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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - NÚCLEO
SECRETARIA DE EXECUÇÃO
ATSum 0000418-13.2019.5.12.0001
RECLAMANTE: ANA PAULA CORREA DA LUZ FERREIRA E OUTROS (87)
RECLAMADO: FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE LTDA.

Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de 2º Grau - CEJUSC-JT/TRT1

ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Autos n. 0000418-13.2019.5.12.0001

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, às 13h00min, no Tribunal Regional do
Trabalho da 12ª Região, presente o Ex.mo Juiz Gestor Regional da Execução, Roberto Masami Nakajo e o
Ex.mo , foram reunidos os credores abaixo listados para a realização de Audiência de Conciliação, onde
figura  como  executados  FIGUEIRENSE  FUTEBOL  CLUBE  (CNPJ  n.  83.930.131/0001-03)  e
FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE LTDA. (CNPJ n. 21.603.708/0001-07).

Pelos Credores: 

conforme listagem anexa de exequentes presentes e procuradores.

Por ambos os devedores:

Procurador: NIKOLAS SALVADOR BOTTOS - OAB/SC 29157

Iniciados os trabalhos, o Juiz Roberto Masami Nakajo deu as boas vindas aos presentes e aos que estão
participando por videoconferência e passaram a palavra para o advogado do FFC que elaborou sua proposta.
Após discussão chegaram ao seguinte consenso.

ACORDO:

RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS EXECUÇÕES:

O procurador dos executados, fez a seguinte proposta: constrição destinada à execução de 30% referente às
cotas de televisão, série B, série A e Copa do Brasil, bilheterias e patrocínios, e 40% referente às verbas
decorrentes de venda de jogadores, mecanismos de solidariedade, direitos de formação, vendas de mando de
campo, aluguel de estádio e venda de camarotes. O valor mínimo mensal de pagamento (somando as verbas
que incidem 30% com as que incidem 40%) não poderá ser inferior a R$ 200.000,00 por mês. Se for inferior
o réu compromete-se a complementar o valor.

Quanto a parcela de fevereiro (R$ 200.000,00) concorda o réu em depositar no presente feito caso.

O réu indica como passível de penhora os créditos que possui junto às empresas Topper (BRS1) e Penalty
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(Cambuci). Informa que tais créditos podem ser 100% destinados ao pagamento das execuções. Salienta que
quanto a um dos devedores (Cambuci) já há ação de cobrança (Autos 100093-58.2016.8.26.0586 - Justiça
Estadual Comarca de São Roque-SP) sendo possível a penhora no rosto dos autos. Expeça-se carta precatória
para penhora no rosto dos autos. Observe a Secretaria.

Quanto ao devedor BRS1 requer que o juízo da oficie a empresa para quitar os créditos diretamente no
presente processo. O réu juntará cópia do contrato no prazo de 05 dias e notificações enviadas ao devedor.
Após a juntada oficie-se como requerido para que a empresa no prazo de 15 dias deposite em juízo nos
presentes autos o valor dos créditos que possui o executado.

Caso o devedor BRS1 não pague voluntariamente o crédito, informa o executado que promoverá a ação de
cobrança sendo possível a penhora no rosto dos autos.

O  réu  concorda  em  deixar  como  garantia  de  pagamento  dos  créditos  um  terreno  anexo  ao  estádio.  O
executado juntará no prazo de 05 dias cópia da matrícula. Com a juntada proceda-se a penhora e avaliação do
terreno. Os executados terão vista quanto a avaliação do terreno para os fins do art. 884 da CLT. Descumprida
a avença e reiniciada a execução forçada fica ciente o réu de que o terreno será imediatamente levado à hasta
pública.

Pelo juízo foi sugerida a constrição total dos valores e a devolução do valor excedente à cota para o réu. O
réu não se opõe. Oficie-se a Rede Globo de Televisão(Rua Lopes Quinta, 303, Jardim Botânico, Rio de
Janeiro-RJ, CEP 22460-901), a Globo Comunicações e Participações (mesmo endereço anterior) e a Globosat
Programadora (Avenida das Américas, 1650, Bloco 5, loja 101, sala 201 e 301, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro-RJ, CEP 22640-101), CBF (Avenida Luis Carlos Prestes, 130, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP
22775-055),  Horizonte Conteúdo Ltda,  sito a  Avenida das Américas,  1650, sala,  304,  bloco 1,  Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22.640-101, para que deposite em conta vinculada ao presente processo todo e
qualquer  crédito  a  ser  repassado  para  os  executados,  sem  exceção,  informando  a  natureza  alimentar  e
preferencial dos créditos.

Os ofícios para a CBF e Globosat, Globo, Horizonte e Rede Globo devem ser enviados por correio e também
de forma urgente para os e-mails rebecca.barros@cbf.com.br e direitosdeesportes@globosat.com.br

Os executados devem informar sobre os patrocinadores (atuais e novos ou futuros) no prazo de 05 dias,
juntando os contratos, que serão oficiados para transferência total dos valores devidos aos executados a conta
vinculada ao presente processo.

Quanto às demais receitas os executados devem informar mensalmente a receita auferida em cada um dos
itens discriminados, sob pena de se considerar descumprido o acordo reiniciando-se o regime de execução
forçada.

Os exequentes e procuradores dos exequentes presentes ou por videoconferência concordam com a forma de
arrecadação de recursos para pagamento das execuções.

O juízo vai destinar as execuções a cota de 30 ou 40% conforme acima estabelecido

FORMA DE RATEIO:

Serão estabelecidos dois grupos para divisão dos valores arrecadados.

GRUPO 1: processos com créditos até R$ 50.000,00, sendo priorizado para pagamento imediato os
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processos com créditos abaixo de R$ 10.000,00 respeitada a antiguidade do ajuizamento da ação.
GRUPO 2: processos com créditos de valor superior a R$ 50.000,00 que serão pagos respeitados a
antiguidade no ajuizamento da ação.

Do valor mensal destinado à execução, as partes estabeleceram que 30% será destinado ao pagamento dos
processos do grupo 1 e 70% será destinado ao pagamento dos processos do grupo 2.

Considerando que o credor Júlio Cesar Silva Souza (autos 0000241-54.2013.5.12.0035) tem o crédito mais
antigo e de valor elevado o que poderia bloquear por período considerável o pagamento do restante dos
credores, concordam os presentes que referido autor receba mensalmente desde o primeiro mês a quantia fixa
de R$ 25.000,00 até a quitação total do seu crédito.

Faculta-se aos credores com créditos superiores a R$ 50.000,00 renunciar ao valor excedente com o intuito de
que seus créditos sejam enquadrados no grupo 1 e priorizados no pagamento.

Iniciado o pagamento do crédito, não ocorrerá a partir de então a incidência de juros e atualização monetária
sobre as parcelas.

Havendo crédito extraordinário, estabelecem as partes a possibilidade de quitação com deságio a ser ajustado
entre as partes.

Dos  processos  que  aderirem ao  presente  acordo,  oficie-se  ao  CEJUSC de  FLORIANÓPOLIS  para  que
devolvam  os  processos  movidos  contra  os  Executados  às  Varas  de  origem  e  oficie-se  às  Varas  de
Florianópolis, para que nas execuções definitivas objeto do presente acordo para que liberem em favor dos
Exequentes os depósitos recursais e penhoras on line e após atualizem as planilhas dos cálculos enviando à
Secretaria de Execução habilitação no presente feito.

As execuções que podem ser objeto de acordo nos presentes autos são somente as definitivas e com valores
incontroversos (consolidados). Não será admitida a discussão de valores (exceto decorrente de atualização e
juros) no presente processo.

A secretaria de execução elaborará e juntará aos autos mensalmente planilha com os grupos e valores em
ordem  cronológica  que  será  efetuado  o  pagamento.  O  fechamento  da  planilha  será  com  informações
recebidas até o dia 20 de cada mês (por exemplo, de novas execuções). Informações recebidas a partir do dia
21 de cada mês somente constarão na planilha de pagamento do mês subsequente.

Os executados informam que possuem uma planilha com a estimativa de créditos e ações em andamento e
que juntou neste ato nos autos (frisa o réu que é estimativa de créditos). Defiro.

DELIBERAÇÃO: a maioria dos presentes concordou com os termos relativos à forma de rateio, mas há
procuradores que informaram a necessidade de conversar com os clientes. O procurador do exequente Aloísio
esclarece que ficou consignado em ata que o Figueirense firmou acordo em outubro/2019, homologado pela
3ªVT, em que o clube concorda com o bloqueio de toda e qualquer verba decorrente do Catarinense, Copa do
Brasil e Campeonato Brasileiro para pagamento do crédito do reclamante, uma vez que houve bloqueio do
valor integral das cotas e o reclamante liberou para colaborar com o andamento das atividades do clube.
Assim, em princípio, discorda dos termos do acordo.

Alguns procuradores tiveram que se retirar no curso da audiência.

O procurador do reclamante Aloísio registra seus protestos em relação à expedição de ofícios imediata a CBF
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e redes de televisão.

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO: Considerando que todos concordaram com a forma de arrecadação de
valores e que a maioria concordou com a forma de rateio dos valores, o acordo resta HOMOLOGADO nos
seguintes termos:

os exequentes com execução definitiva no prazo de 05 dias devem se manifestar para informar a
intenção de aderir ao presente acordo (com a adesão seu crédito será incluído na planilha a ser
elaborada pela Secretaria de Execução);
O Dr. Fabrício informou no chat da videoconferência que “O Processo 0000511-34.2019.5.12.0014,
Exequente JOÃO LINO DA LUZ SILVEIRA, está de acordo com os termos. Aguardando apenas a
planilha de pagamentos”.
a adesão não está adstrita ao prazo acima, salientando o juízo que os créditos passarão a contar da
planilha somente após a consolidação (informação dos valores incontroversos pelas varas);
aos que aderirem podem informar nos autos as contas para transferência de valores;
as execuções que não aderirem ao acordo prosseguirão nas varas na forma legal;
de imediato expeçam-se os ofícios para constrição de valores dos executados na forma determinada no
item “RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS EXECUÇÕES”.
os executados depositarão a parcela de fevereiro (R$ 200.000,00) nos presentes autos até o final de
fevereiro de 2020.

Registro  o  inestimável  auxílio  do servidores  do SECAJ que  operacionalizaram a  realização  da  presente
audiência  (Mariana,  Isabela,  Jaques,  Nara),  do  SEDUC/SETIC Cláudia,  Sandro  e  Alex,  e  a  Milena  da
SEXEC.

Vários procuradores registraram sua homenagem à Dra. Roberta Westphal no curso da presente audiência
ainda consternados com a sua passagem.

Cientes os presentes. Não havendo outras questões, foi encerrada a sessão às 17h12min.

ROBERTO MASAMI NAKAJO

Juiz Gestor Regional da Execução

FLORIANOPOLIS/SC, 19 de fevereiro de 2020.

ROBERTO MASAMI NAKAJO
Magistrado
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