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Uma goleada jurídica contra o ex-atleta Fernandão 

(01.12.11)

A 16ª Câmara Cível do TJRS manteve a sentença proferida
contra o ex-jogador do Sport Club Internacional - e atual diretor
técnico remunerado - Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão,
por descumprimento de contrato.
 
Ele terá de pagar R$ 90 mil (valor nominal) a empresas que lhe
prestavam consultoria esportiva. Em valores atualizados,
incluída a sucumbência, a cifra chega a aproximadamente R$
215 mil.

De acordo com as contratadas, Refast Consultoria Desportiva
Ltda. e Rech Faria e Sturmhoebel Advogados Socieade de Serviços, em 2005 foi firmado um contrato de
prestação de serviços. O documento estabeleceu a responsabilidade das empresas no  atendimento
de "todas as necessidades pertinentes a um jogador profissional". 
 
Pelo ajuste, a consultoria receberia o pagamento pelos serviços prestados de três maneiras: a) R$
550,00 por mês; b) 3% sobre os valores dos contratos que o atleta viesse firmar; c) caso a empresa
Refast ou a banca advocatícia Rech Farua e Sturnhoebel fosse responsável por agenciar novos
contratos, o valor a ser recebido passaria de 3% para 8%.

Após conquistar o título da Libertadores da América pelo clube e ser valorizado no meio esportivo
mundial, Fernandão - ao renovar contrato com o Internacional em 2006 - não repassou a porcentagem
referente ao novo acordo à empresa de consultoria.

Fernandão contestou alegando que no ano de 2006 não renovou o contrato com o Internacional, pois o
mesmo estava dentro do período vigente que era de junho de 2004 a junho de 2007. Condenado em
primeiro grau, por sentença proferida pelo juiz Eduardo Werlang, da 11ª Vara Cível de Porto Alegre, o
atleta recorreu ao TJRS.

O desembargador relator Ergio Roque Menine referiu análise de documentos contábeis do Sport Club
Internacional; aí entre 11 de setembro de 2006 e 1º  de outubro de 2006, foram feitos lançamentos
referentes à intermediação de renovação de contrato do atleta com outra empresa (Taffarel & Costa
Assessoria e Consultoria Desportiva, titulada pelo ex-goleiro Cláudio Taffarel), no valor de R$ 300 mil
"como comissão de 10% pelo negócio da renovação do atleta Fernando Lúcio da Costa". 
 
Essa prova estabeleceu que o contrato de renovação com o Inter - sobre o qual Fernandão deveria
pagar um percentual à empresa de assessoria e a banca advocatícia - rendera R$ 3 milhões ao atleta.
 
"Quanto ao contrato de renovação, aludido pelos autores e negado pelo demandado, é indiscutível",
afirmou o magistrado.

Olho-no-olho!

O advogado Telmo
Schorr (foto) elogia a
iniciativa de dois
juízes que
convidaram a classe
advocatícia a
participar com ideias
para solucionar os
gargalos cartorários.
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Redação do Espaço Vital

ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DO TJRS

A sentença de primeiro grau já registrara que o então atleta deveria produzir provas no sentido contrário,
mas "manteve-se inerte, utilizando-se apenas de divagações destoadas das provas trazidas pelos
autores da ação". 
 
O advogado Joel Piccinini atua em nome da empresa de assessoria e da sociedade de advogados
autoras da ação. (Proc. nº 70038429593).

"Os princípios da boa-fé ob jetiva e do ´pacta sunt servanda”.

|

(Horário de Brasília)
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