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O Julgador Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva LIR POA, Dr. Marcelo de 

Carvalho Duarte, no uso de suas atribuições, neste ato manda PUBLICAR a decisão 

interlocutória, liminarmente, 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 14/07/18, às 01:30 no 

sítio eletrônico da LIR POA, sendo neste momento aberto o prazo de 24 horas corridos 

para que as partes ofereçam recurso por escrito em arquivo no formato PDF, firmados 

pelas próprias partes ou por advogado instrumentalizado, alegando o que 

entenderem de direito e requerendo revogação da liminar e, se for o caso, o efeito 

suspensivo da decisão interlocutória, até final julgamento, o que será avaliado de 

forma liminar pelo julgador relator, devendo os eventuais recursos serem enviados 

para o e.mail: tjd@lirpoafut7.com, sendo que a decisão interlocutória liminar ora 

prolatada 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, 14 de julho de 2018, 01:30. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   001/2018 

 

Denunciados: 
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 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o 
treinador Luis Fernando da Silva Amaral e contra sua equipe River da Cruzeiro em face 
de denúncia recebida por relatório do árbitro do certame relatando, em síntese, que o 
treinador denunciado após ser expulso aos 05:30 do segundo tempo, agrediu o árbitro 
desferindo-lhe um soco no rosto. Considerando a determinação de que agredido 
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fisicamente o árbitro de partida a mesma deva ser encerrada, considerando que não 
havia sido transcorrido tempo suficiente para dar como encerrada a partida, 
considerando que a equipe infratora estava tendo vantagem no placar no momento do 
encerramento, considerando que a equipe que não se envolveu no evento não pode sair 
prejudicada por ato que não deu causa, considerando que conforme relatório do árbitro 
os atletas da equipe infratora não demonstraram nenhuma agressividade frente ao 
árbitro e tentaram impedir a ação de seu treinador, considerando que a realização de 
nova partida tem um custo mínimo de R$160,00, considerando que se tratava de partida 
de quartas de final, tendente a classificação para semifinal que se realizará no próximo 
domingo, vislumbrando a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de 
difícil reparação colocando em risco o resultado útil do processo ao julgar-se 
tardiamente, antecipo a tutela jurisdicional para determinar que em sendo de interesse 
da equipe infratora River da Cruzeiro o prosseguimento da partida do ponto de onde a 
mesma parou (05:30 do segundo tempo) até seu final deverá pleitear novo 
agendamento ao Presidente da LIR POA FUT 7 até às 13:00 do sábado dia 15/07/18 para 
que o mesmo marque o prosseguimento da partida para momento anterior à semifinal 
já agendada, devendo arcar integral e antecipadamente com os custos já referidos de 
R$160,00 e desde que o treinador denunciado não se encontre no complexo onde se 
realizará o restante da partida que prosseguirá neste caso na mesma situação, placar, 
penalidades impostas até onde a mesma já transcorreu, sendo que em caso de a equipe 
infratora não realizar estas determinações integralmente, ser a mesma sumariamente 
desclassificada, passando a equipe adversária “BDK” para a próxima fase do certame, 
sendo aplicada a penalidade de W.O. à equipe infratora, sendo esta a decisão 
interlocutória liminar proferida, devendo, num segundo momento sendo-lhes permitido 
o direito de defesa e ao final serem julgados os denunciados em sentença final onde 
serão absolvidos ou condenados e sendo então aplicadas as penalidades previstas na 
legislação desportiva competente e regulamento geral LIR POA, se for o caso. Cumpra-
se de imediato. 

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Porto Alegre, 14 de julho de 2018. 

 
Marcelo Duarte – Julgador 


