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 Vistos. 

 

1. Trata-se de Recurso Voluntário, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Sr. Francisco 

Garcia Alvarez (Paco Garcia) contra r. decisão proferida pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD 

para eventos LNB. 

2. Presentes os requisitos recursais, recebo o presente Recurso Voluntário nos termos dos artigos 

138 e 138-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva – CBJD. Cabe ressaltar que houve pedido 

de elaboração de Acórdão, pelo que o prazo do recurso tem sua contagem nos termos do 

parágrafo único do artigo 138 do CBJD. No entanto, considerando os pedidos da parte 

recorrente, a ausência de prejuízo às partes e ao processo, a desnecessidade de formalismo 

exacerbado, bem como a dinâmica das competições, é razoável admitir a tempestividade do 

recurso nos termos do caput do artigo 138. Salienta-se, no entanto, que o conhecimento do 

recurso ora analisado está condicionado ao quanto disposto no artigo 139 do CBJD. 

3. Nos termos do artigo 138-C e 138-C §1º do CBJD, nomeio como Relator, após sorteio, o Dr. 

Carlos Henrique Martins Teixeira, a quem devem ser encaminhados, com a máxima urgência, 

os autos do processo em epígrafe, bem como todos os documentos que o conformam, a fim de 

que possa analisar e decidir sobre o pedido de “Efeito Suspensivo” formulado na peça recursal. 

4. Ainda, para fins de designação da sessão de julgamento, aguarde-se o decurso do prazo a que se 

refere o Parágrafo Único do artigo 138, podendo as partes impugnar o presente Recurso 

Voluntário dentro do prazo assinalado, i.e., no prazo comum de 03 dias a contar da data de 

publicação do Acórdão. 

Campinas, 29 de Janeiro de 2015. 

 

Dr. Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira 

Vice Presidente no exercício da Presidência do STJD da LNB 


