
Spencer   Bahia    Madeira 
A d v o g a d o 

  

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: RECONSIDERAÇÃO r. despacho  (Requer) 

 

                                          ANTONIO SILVESTRE TORRES 

MORAIS e MARCELO CARVALHO, ambos civilmente já 

qualificados, por seu  Advogado  infra-assinado,  nos autos do 

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

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

 

    1º        Os Suplicantes requerem 

respeitosíssimamente a RECONSIDERAÇÃO do r. despacho que 

deferiu, no mesmo dia e hora, o pedido do Autor para que se lhe 

fosse concedido o prazo SUPLEMENTAR(sic) de mais 

60(sessenta)(sic,sic) dias para cumprimento do determinado ab 

initio pelo Douto Juízo, posto que vencidos os 90 (noventa) 

deferidos e tidos como IMPRORROGÁVEIS pela Douta Curadoria 

de Fundações. 
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    2º  Inaudita altera parte (1) (ou seja, sem 

ouvir o Ministério Público), sem caução(2), sem obrigação prévia 

alguma de prestação de contas do período referente à gestão 

judicial deferida(3) e, permissa maxima, pior ainda, sem nenhuma 

fundamentação justificadora(4) do atraso no cumprimento do 

determinado por Vossa Excelência, que incialmente acompanhou o 

parecer PRÉVIO da Douta Curadoria de Fundações,  deferiu Voissa 

Excelência de imediato o heterodoxo pedido. 

 

    3º  Significa que o Autor, SEM 

FISCALIZAÇÃO ALGUMA, vai continuar recebendo DINHEIRO dos 

outros, (meio milhão da Federação Paulista de Futebol + aluguel do 

patrimônio para eventos+mensalidade dos sócios patrimomiais, etc, 

etc, etc) por mais DOIS MESES ??? 

 

    4º   Just like that ??? E vai ficar tudo por isso 

mesmo ?  Pode isto ?  

 

    5º Sabe Vossa Excelência do porquê   o 

Autor PERDEU o prazo de 90 (noventa) dias inicial e 

improrrogavemente (sic) deferido? 

 

    Porque estava em NEW YORK CITY, Estado 

Americano do mesmo nome, HOSPEDADO NA ILHA DE 

MANHATAN , onde passou com a honrada Família 25 (VINTE E 

CINCO) DIAS entre DEZEMBRO DE 2.017 e JANEIRO O 

CORRENTE ANO  !!!! 

    Aí não há prazo de 90 (noventa dias) mesmo 

que aguente, não é mesmo ? 
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    6º Seja-se-nos permitido apresentar a Vossa 

Excelência..... o AUTOR... em Nova York: 
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HEMINGWAY  ERROU: PARIS NÃO É UMA FESTA:  
FESTA É NA É A BIG APPLE !!  PERIOD ! 
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AHHH..SIM...A CATEDRAL  DE SAINT PATRICK NA 5ª AVENIDA! LINDA!! 
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AQUI É O ROCKFELLER CENTER NA 6º AVENIDA. ASSISTIR AO 

 SHOW NATALINO NO RADIO CITY,  DEFRONTE, É OBRIGATÓRIO 

 NÃO É MESMO? 

 

    6º Ora, para jogar fora, lá se foram no mínino 

US$-30.000,00 (TRINTA MIL DOLARES) nesta festiva empreitada:  

 

    7º Coisa de R$-100.000,00 (cem mil reais)  
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    E os empregados com os salários 

ATRASADOS passaram a pão e água o Natal /2017 !! 

 

    Equívoco? Apresentem-se então os hollerits! 

 

    8 º Compreende-se agora por que não se 

pode ficar sem prestação de contas do PERIODO JUDICIAL ?? 

 

    9º Ora,  Ubi eadem ratio ibi eadem legis 

dispositivo, ou, com a licença do Douto Juízo para o Português 

coloquial, “Pau que bate em Chico, bate em Francisco” !! 

 

    Se na Tutela/Curatela o Tutor/Curador (aqui, 

é Gestor) é obrigado a PRESTAR CONTAS JUDICIAL DO 

DINHEIRO DO INTERDITADO  (no caso, um menor ou um velhinho 

senil mas endinheirado) POR QUE SÓ AQUI TAL NÃO 

ACONTECE? 

 

    10º E ainda por cima se lhe dilata o prazo de 

gestão sem NENHUMA GARANTIA ?? 

 

    11º Qual a diferença ? Pessoa Física e 

Pessoa Jurídica ? 

 

    12º O mais grave ainda está por vir.  

 

    13º É que a Sociedade tem no Ministério 

Público o seu PRINCIPAL  DEFENSOR !!! 
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    14º A Douta Curadoria de Fundações já 

havia se manifestado ab initio de que o prazo de 90 (noventa) dias 

para ela seria IMPRORROGAVEL. 

 

    Então até para o Mestre Acácio era evidente 

que se lhe fosse aberta PRÉVIA e OBRIGATÓRIA “Vista” esta, sob 

pena de se desmoralizar, iria emitir parecer contrário. 

 

    15º O Douto Juízo todavia deferiu na hora o 

pedido do Autor e DEPOIS mandou dar simples “Ciência” ao 

Guardião da Lei e Curador Permanente das Fundações!! 

 

    Algo como se fosse uma simples gentiesse... 

 

    16º Ao contrário, MANTIDOS O ENORME 

RESPEITO E DEVIDO ACATO AO DOUTO JUÍZO, esta atitude não 

foi feliz !! 

 

    17º Um constrangimento público ao Douto 

Ministério Público, na pessoa de sua ilustre Curadora de 

Fundações, que passou neste feito a ter uma função a ser exercida 

somente a posteriori... de subserviência... 

 

    Seus pareceres não merecem nem mesmo 

serem tomados...!!!! 

 

    Isto não está nada correto, mantida a venia. 
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    18º Se, por absurdo, ainda que a posteriori a 

Douta Curadoria viesse AGORA – por lamentável espírito de corpo-  

“concordar” com o r, despacho em comento, desmoralizando-se, 

ainda assim o mal já estaria feito. 

 

    19º O Cartório segurou a publicação do 

despacho que determinava que o Autor se manifestasse acerca de 

fls. 77 e 87 ... 

 

    20º Os Suplicantes deixaram transcorrer 

DEZ DIAS o feito paralisado sem andamento.  

 

     Protocolaram a petição denunciando o 

retardo: Imediatamente, em 24 hs, o Cartório providenciou a 

publicação e fez os autos conclusos a Vossa Excelência.... 

 

    21º Em seguida veio à lume p r. despacho 

reconsiderando. 

 

    22º Os Autores, respeitosamente, não 

podem concordar e já o disseram desde o início !!! 

 

    24º A Associação Portuguesa de 

Desportos, na pessoa do Presidente de seu Órgão Máximo, 

informa Vossa Excelência que não pode concordar com este r. 

despacho mantenedor de um statu quo absolutamente 

INTORELÁVEL !! 
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    25º Não pode concordar com a 

IRRESPONSABILIDADE ( e até maldade) do Gestor que atrasa 

tudo, desde salários até o cumprimento de suas obrigações 

JUDICIALMENTE determinadas e vai passear no Exterior!!! 

 

    E, last but not least, não pode e não vai, 

conformar-se com o presente statu quo, pelo que requer, 

incialmente, a reconsideração do r. despacho, abrindo-se, 

inicialmente, 

 

VISTA    PRÉVIA 

 

à Douta Curadoria de Fundações para emissão de competente 

parecer e DEPOIS aos Suplicantes, para ratificação do alegado e 

eventual aditamento. 

 

    Isto, como medida e legalidade, respeito ao 

Direito e manifesta 

 

    J  U  S  T  I  Ç  A  !!! 

 

 

De Central Florida –USA para São Paulo, 9 de fevereiro de 2.018 

 

pp. Spencer Bahia Madeira 

OAB-SP 34.023 
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