais, 
no mundo dos mortais, respondem na exata proporção dos atos por 
eles praticados, com culpa ou dolo. 
 
Se não for assim, a sociedade brasileira suportará eternamente dívidas 
contraídas por dirigentes que se apresentam como os “mais fanáticos 



torcedores” dos falidos clubes de futebol, sujeitos solidários, porém, 
apenas na hora do grito de “é campeão” ou na extração da receita 
obtida com a transferência de jogadores. 
 
Prevalecendo o equívoco almejado e até agora alcançado por 
segmentos poderosos da totalidade do mundo do futebol, o poder 
público renunciará a recolhimentos fiscais e previdenciários 
fundamentais para a prestação de serviços básicos nas áreas da 
educação e da saúde, tudo em nome da farra, do pão e circo como nos 
velhos tempos de manobra da massa enlouquecida com os dribles, 
com as jogadas de efeito e com os gols. 
 
E as obras dos atuais atletas sequer podem ser inscritas como 
lampejos dos fantásticos dribles do artista Mané Garrincha, das 
jogadas sensacionais do Galinho Zico que normalmente resultavam em 
belíssimos gols, muito menos dos gols do maior de todos os jogadores 
de futebol, o insuperável Pelé, nas quatro linhas. Os craques de 
talento excepcional não surgem facilmente, é verdade, mas a falência 
dos clubes decretada por dirigentes e por outros personagens 
detentores de poder decisório na estrutura de administração da 
modalidade esportiva em debate impede a permanência no Brasil de 
jogadores que ao menos dariam algum brilho ao futebol brasileiro. 
  
Não havendo a decretação da responsabilidade do dirigente de clube 
de futebol, civil, administrativa e criminal, além do enfraquecimento da 
atividade-espetáculo de maior paixão em terras tupiniquins, o poder 
competente terá que editar normas de duvidosa constitucionalidade, 
com o mesmo perfil da denominada “Timemania”, frente a princípios e 
regras existentes no texto maior que não se coadunam com a isenção 
e a “derrama” posteriormente a ser cobrada de terceiros os quais não 
concorreram para a nefasta prática, absolvendo, ademais, dirigentes 
de conduta irresponsavelmente danosa aos clubes de futebol e ao 
erário. 
 
Se houver intenção deliberada na obtenção de vantagens no referido 
negócio jurídico, seja qual for a ordem, para si ou para terceiros, o 
dirigente responde em primeiro lugar, a ponto de o clube ser 
executado somente quando frustradas todas as tentativas de localizar 
bens da pessoa física antes identificada. 
 
Na esteira deste raciocínio, declaro que o Sr. JOSÉ PAULINO DA SILVA 
é parte legítima para figurar no pólo passivo da relação jurídica em 
exame. É ele responsável solidário pelo adimplemento de eventual 
verba devida ao jogador de futebol WILLIAN JESUS VIEIRA, que jogou 



na ASSOCIAÇÃO CLUBE ESPORTIVO GUARÁ. 
 
Dou provimento ao recurso obreiro para decretar a responsabilidade 
solidária do segundo reclamado. 
 
CONCLUSÃO 
 
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou provimento ao 
recurso obreiro para reconhecer a responsabilidade solidária do 
segundo reclamado quanto ao pagamento da dívida trabalhista fixada 
na sentença de origem, tudo nos termos da fundamentação 
precedente. 
 
É o meu voto. 
 
Por tais fundamentos, 
 
ACORDAM os Desembargadores da Terceira Turma do Egrégio 
Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, em sessão ordinária, 
à vista do contido na certidão de julgamento (fl. retro), por 
unanimidade aprovar o relatório, conhecer do recurso e, no mérito, 
dar provimento ao recurso obreiro para reconhecer a responsabilidade 
solidária do segundo reclamado quanto ao pagamento da dívida 
trabalhista fixada na sentença de origem. Tudo nos termos do voto do 
Juiz Relator. Ementa aprovada. 
 
Brasília(DF), 01 de setembro de 2009(data de julgamento). 
 
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO 
Juiz Relator Convocado 


