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PARTE JUSTIÇA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA

PROCESSO - 109/2018 2ªCD
Recurso Volunrário - 09/2018 - PLENO/TJD.
INDEFIRO o pedido de ADIAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO 09/2018 formulado
pela defesa do Fluminense FC., marcado para às 18:30h do dia 29/11/2018, sob a alegação que apenas o
advogado DR. Carlos Francisco Portinho está em viagem durante a semana do julgamento para Brasília
com a finalidade de tomar posse como suplente de um dos Senadores eleitos pelo Estado do Rio de
Janeiro, haja vista que consta dos autos PROCURAÇÃO com o nome de outra advogada, DRA. DEBORAH
CAVALCANTI ALBUQUERQUE STOCKLER MACINTYRE, inscrita na OAB/RJ sob o nº 125.579, constituindo a
banca de advogados ao qual o Dr. Carlos Portinho faz parte, bem como SUBSTABELECIMENTO
constituindo mais dois advogados, DR. RAPHAEL MULULO SATO, inscrito na OAB/RJ sob o nº 163.873 e
DR. LUCAS SILVA MALEVAL, inscrito na OAB/RJ sob o nº 211.362, sendo certo que este ultimo esteve
presente na audiência de instrução e julgamento da 2ª CD/TJ/FFSERJ exercendo a defesa do
FLUMINENSE FC com bastante eloquência, demonstrando profundo conhecimento da matéria (Direito
Desportivo), cuja experiência e vivência jurídica desportiva com grandes advogados, tais como Dr.
Domingos Moro e Dr. e Professor Carlos Portinho, é notoriamente conhecida deste Tribunal, sendo
certo afirmar que o Dr. Lucas já demonstrou a elevada qualificação como advogado desportivo para o
exercício da defesa do FLUMINENSE FC.

Não há que se falar em prejuízo para a defesa, visto que o FLUMINENSE FC constituiu mais de um
advogado para sua defesa, pela sua livre escolha e eleição dentre os profissionais disponíveis, não
havendo qualquer motivo que impeça a presença ou macule a idoneidade dos demais causídicos
constantes da procuração e substabelecimento acostado aos autos da presente demanda jus desportiva.

Intime-se o recorrente.

Leonardo Rangel - Auditor Presidente - TJD/FFSERJ
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