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Vistos, etc.

O reclamante formula pedido de antecipação de tutela, requerendo que

este Juízo declare, em sede liminar, a rescisão indireta do seu contrato de trabalho

com o primeiro reclamado – Sport Club Corinthians -, bem como o término do vínculo

desportivo correspondente, com o devido fornecimento do atestado liberatório para

firmar  contratos  especiais  de  trabalho  desportivo  com  outros  clubes.  Postula  a

expedição de Ofício a Federação Paulista de Futebol e a Confederação Brasileira de

Futebol. Requer, ainda, o fornecimento de guias para soerguimento do FGTS.

Fundamenta a sua pretensão na alegação de que os reclamados não

viriam efetuando o pagamento da parcela de direito de imagem, de cunho salarial, há

mais de três meses, em afronta ao disposto no art. 31, “caput” e § 1º, da Lei 9.615/98,

além do que não viriam recolhendo corretamente o FGTS 

Junta documentos.

Inicialmente, cabe destacar que a concessão da antecipação dos efeitos

da tutela se encontra  regulada pelo art.  273 do CPC, com aplicação supletiva  ao

processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT, verbis:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou par-

cialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que,

existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alega-

ção e: 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto pro-

pósito protelatório do réu.

Na  espécie,  da  análise  da  prova  documental  carreada  aos  autos,

entende este Juízo que existem fortes indícios do inadimplemento alegado, mas não

prova inequívoca em tal sentido, o que impede o deferimento da antecipação de tutela

sem a oitiva da parte contrária. Não fosse isso, em face dos interesses envolvidos,

não  só  do  atleta  profissional  mas  do(s)  clube(s)  que  nele  investem,  entendo

aconselhável a oitiva dos reclamados, a quem incumbe o ônus da prova de eventual

adimplemento a contento das verbas ditas inadimplidas, independente da análise da

sua natureza, indevida em sede de cognição sumária. A formação do contraditório

prévio,  portanto,  permitirá  a  reunião  de  maiores  elementos  para  a  análise  da

procedência (ou não) da pretensão veiculada em Juízo.
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Por fim, indefiro o pedido de atribuição ao feito de segredo de justiça,

pautado na defesa da integridade física do atleta, que poderia, supostamente, vir a ser

ameaçada com o conhecimento público do processo, uma vez que a Constituição

Federal determina que os atos processuais são públicos, tratando-se de garantia do

cidadão para controle dos atos judiciais, não se enquadrando os fatos suscitados em

quaisquer das hipóteses legais aptas à restrição dessa publicidade.

Ante o exposto , determino:

− a citação do segundo reclamado e a intimação do primeiro reclamado

para  que,  querendo,  apresentem manifestação  exclusivamente  sobre  o  pedido  de

antecipação de tutela,  no prazo de 72 horas, facultando-lhes a produção de prova

documental que entenderem pertinente; e

− a intimação do primeiro reclamado para que traga desde já aos autos o

contrato  especial  de  trabalho  desportivo  firmado  com o  reclamante,  bem como o

contrato de imagem firmado com o atleta;

Após o decurso do prazo estipulado, com ou sem manifestação, retornem

os autos conclusos. 

Cumpra-se, com urgência.

São Paulo, 11 de junho de 2015.

Maria Alice Severo Kluwe

Juíza do Trabalho Substituta
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