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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  DD. PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

jus ex facto oritur1 

 

 

 

 

 

 

MANDADO  DE  SEGURANÇA (c/ LIMINAR) 

IMPETRANTE: ANTONIO SILVESTRE e outro (MESA DA 

ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

DESPORTOS) 

IMPETRADOS: MM. JUIZ DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL DA 

CAPITAL + 1 

VIOLAÇÃO APONTADA: Art. 93, IX, da Constituição 

Federal (CF)2 

                                                           
1 (O DIREITO NASCE DO FATO) 
 
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá 

sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o 

interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 

advogados, ou somente a estes; 



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

 

       ANTONIO SILVESTRE TORRES 

MORAIS e MARCELO CARVALHO3, ambos civilmente já 

qualificados aos inclusos mandatos são, respectivamente, 

Ilustres Presidente e Secretário, compondo a chamada 

MESA da Assembléia Geral da entidade em epígrafe,4  

por seu  Advogado  infra-assinado,   vêm, mui 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência a fim de 

interpor o presente remédio constitucional com fulcro ao 

disposto  art. Art. 93, IX,  da Constituição da República, Lei 

nº 1. 533/51 e demais disposições legais aplicáveis na 

espécie, contra despacho, acoimado nulo de pleno 

direito, de lavra do MM Juiz da 42ª Vara Cível da Capital - 

a quem, por força de lei - se aponta  como Digna 

Autoridade Coatora e, em litisconsórcio passivo necessário 

contra a figura de ALEXANDRE AZEVEDO BARROS, infra 

qualificado5 pelos motivos de fato e de direito abaixo e a 

seguir articuladamente expostos: 

 

                                                                                                                                                                          
 

 

3 holding@vicssa.com.br 
4 Órgão máximo da LUSA, eleitos diretamente pelos seus associados.  
5 ALEXANDRE AZEVEDO BARROS, brasileiro, casado, jornalista, portador da 
cédula de identidade RG nº 24.946.71-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
182.451.438-71, domiciliado na Al. Das Piavas nº 149, Residencial 11 Alphaville, 
Santana de Parnaíba – SP, CEP 04280-550, São Paulo-SP 
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Excelentíssimo Senhor Presidente: 

   Vossa Excelência – e provavelmente os 25 

Desembargadores mais antigos desta Corte – devem se 

recordar do famoso voto do Ministro XAVIER DE 

ALBUQUERQUE o qual estabeleceu – nos anos 70s- os 

parâmetros para conhecimento de Mandado de Segurança 

contra ato judicial, então completamente vedado pelo 

Supremo Tribunal Federal: 

 

  Decisão teratológica causadora de dano ou 

perigo de dano irreparável(1) de que não caiba recurso ou 

correição(2), com pacífica aceitação em nossos mais Altos 

Tribunais.  

 

   Nestes termos, despisciendo, ainda, o perscrutar 

repositórios de Jurisprudência para se demonstrar a  

Magistrados de Escol o manifesto justo título dos 

Impetrantes. 

 

  Mandados de Segurança contra ato judicial, até 

então,  eram raros, de acordo com a experiência (prova 

pima facie) de quem já àquela época militava no Foro. 
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  Raros por que ? Porque o Código Processual de 

1.939 já possuía um elenco de recursos absolutamente 

impecável ( a não ser que se deseje contradizer PONTES 

DE MIRANDA)  e o Regimento Interno dos Tribunais 

normatizavam interna corporis a correição parcial, contra 

despachos de mero expediente, onde não cabiam recursos 

no Código estatuídos. 

 

  Aquele famoso ping-pong nos despachos (diga o 

Autor...depois..Diga o Réu... depois  Diga o Autor, etc) e 

não decidia nunca!  

 

   Algo que hoje em dia é, por sinal, uzeiro e 

vezeiro nas Varas Cíveis e SEM NENHUMA 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, face o lobby que limitou 

este mecanismo, salvo engano, somente ao Processo 

Penal. 

 

  Ao apagar das luzes do Governo Médici, 

exatamente em 31 de dezembro, foi publicado, de inopino, 

a primeira versão do Código de 1.973, até com erros no 

Vernáculo, máxime na colocação errônea de pronomes6, 

                                                           
6 `Refere-se à utilização equivocada de próclise e ênclise, notadamente 
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onde se procurava “simplificar” (sic) o número de recursos 

os quais, em nada eram de difícil manejo pela aplicação do 

princípio da fungibilidade recursal, estatuído ao art. 810 do 

códex de 39. 

 

 

  Em outras palavras Apelação interposta no prazo 

do Agravo de Petição (5 dias) – onde havia a maior dúvida 

- era conhecida como tal, independentemente no nomen 

juris aposto. 

           Sim, o Direito era muito bonito. 

 

   Houve sim, alguns aperfeiçoamentos como 

tentativas de conciliação e julgamento de plano do 

processo (art. 330):  mas isso poderia ser feito por 

legislação singular. 

 

   Eliminou-se o agravo de petição o qual tinha 

efeito suspensivo e o agravo no auto do processo... 

 

   O agravo de instrumento só possuía efeito 

devolutivo porque, se assim não fosse, por que raios7 se 

formaria o instrumento ????? 

                                                           
7 Expressão lusitana 
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   Começaram a chover mandados de 

segurança, atravancando, pelo privilégio regimental de seu 

andamento, a pauta e comprometendo o critério de meritis 

para promoção dos magistrados. 

 

   A correção não se fez tardar e contemplou-

se então o agravo de instrumento com a possibilidade de 

outorga de liminar, a sanar de imediato o dano perpetrado. 

 

   No entremeio a agenda bolchevique, ou 

social-democrata, ou “tucana”, já se fazia prevalecer até 

pelo controle e manuseio destas máquinas de fazer votos- 

tidas como “invioláveis” (sic) -  olvidando-se os ingênuos  

que nisso acreditam que toda ENIGMA tem o seu ALAN  

TURING !!! 

 

    Esta agenda, a social democrata ou 

popularmente conhecida como tucana, é uma agenda 

GENOCIDA. 

 

   GENOCIDA  na  Saúde. 

 

    São Paulo era referência na área .  
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    Hoje, utilizando-se de seringas e cateteres 

reutilizados, alguns literalmente contrabandeados do lixo 

dos hospitais de Miami, espalha-se a infecção hospitalar. 

 

   Tudo é da pior qualidade. Hospital do 

Servidor também não foge à essa maldição, malgrado a 

qualidade técnica de seus médicos. 

 

GENOCIDA   CULTURAL  na   EDUCAÇÃO 

 

                               Fato público e notório que dispensa 

prova. É a kulturkampft8 dos sociais democratas alemães, 

autores intelectuais da baderna aqui instalada, berço do 

nascimento de partidos políticos de fachada como PT, PV, 

PSOL e principalmente, PSDB, é claro. 

 

GENOCIDA  na  SEGURANÇA 

                                Idem, ibidem, agora com audiências de 

“custódia” onde o Juiz pergunta para o meliante, preso em 

flagrante, se ele sofreu algum desconforto ao ser preso... 

 

    Chiste de gosto bastante duvidoso, 

este. 

                                                           
8 GUERRA CONTRA A CULTURA, DESTRUINDO VALORES JUDAICO-ISLAMITA-CRISTÃOS. 
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GENOCIDA   DO   JUDICIÁRIO 

 

    Este Colendo Tribunal amarga ha muitos, 

muitos anos mesmo, o BOICOTE PROPOSITAL de suas 

verbas e o resultado é este que se vê. 

 

   Cartórios abarrotados de processos. 

Juízes infatigáveis que não dão conta do serviço. 

   Não há dinheiro para nada !!! 

 

   E os Tribunais ? Atopetados de recursos, 

julga-se agora de forma virtual...  

 

   Ainda, quem tem condições de ler 

arrazoados com 50 páginas elaborados taylor cut por 

estóicos Advogados ??? 

 

   Frente a esta situação, totalmente 

patrocinada pela Social Democracia germânica e 

magistralmente executada aqui pelos seus próceres 

tupiniquins, impôs-se a REDUÇÃO DOS RECURSOS e 

hoje, sem nenhuma Lux neste Fux, temos esta verdadeira 

excrescência jurídica que se transformou no atual Estatuto 
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Adjetivo, onde se limita taxativamente os casos de 

interposição de agravo de instrumento9, como segue: 
Art 1.015 “Cabe agravo de instrumento contra as 

decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas 

provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da 

alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição 

do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do 

pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de 

documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII 

– rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – 

admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X 

– concessão, modificação ou revogação do efeito 

suspensivo aos embargos à execução; XI – 

redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, 

§ 1º; XII – (VETADO); XIII – outros casos 

expressamente referidos em lei. Parágrafo único. 

Também caberá agravo de instrumento contra decisões 

interlocutórias proferidas na fase de liquidação de 

sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de 

execução e no processo de inventário.”. 

 

                                                           
9 Esta opção do legislador de 2015 vai, certamente, abrir novamente espaço 
para o uso do mandado de segurança contra atos do juiz. A utilização desta 
ação para impugnar atos do juiz, no ordenamento jurídico ainda em vigor, 
tornou-se muito rara. Mas, à luz do novo sistema recursal, haverá hipóteses 
não sujeitas a agravo de instrumento, que não podem aguardar até a solução 
da apelação. Um bom exemplo é o da decisão que suspende o andamento do 
feito em 1º grau por prejudicialidade externa. Evidentemente, a parte 
prejudicada não poderia esperar.” (WAMBIER, Teresa; RIBEIRO, Leonardo 
Ferres da Silva; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins e; MELLO, Rogério Licastro 
Torres de. Primeiros comentários ao Novo CPC. Artigo por artigo. São Paulo: 
RT, 2015, p. 1453). 
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  Com isso amplia-se diebus singulis a 

discricionariedade dos Juizes de 1ª Instância, 

alguns agora exímios no ping-pong, outros 

negando liminares porque simplesmente não 

acreditam nos públicos documentos 

comprovadores do falsum apresentado e 

outros, como no caso presente, simplesmente 

deferindo prorrogação do prazo de gestão 

inaudita altera parte (da própria Curadoria de 

Fundaçôes!!). 

 

   Os FATOS abaixo e a seguir melhor 

esclarecerão a conduta impugnada. 

 

   Comecemos pelo verso e 

terminemos em prosa para narrar este 

moderno Inferno de Dante pois que a essência 

da Arte é a Comunicação10  
                                                           
1010  (com o que discordam os modernistas que preferem a endopsîquica, tipo  
Teste de Rorschach) 
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Certa vez rapaz, bem  falante e mordaz, 

Pejo não teve em servir de capataz 

Às Ratazanas do sonho Lusitano,  

humilde e simples: Ludopediano! 

 

Na gestão deve três, paga bem mais. 

Catorze está bom. Seria demais? 

Que fazer? Esconder-se atrás da Toga! 

LULA já disse: Ide ! Está em voga. 

 

De noventa não passa, diz o Curador. 

Mas, despacho marrudo e aterrador 

Concede mais sessenta, num só dia! 

Enquanto Atalaia sesta fazia. 

 

Não há  fecho d´ouro: Nunca dantes se viu! 

Tanta tristeza, espanto e decepção! 

Nosso Defensor, por omissão, nos traiu! 
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                           Para que um mandado de segurança seja 

conhecido e provido a prova ali deve ser 

INCONTROVERSA e INCONTROVERTÍVEL, como se 

sabe. (Houve época em que tal aferição era restritíssima 

obrigando o Ministro PEDRO CHAVES a dizer que sem 

aferição de prova “ não poderei dar o meu voto”.) 

 

     Então, consta dos autos eletrônicos de 

nº  1098829-97.2017.8.26.0100, distribuído à MM. 42ª 

Vara Cível da Capital, (integralmente aqui transladado 

e que compõe o Anexo II da presente) que em data de 4 

de outubro de 2.017. ALEXANDRE DE AZEVEDO 

BARROS aforou medida cautelar de natureza 

preventiva visando suprimento judicial para o exercício 

de Presidente da Diretoria da Associação Portuguesa de 

Desportos, órgão executivo da entidade. 

 

    Comprovou ictu oculi que várias atas 

de assembléias e quetais do Clube não haviam sido 

registradas em Cartório o que estava impossibilitando o 

registro da ata de sua eleição a valer contra terceiros. 
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    A comprovar o periculum in mora(sic) 

adjuntou providencial cópia de despacho do MM Juiz da 

59ª Vara do Trabalho por onde corre uma execução contra 

a Entidade 11 

 

   Também logrou obter poderes 

plenipotenciários, em caráter excepcional, a fim de 

regularizar a documentação atrasada e instalar e permitir o 

PLENO FUNCIONAMENTO de seus órgãos de fiscalização 

e vigilância internos. 

 

   Tudo isto precedido de parecer favorável da 

Douta Curadoria de Fundações a qual foi enfática na 

absoluta 

improrrogabilidade 

 

do prazo de 90 (noventa)  dias outorgado. 

 

   Contudo a chamada Mesa da Assembléia, 

que é órgão MÁXIMO da Entidade,  logo apercebeu-se 

                                                           
11 Em valor a ser oportunamente auditado, pois de R$- 3.000.000,00 passou 
a R$-14.000,00 com  prestações mensais e “infinitas” de r$-250.000,00 que  
que passaram a ser pagas.... 
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da trama urdida e – comparecendo sponte propria  nos 

autos – até mesmo em nível de amicus curiae, em que 

pese ali o manifesto litisconsórcio passivo -  alertou que 

aquele prazo de 90 dias teria de ser respeitado pelo Gestor 

pois que, conforme determinação do MP. este seria 

improrrogável. 

 

   Fê-lo nos seguintes termos e condições: 

 

“...concordo com a antecipação da tutela e nomeação de ALEXANDRE AZEVEDO 

BARROS ao cargo de ADMINISTRADOR PROVISÓRIO para, no prazo 

improrrogável de 90 (noventa) dias, convocar e presidir assembleia para 

recomposição dos quadros da entidade, tão-somente, sem poderes outros, 

tais como de cunho patrimonial, administrativo, fiscal, financeiro ou de 

ordem não registral, eis que ainda não cientificados os demais associados 

interessados, que exercerão seu direito de voto na assembleia.” (textual; 

negrito dela)(doc. incluso e separado no ANEXO III) 

 
   Ou seja, o parecer, até então lúcido, foi 
restrito às atividades necessárias para o registro e 
regularização cartorária da Entidade. 
 
   Mas isso não bastava ao Autor. Era preciso 
cobertura legal para fazer, segundo consta, um “acordo” na 
59ª Vara do Trabalho, da ordem de R$-250.000,00 reais 
MENSAIS.... 
 
   Então, em nível de provimento de embargos 
de declaração obtiveram da Digna Autoridade Impetrada, 
ao arrepio do parecer ministerial, a seguinte decisão: 
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Recebo os embargos de declaração opostos, eis que 

tempestivos. 

No mérito, acolho-os e o faço para acrescer à decisão 

embargada que ao administrador nomeado foi concedida a 

prerrogativa para convocar e presidir assembleia para fins 

de restauração dos órgãos estatutários, com a ratificação 

dos órgãos já eleitos. 

 

Por fim, esclareço que a expressão "na exata forma disposta 

pelo estatuto da associação" refere-se aos atos 

eventualmente não abrangidos pela decisão embargada, 

frisando que o administrador nomeado tem poderes 

para gerir, administrar e representar a associação 

até regularização definitiva de seus quadros, 

retroativamente à data da eleição não levada a registro pelos 

motivos explicitados na inicial. 

 

2- Fls. 64/68: oficie-se ao Juízo da 59ª Vara do Trabalho, 

dando-lhe ciência da presente decisão, com urgência. 

(NEGRITO DO PRÓPRIO MAGISTRADO 

IMPETRADO!!) 

 

    Os Impetrantes fizeram um alerta ao 

Douto Juízo, ás fls. 80 dos autos, como segue: 

 

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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   Qual nada. O que se temia aconteceu.  

    Vencido o prazo o Autor ingressou com 

novo pedido de mais 60 (sessenta) dias apresentado 

somente uma documentação inicial do trabalho que teria de 

ser feito em 90. 

 

   Comprovou-se também que o Autor, durante 

aquele período,  ao invés de cumprir com a sua obrigação, 

passou feliz temporada em Nova York, USA, abandonando 

por completo o Clube, em delicadíssima situação, sem 

deixar, porque não tem, nenhum vice-gestor !!! 

 

   Sem nenhum organograma ou satisfação do 

que faltava ser feito, em simplória petitio , logrou obter em 

24 HORAS o deferimento de sua pretensão sem 

nenhuma consulta prévia à Douta Curadoria de 

Fundações!!! 

   E pior, SEM NENHUMA 

FUNDAMENTAÇÃO, que seria absolutamente necessária 

face este desprezar de oitiva prévia do MP. 

   Isto agora com despacho da lavra de 

OUTRO Digno Magistrado, a quem foi levado aparar as 

arestas desta “bola quadrada”. Bem típico. 
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Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Madeira Dezem 

Vistos. 

Petição retro: autorizo a prorrogação do prazo para o exercício dos poderes conferidos ao 

administrador provisório, sr. Alexandre Azevedo Barros, nos termos das decisões de fls. 60 e 

71, por mais 60 (sessenta) dias. 

Ciência ao MP. 

Intime-se. 

São Paulo, 08 de fevereiro de 2018. 

 

        Ora, aqui não se está falando em 

fundamentação deficiente(sic) e sim em 

NENHUMA   FUNDAMENTAÇÃO 

a se levar ao paroxismo o “sois deuses” do Salmista!12 

 

   A expressão “ nos termos das decisões de fls. 60 e 71,” 

simplemente confere poderes que foram renovados, 

ao gestor e só isso. 

 

   In casu, ter-se-ia que abrir vista 

PREVIA à Curadoria e depois fundamentar os 

motivos pelos quais deferir-se-ía a prorrogação...  

 

   No entanto, já se sabia de antemão 

que o MP não poderia recuar de sua pretensão 
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inicial acerca da improrrogabilidade do prazo 

concedido. 

   Por isso não foi ouvido... 

   Ora, mais uma vez, esta conduta fere 

frontalmente o Art. 93, IX, da Constituição Federal (CF)13 

garantia fundamental do Jurisdicionado14 

 

  Eis como se reagiu ao evento neste pedido de 

reconsideração ali aposto 

1º        Os Suplicantes requerem 

respeitosíssimamente a RECONSIDERAÇÃO do 

                                                                                                                                                                          
12 SALMO 82, VERSÍCULO 1 
13 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá 
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o 
interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes; 
 

14 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 5º, XXXV, DA CF. 
OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO 
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE 
NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA ALÍNEA D DO INCISO IIIDO 
ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. de II  

A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão 
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador 
informe de forma clara as razões de seu convencimento. 
Precedentes. 
AI 820924 RJ ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 07-12-2012 PUBLIC 10-
12-2012 
 
27 de Novembro de 2012 
Relator 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI 
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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. 

    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 
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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: 
 

 

 

 



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

 

HEMINGWAY  ERROU: PARIS NÃO É UMA 
FESTA:  FESTA É NA É A BIG APPLE !!  PERIOD ! 
 

 



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

 

AHHH..SIM...A CATEDRAL  DE SAINT PATRICK 
NA 5ª AVENIDA! LINDA!! 

 
 



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

 
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:  



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

 

    7º Coisa de R$-

100.000,00 (cem mil reais)  

    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 



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

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 !!! 

 

    14º A Douta Curadoria 

de Fundações já havia se manifestado ab initio 

de que o prazo de 90 (noventa) dias para ela 

seria IMPRORROGAVEL. 

 



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

    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 



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

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. 

 

    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.  

 



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

     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 o 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 INTOLERÁVEL !! 

 

 

  Depois disto o MINISTÉRIO PÚBLICO veio em 

socorro do Juiz !! 

 



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

  Do Juiz que o humilhou, deferindo pretensão sem 

a sua OITIVA PRÉVIA !!!  DANDO AS CARTAS E 

JOGANDO DE MÃO !! 

 

  REMETENDO ÀS CALENDAS GREGAS TODO 

O DEVIDO PROCESSO LEGAL EM MANIFESTO E 

INTOLERÁVEL ABUSO DE PODER !!! 

 

  Faz, desfaz, refaz, se for o caso, e pronto:  MP 

diz amen a posteriori !!! E não dá satisfação 

(fundamentando suas decisões a ninguém) 

 

  Pergunta-se: Então  a Sociedade tem Ministério 

Público para isso ????? 

 

  TODAVIA  O MINISTÉRIO PÚBLICO AQUI FEZ 

PIOR. 

  No processo por meio de sua Curadoria de 

Fundações ainda OBSTA as iniciativas dos Mandantes sob 

o argumento de falta de legitimidade ad causam... 

 

  Ora estivesse a Douta Curadoria de Fundações 

cumprindo com o seu dever é claro que a atuação da Mesa 

da Assembléia seria desnecessária!! 



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

 

  Se tem ou não gato nesta tuba, no dizer de 

ditado lusitano, não cabe à Mesa apontar, insinuar,  ou até 

mesmo inferir, pois que tal é de alçada exclusiva deste 

Egrégio Tribunal ou, quiçá, da Douta Corregedoria daquele 

Órgão. 

 

  O fato é que a aparente inércia do MP e- pior – 

submissão  ao Magistrado deve ser objeto de 

questionamento.  

 

                  A Douta  Curadoria era a esperança da Mesa na 

tutela dos direitos difusos de seus associados e milhares 

de torcedores que não estão vendo a regularização dos 

documentos nem mesmo neste dilatado prazo TUDO 

LEVANDO A CRER QUE NOVO PEDIDO SE FARÁ - E 

SE DEFERIRÁ - com o assim seja submisso de um órgão 

ESTATAL, PÚBLICO, que tem a obrigação moral, funcional 

e LEGAL de defender a Sociedade contra esquemas deste 

teor. 

 

   Se a Douta Curadoria estivesse fazendo a 

sua parte é claro que este desesperar da Mesa não se 

faria sentir.  



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

 

    Mas não é só. Pior que não é só. 

 

   Esta atitude, se mantida, o que se admite ad 

argumentandum  tantum, abriria perigosíssimo 

precedente para os demais Clubes de Futebol armarem o 

mesmo golpe. 

 

   Na LUSA o rombo é de milhões. Mas em 

outros...  

   Abrir um precedente destes para os cartolas 

equivale a fazer descer o “paraiso” na Terra para eles... 

 

D A      L  I  M  I  N  A  R 

 

   A declaração liminar de nulidade do 

despacho deferidor do prazo de 60 (sessenta) dias  por 

falta de mínima fundamentação e ao arrepio de  

VISTA    PRÉVIA 

à Douta Curadoria de Fundações para emissão de 

competente parecer é medida que urge e não pode esperar 

o trâmite deste mandamus  sob pena de perda do objeto e 

manutenção transversa e perversa de situação 

absolutamente arbitrária e ilegal !!! 



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

 

   Deve a Digna Autoridade apontada como 

coatora remeter à apreciação prévia do Dr. Curador de 

Fundações a petição que solicita o prazo suplementar, 

tomando o seu parecer (prévio) 

 

   E depois decidir – fundamentadamente – 

como entender de direito, não se pretendendo aqui 

nenhuma supressão de instância. 

 

   Embora não seja difícil intuir a decisão do 

Douto Juízo, qualquer que seja o Digno Magistrado que irá 

subscrevê-la,  o fato é que – assim agindo – ter-se-á uma 

garantia dos LIMITES que a gestão teria porque, se assim 

não for, pular-se-á de prorrogação em prorrogação até o 

final do mandato do Autor... o que seria o pior dos 

pesadelos para os sócios e torcedores da Lusa. 

 

   Sendo isto exatamente o que aqui se 

procura evitar. 

 

   No mérito requer-se a manutenção da 

liminar para todos os fins e efeitos de direito. 

 



Spencer Bahia Madeira 
-   Advogado   - 

 

 

   Requer-se a notificação de quem de Direito, 

citação do litisconsorte passivo necessário e ciência ao 

Douto MP . 

 

   Pode ser um esforço vão, uma tentativa 

falha, porém NAVEGAR É PRECISO !!! 

 

Dã=se à causa o valor R$-1.000,00 

 

   São Paulo, 27 de março de 2.018 

pp. Spencer Bahia Madeira 

OAB;SP 34.023 
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