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Justiça deve informar Talismã sobre gestão
de carreira de Paula Fernandes nesta
quintafeira
Talismã espera um posicionamento judicial; para a empresa de Leonardo,
o contrato com a cantora Paula Fernandes segue até 24 de fevereiro de
2014
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A Talismã, empresa de Leonardo (49) que administra a carreira de Paula Fernandes (28),
deve ser notificada nesta quintafeira, 6, sobre a liminar que dá novos direitos à artista sobre
a gestão de seus negócios. A informação foi repassada pelo advogado da cantora, José de
Araújo Novaes Neto, à CARAS Online nesta quartafeira, 5.
Em 30 de agosto de 2012, o juiz Cesar Augusto Vieira Macedo, da 37ª Vara Cível de São
Paulo, reconheceu o direito de Paula tomar ciência e compartilhar a gestão de sua carreira
com a empresa. Segundo o advogado, desde julho a cantora vinha pedindo informações à
Talisma sobre futuros contratos e agenda de apresentações, mas a empresa não as
repassava. Até então, a Talismã tinha exclusividade nos acordos de trabalhos feitos para a
cantora. "Uma coisa que foi pedida foi que a Paula pudesse também celebrar contratos, ela
quis ter o direito de também poder fechar contratos até 11 de novembro. A partir do dia 12 de
novembro a carreira passa a ser administrada pela empresa dela, Jeito de Mato”, afirmou
Novaes Neto.
Por meio de uma nota oficial, a Talismã afirma, no entanto, que desconhece os fatos e diz
não ter recebido qualquer intimação ou citação relacionada com a ação proposta por Paula.
No documento, a empresa do sertanejo Leonardo afirma que a artista integra seu quadro até
o dia 24 de fevereiro de 2014. "A notícia de propositura da ação, certamente, decorre de
algum equívoco por parte da artista, ou está relacionada com o desmedido interesse de
terceiros com o resultado da causa", diz a nota. O representante legal de Paula Fernandes
afirma, no entanto, que a
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anexado à ação judicial e, portanto, analisado pelo juiz.
Apesar da disputa jurídica, tanto a cantora quanto a Talismã fazem questão de deixar claro
que, no campo artístico, as relações entre eles não precisam ficar estremecidas. "A Cantora
Paula Fernandes continua sendo merecedora do respeito e da dedicação de nossos
profissionais", afirma o texto da Talismã. Em um outro, divulgado por Paula, a cantora
comenta que a decisão de não manter a Talismã como gestora de sua carreira não fere nem
abala sua admiração por Leonardo. "O cantor é um exemplo, e seguramente entende o
desejo de Paula Fernandes por ter, ele mesmo, feito esta opção há alguns anos. Vale
salientar que este modelo em que o artista gerencia seu próprio negócio tem sido cada vez
mais comum no show business".
Entenda o caso:
 Em julho de 2012 a cantora Paula Fernandes solicitou à empresa Talismã o acesso às
informações de assuntos relacionados a sua carreira, além de pedir o direito de comercializar
seus shows posteriores ao término do contrato nos próximos meses. A cantora alega que não
obteve retorno.
 Há aproximadamente 10 dias, Paula entrou com pedido na Justiça. Atualmente, a Talismã
possui exclusividade para fechar negócios que envolvam a artista e tem 30% de participação
nos contratos.
 No dia 30 de agosto de 2012 o juiz Cesar Augusto Vieira Macedo, da 37ª Vara Cível de São
Paulo, concedeu liminar favorável à cantora. A decisão reconhece, em caráter liminar, que o
vínculo comercial entre as partes foi firmado em 11 de novembro de 2008 com duração de
quatro anos, encerrandose em 11 novembro de 2012, sendo este o único contrato legal
existente entre Paula Fernandes e Talismã, comprovado pela análise dos documentos

apresentados pela artista.
 No dia 4 de setembro, a Talismã informou por meio de nota oficial que desconhece os fatos
e que o contrato com a artista tem vigência até 24 de fevereiro de 2014.
 No dia 5 de setembro, o advogado de Paula, José de Araújo Novaes Neto, reitera que a
vigência do contrato termina no dia 11 de novembro e afirma que a Talismã deve receber a
notificação judicial na quintafeira, 6.
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