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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 07/11/18, às 19:00 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, 07 de novembro de 2018, 19:00. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA LIMINAR 

Processo nº:   002/2018 

Denunciados: 
Equipe: Ajax da Represa 
Jogador: Wagner da Rocha Rodrigues; 
Evento:  Poko Parças X Ajax da Represa  -   16/11/2018  
Local: Soccer City - quadra 3 

Competição: Série Especial 

A denúncia se dá em relação ao atleta Wagner da Rocha Rodrigues e a sua equipe Ajax 
da Represa, vez que o atleta denunciado se encontrava em quadra de maneira irregular, sob 
suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo recebido na partida imediatamente 
anterior, conforme consta no Regulamento Geral da LIRPOA no artigo: 

 
6.4.b) CARTÃO AMARELO: a punição com CARTÃO AMARELO será aplicada em infrações 

de média complexidade.  
 

O atleta em questão é Wagner da Rocha Rodrigues, da equipe Ajax da Represa que 
acumulou os três cartões, constando no Regulamento Geral da LIPOA sob artigo: 
 

6.4.b.1) Os cartões amarelos serão impostos de forma individual a cada atleta ou 
membro da comissão técnica e também trará penalidade à equipe, e serão contados em séries 
cumulativas de três (3) cartões, sendo que a cada série de três cartões recebidos, ocasionará no 
cumprimento de suspensão automática por um jogo (o próximo jogo após a percepção do 
terceiro cartão amarelo). 
 

Baseado na denúncia, a LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o 
jogador Wagner da Rocha Rodrigues e contra sua equipe Ajax da Represa em face de denúncia 
recebida pela LIR POA e oferecida pela equipe Poko Parças, 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 havia recebido em três 
oportunidades cartões amarelos e portanto deveria cumprir suspensão automática - que não foi 
cumprida em face de sua presença na partida em tela - requerendo de forma liminar, a equipe 
Poko Parças a perda dos pontos pela equipe infratora e o recebimento destes pontos pela 
equipe denunciante.  

 
A equipe Poko Parças 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,  a saber: 

 
Art. 214. Incluir na equipe, ou fazer constar da súmula ou documento 
equivalente, atleta em situação irregular para participar de partida, prova 
ou equivalente. 
(Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009). 
 
PENA: perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no 
regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, 
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prova ou equivalente, e multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 
(cem mil reais). (NR).  
§ 1º Para os fins deste artigo, não serão computados os pontos 
eventualmente obtidos pelo infrator. (NR).  
§ 2º O resultado da partida, prova ou equivalente será mantido, mas à 
entidade infratora não serão computados eventuais critérios de desempate 
que lhe beneficiem, constantes do regulamento da competição, como, 
entre outros, o registro da vitória ou de pontos marcados. (NR).  
§ 3º A entidade de prática desportiva que ainda não tiver obtido pontos 
suficientes ficará com pontos negativos.  
§ 4º Não sendo possível aplicar-se a regra prevista neste artigo em face da 
forma de disputa da competição, o infrator será excluído da competição. 
(NR). 
 
Aparentemente, ao reconhecimento do pedido preenche-se o requisito do 

periculum in mora (perigo na demora – de uma decisão tardia) vez que se não forem entregues 
os pontos à equipe Poko Parças, conforme relato, a mesma será impedida de seguir no certame 
na sua próxima fase. 

 
Porém, embora assista aparentemente razão quanto a irregularidade a 

princípio havida, pelo não cumprimento da suspensão automática pelo atleta e equipe 
denunciados, não há previsão legal cabal que determine a contagem dos pontos para a equipe 
denunciante, embora pareça ser indicativo que a equipe infratora perderá os pontos máximos 
possíveis no evento, carecendo do “fumus boni iuris” (fumaça do bom direito – probabilidade 
positivas de reconhecimento do direito) necessário à concessão da medida liminar pleiteada., 
portanto há de ser negada a pretensão, de forma liminar, pleiteada no caso em tela.  

 
 Sendo esta a decisão interlocutória liminar proferida no sentido de negar 

as pretensões aduzidas pela equipe denunciante, num primeiro momento, podendo serem 
revistas com maior detalhamento após ser aberto o prazo para o contraditório, devendo 
também, neste segundo momento sendo-lhes permitido o direito de defesa em igualdade de 
condições 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. 

 
Assim sendo, como aparentemente a equipe infratora perderá o número 

máximo de pontos permitidos a receber no evento em destaque, frise-se que a princípio estes 
não irão para a equipe denunciante, sendo que para esta seguirá valendo o resultado da partida 
em questão. 

 
Esta decisão poderá ser modificada quando do julgamento desta demanda 

no TJD, após todas as partes terem a oportunidade de se defender adequadamente.  
 

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

Porto Alegre, 07 de novembro de 2018. 
 
 
 

Marcelo Duarte – Julgador 


