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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 
SENTENÇA, 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 
30/11/18, às 18:00 no sítio eletrônico da LIR POA, em grau de decisão 
interlocutória 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, 30 de novembro de 2018, 18:00. 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 
LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA E AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Processo nº:   003/2018 
Recorrente: Andriel Paz Issler 
Denunciados/Recorridos: 
Equipe: Pumas Palace 
Evento:  Pumas Palace x Deportivo Audax  -   23/11/2018 – 21:00 
Local: Soccer City - quadra 3 
Competição: Feminino 18/02  
Categoria: Especial 

A denúncia se dá em relação ao atleta Andriel Paz Issler e a equipe Deportivo Audax, vez que o 
atleta denunciado se encontrava em quadra de maneira irregular, sem a devida inscrição 
tempestivamente homologada, conforme consta no Regulamento Geral da LIRPOA no artigo, 
vez que durante a competição em curso estava inscrito por outra equipe em outra categoria 
(Milionários série Prata). Baseado na denúncia, a LIRPOA instaurou processo administrativo 
desportivo contra o atleta Andriel Paz Issler e a equipe Deportivo Audax em face de denúncia 
recebida pela LIR POA e oferecida pela equipe Pumas Palace, em síntese, que o jogador 
denunciado fora escalado e jogou a partida em comento mesmo estando em estado de 
irregularidade, juntando documentação comprobatória de que o mesmo não estava 
tempestivamente e regularmente inscrito. A equipe Pumas Palace interessada diretamente na 
questão levantada se atém ao artigo 214 do CBJD, que rege as competições da LIR POA, que 
prevê como punição a perda dos pontos conquistados na partida pelo infrator. O Julgador do 
TJD, analisando sumariamente o pedido de liminar entendeu presentes os requisitos 
autorizadores da liminar pleiteada e portando entendeu que, como deferido liminarmente, 
deveria “a equipe infratora perder o número máximo de pontos permitidos a receber no evento 
em destaque, sendo que para a equipe denunciante seguirá valendo o resultado da partida em 
questão, não sendo computados os pontos obtidos à equipe infratora nem ser considerado o 
resultado como critério de desempate para efeito de prosseguimento na competição, 
prevalecendo assim aquela equipe que em iguais condições de pontuação esteja, ou seja, esta 
favorecida em detrimento da equipe infratora.” Por outro lado, a equipe Deportivo Audax, 
entendendo-se injustiçada, recorreu juntando documentos comprobatórios da inscrição 
tempestiva do atleta em questão ressaltando que a falta de inscrição no BID se deu por falha 
administrativa da LIRPOA, mantenedora da liga. Analisados os documentos juntados em grau de 
recurso, entende este relator que com as provas evidenciadas faz-se necessária a cassação da 
liminar outrora concedida, pois afasta o fumus boni iuris inicialmente demonstrado, devendo 
haver maior dilação probatória para uma sentença de mérito final que deve dar-se em sede de 
primeiro grau com o devido processo legal, aberto prazo para contraditório e ampla defesa de 
ambas as  equipes envolvidas. Desta forma, torno a partir desta data sem efeito a liminar 
anteriormente concedida para determinar que, pelo menos provisoriamente o resultado da 
partida recorrida seja mantido para todos seus efeitos legais e administrativos, até sentença 
final que será proferida quando do julgamento do caso junto ao TJD. Assim, recebo o recurso 
promovido pela recorrente, vez que tempestivo, e defiro seus pedidos reformando o inteiro teor 
da medida liminar concedida pelas razões expostas nesta breve síntese e fundamentação, sem 
que isto impeça o mesmo debate com o mesmo teor e fundamento no momento oportuno, 
devolvendo o processo ao TJD para que julgue o feito regularmente e, assim sendo, torno sem 
efeito a liminar anteriormente concedida, devendo para tanto ambas as equipes se defenderem 
e comparecerem na audiência a ser marcada, sob pena de revelia e perda do processo em 
questão, vez que esta decisão não é definitiva, podendo ser alterada no TJD em grau final de 
decisão de mérito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Porto Alegre, 24 de novembro de 2018 
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