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O Julgador Relator do Superior Tribunal de Justiça Desportiva LIR POA, Dr. Norberto 
Bierhals, no uso de suas atribuições, neste ato manda PUBLICAR a decisão interlocutória, 
em face da interposição do Recurso com efeito de Agravo de Instrumento que pretende 
cassação de medida liminar antecedentemente concedida pelo TJD LIR POA, em face da 
consulta efetivada pelo ilustro Presidente da LIR POA FUT 7 referente ao processo 
instaurado perante o Tribunal de Justiça Desportiva LIR POA, e assim torna público, 
através desse Edital publicado em 28/07/18, às 10:00 no sítio eletrônico da LIR POA, em 
grau de decisão final quanto ao tópico atacado, restando possível a interposição de 
recurso quando do julgamento do referido processo junto ao TJD em data a ser 
determinada, sendo que a decisão interlocutória liminar ora analisada será aplicada de 
imediato, podendo ser mantida ou revogada quando do julgamento deste processo 
podendo os sentenciados promoverem sustentação oral por 3 minutos no seu 
julgamento se assim desejarem e requererem nos seus respectivos recursos e 
confirmarem seus requerimentos quando do pregão do julgamento em comento. Porto 
Alegre, 27 de julho de 2018, 20:00. 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 
LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 
 

Processo nº:   001/2018 
 
Recorrente: BDK por seu procurador Dr. Valdir Rohde Júnior – OAB/RS 97.417 
Denunciados/Recorridos: 
Equipe: River da Cruzeiro 
Treinador: Luis Fernando da Silva Amaral; 
Evento:  BDK X River Cruzeiro  -   08/07/2018 -  08:30 
Local: HD quadra 6 
Competição: Acesso 
 
A equipe BDK, participante do campeonato de futebol society promovido pela Liga Inter 
Regional Porto Alegre de Futebol Society – LIR POA, interpôs recurso irresignada com 
decisão proferida pelo juízo a quo relativamente ao incidente ocorrido no jogo contra a 
equipe River Cruzeiro, no qual o técnico desta agredira o árbitro, e, consequentemente, 
ocasionara a interrupção da partida, decidindo a corte pela sua continuidade da partida 
desde o ponto de onde ocorrera a interrupção, em momento a ser agendado pela 
organização do certame desde que anterior à realização da etapa semifinal já agendada.  
Em que pese a primorosa explanação do procurador da recorrente e a coerente 
fundamentação arguida, não vislumbro conexão com os fatos em análise, vez que 
antecipa alguns debates ainda intempestivos conforme analisaremos. 
Entende a recorrente que o tribunal não atentou adequadamente aos fatos ensejadores 
da demanda e requer a revogação da decisão ou, no mínimo, a suspensão dos efeitos 
até o julgamento do processo. 
A decisão determinou fosse manifestada intenção de agendamento até às 13:00 de 
15.07.18 pela equipe River Cruzeiro, cujo técnico fora o causador da suspensão da 
partida, nova data para o seu prosseguimento, para momento anterior à data avençada 
para a etapa semifinal, bem como o pagamento dos custos respectivos anteriormente à 
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realização do jogo, e desde que o agressor não estivesse presente ao evento, sob pena 
de desclassificação sumária e, por óbvio, a vitória por W.O. da equipe adversária, ora 
recorrente, e sua passagem à próxima fase do certame.  
O novo agendamento ocorreu no prazo, tal como determinado pela decisão recorrida, 
e, embora o pagamento da taxa para a realização do novo jogo tenha ocorrido somente 
no dia posterior, não cabe razão à recorrente ao pleitear a intempestividade deste ato, 
eis que o essencial, que era, em suma, o agendamento de novo horário efetivamente 
ocorrera verificando-se que o pagamento da taxa ocorreu antes da realização da partida, 
portanto sem razão a recorrente. 
Referentemente ao mérito, entendo desprovido de razão o entendimento da recorrente 
ao afirmar que o ganhador da partida, além de obter vaga à semifinal do certame 
também logra a obtenção do acesso para a Série Bronze para campeonato a ser 
realizado no decorrer do segundo semestre deste ano, observemos o determinado na 
cláusula 2.1.b do regulamento específico do certame, in verbis: “Para garantir o acesso 
a equipe não poderá estar envolvida em nenhuma questão com o TJD e/ou brigas e 
ameaças durante o campeonato.” 
O mandamento regulamentar não veda, no entanto, que a equipe ocasionalmente 
envolvida  nos quesitos supra elencados possa vir a obter vaga para a etapa seguinte do 
próprio certame a que está atualmente vinculada, seja semifinal ou até a final do 
campeonato, restando em segundo momento, quiçá, debater o seu direito de acesso à 
próxima série de hierarquia do campeonato no período 2018/02, qual seja, a Série 
Bronze, não sendo o presente o momento oportuno para tal debate. O que está em 
julgamento é a realização da complementação da partida e o seguimento nesta 
competição, o que não necessariamente significa automaticamente a ascensão ao 
próximo nível da liga (Série Bronze no caso em comento). 
Contrario sensu, se desta forma não procedêssemos, não se poderia admitir, sob 
hipótese alguma, houvesse sequer a mais remota possibilidade de ocorrer qualquer 
tumulto ou questão que envolvesse este tribunal e agressões nas partidas a serem 
realizadas doravante nas fases semifinal e final do campeonato, o que se espera não 
ocorra, mas não se pode garantir, sob pena de eliminação da equipe que porventura 
tivesse um de seus membros incurso nas penalidades do dispositivo legal antes 
mencionado.  
A análise, portanto, das equipes credenciadas à ascender ao próximo nível da liga no 
próximo semestre se dará somente após finalizado o certame em curso, o que não deve 
por antecipação se pronunciar este STJD sob pena de supressão de grau de jurisdição. 
Infere-se, então, que o dispositivo no máximo indica, a priori, a impossibilidade de 
equipe infratora condenada com trânsito em julgado incursa nas hipóteses elencados 
na norma em tela de acessar à série imediatamente superior, porém, não lhe tolhe a 
possibilidade de seguir na atual disputa do certame.  
Assim, recebo o recurso promovido pelo recorrente, vez que tempestivo, porém indefiro 
seus pedidos mantendo o inteiro da medida liminar concedida pelas razões expostas na 
fundamentação, sem que isto impeça o mesmo debate com o mesmo teor e 
fundamento no momento oportuno, ainda que a equipe acusada como infratora siga 
adiante no certame atualmente em disputa. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Porto Alegre, 27 de julho de 2018. 

Norberto Bierhals – Julgador Relator STJD 


