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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  DD.  JUIZ  DE DIREITO 

DA 42ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – FORUM JOÃO MENDES JR. 

 

 

 

 

 

PROCESSO nº 1098829-97.2017.8.26.0100 

Requerente: ALEXANDRE AZEVEDO BARROS 

Requerido: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE  DESPORTOS 

OBJETO:  PARCIAL  PRESTAÇÃO DE CONTAS (Requer) 

 

                                          ANTONIO SILVESTRE TORRES 

MORAIS e MARCELO CARVALHO, ambos civilmente já 

qualificados aos inclusos mandatos são, respectivamente, Ilustres 

Presidente e Vice da Assembléia Geral da entidade em 

epígrafe,1  por seu  Advogado  infra-assinado,  nos autos do 

processo em epígrafe, vem, mui respeitosamente,  à presença de 

Vossa Excelência a fim de expor e requerer o que segue: 

 

    1º  O Requerente, ilustre Presidente Eleito,  

manejou – e muito bem – a presente Medida Cautear em nível de 

Jurisdição Voluntária, de índole preventiva, face  primordialmente a 

circunstância de completa inexistência de registro de 

                                                             
1 Órgão máximo da LUSA, eleitos diretamente pelos seus associados.  
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fundamentais atos constitutivos no Registro Público 

pertinente, sem os quais não pode mesmo exercer a administração 

da Entidade para a qual foi eleito. 

 

    2º  Como o Direito possui horror vacui e o 

Registro Público existe para poder valer o seu cargo perante 

terceiros, comprovado o periculum in mora, deferiu-se-lhe – e muito 

bem – o prazo de 90 (noventa dias) para registro dos atos 

constitutivos referidos nos docs os quais instruíram a inicial, para 

fazê-lo. 

 

    3º Até então o Requerente possui poderes 

de gestão plenipotenciária – sem nenhuma supervisão dos 

Conselhos respectivos existentes no Direito Interno da 

agremiação-  face o decidido nos termos da r. decisão proferida 

nos embargos de declaração de fls retro. 

 

            4º O que também, face a excepcionalidade 

do caso, se nos apresenta igualmente correto, eis que para que 

estes órgãos fiscalizadores possam atuar mister o registro de todos 

os atos constitutivos pertinentes no Cartório de Títulos e 

Documentos respectivo, objeto do pedido inaugural deferido. 

 

    5º Ocorre que DOIS TERÇOS do prazo 

deferido já se escoaram e teme-se por pedido de eventual 

prorrogação do mesmo – e assim por diante – até que o 

“provisório” se torne não tão provisório assim.... (sic) 
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    6º Deve, portanto, o Requerente apresentar 

ao Douto Juízo e Douta Curadoria – no prazo de 5 (cinco) dias-  

uma prestação de contas PARCIAL de suas atividades – TÃO   

SOMENTE – no que tange ao registro dos atos pertinentes no 

Cartório de Registro Público de Títulos e Documentos que 

elegeu, sob pena de revogação da liminar deferida e nomeação de 

administrador ad hoc de confiança do Juízo, para fazê-lo. 

 

    7º Consigne-se aqui não se pedir prestação 

de contas de atos de gestão financeira e quetais ao Autor, eis 

que, como dito, tal será objeto de oportuna fiscalização pelos 

órgãos do Clube competentes, pelo seu estatuto, para fazê-lo. 

 

    8ª O que se deseja fiscalizar aqui é o 

andamento dos registros das atas mencionadas pelo Autor na 

inicial não tendo a presente NENHUMA CONOTAÇÃO DE 

PRETENSÃO RESISTIDA, senão assistida, ao Autor e até mesmo 

parabenizá-lo pela necessária e feliz atitude tomada. 

 

    9º Os Suplicantes, independentemente do 

seu aspecto subjetivo de “torcedores”, são titulares de DIREITO 

REAL sobre o patrimônio do Clube, na qualidade de sócios ativos e 

patrimoniais que são, além de Dirigentes (sem Cartola) da 
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Associação em testilha2, e possuem, ipso facto, legítimo interesse 

no deferimento da pretensão esposada, medida que entendem 

profilática no sentido de se evitar que se protraia no tempo uma 

situação potencialmente perigosa. 

 

    Contando com a plena compreensão do 

Douto Juízo, a quem tributam os preitos de profundo respeito e 

consideração, 

 

Pedem Deferimento 

São Paulo, 14 de dezembro de 2.017 

pp. Spencer Bahia Madeira 

OAB-SP 34.023 

 

 

                                                             
2 Sendo o primeiro portador do título patrimonial nº 04238600, membro 

efetivo e integrante do Conselho Deliberativo e atual Presidente da 

Assembléia com mandato até 30 de novembro de 2.019.  

E o segundo de nª 07211520, Conselheiro Vitalício e membro do Conselho 

Deliberativo há mais de 20 anos, com mandato até novembro de 2019.  
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