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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 30/11/18, 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, 30 de novembro de 2018, 17:00. 
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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:   005/2018 

Denunciados: 

Equipes: Barão de Bagé e Zebra 

Evento:  Barão de Bagé X Zebra  -   25/11/2018 – 09:30 

Local: Play Soccer City - quadra 4 

Competição: Livre 

Conforme súmula, a denúncia se dá em relação à equipe Barão do Bagé, sob o 
fundamento de que a mesma não se encontravam em quadra até o horário limite de tolerância 
para o início da partida (09:45), sendo esta a razão, conforme a equipe de arbitragem e o 
responsável técnico da organização do evento. 

Em grau recursal, a equipe Barão de Bagé não contesta expressamente a súmula, mas 
argumenta que se atrasaram minimamente após o período de tolerância determinado no 
Congresso, pugnou que o início do prazo de tolerância ocorresse a partir da chegada do último 
árbitro e não do horário marcado para o início do jogo. Ainda alegou que a equipe adversária 
“Zebra” não inscreveu os jogadores e demais, não entregou os documentos dos mesmos à 
organização do LIRPOA, não forneceu a numeração, nem pagou a respectiva taxa de jogo no 
período legalmente previsto, entendendo que “seria mais sensato remarcar o jogo entre Barão 
de Bagé e zebra ou decretar W.O. duplo,...”. 

Desta forma vão ambas as equipes denunciadas e deverão serem julgadas inicialmente, 
de forma liminar, em antecipação de tutela vez que se vislumbram aparentemente razão quanto 
às irregularidades a princípio havidas, pois presentes o requisito do periculum in mora (perigo 
na demora – de uma decisão tardia) vez que se forem entregues os pontos à equipe 
eventualmente infratora, ocorrerá o risco que a mesma siga irregularmente no certame na sua 
próxima fase como também presente o “fumus boni iuris” (fumaça do bom direito – 
probabilidade positiva de reconhecimento do direito) necessário à concessão da medida liminar 
pleiteadas tanto pela LIRPOA como pela recorrente, portanto há de ser deferidas as pretensões, 
de forma liminar, pleiteadas no caso em tela, que vão julgadas na mesma decisão interlocutória 
para que não sejam ambas conflitantes. 

Cumpre recordar que a súmula do jogo não possui nenhum jogador ou membro da 
comissão técnica inscrito o que corrobora as alegações, tanto dos árbitros como do recorrente. 

Quanto ao recurso da equipe Barão de Bagé quanto ao atraso mínimo, contagem do 
início ser no momento da chegada do último árbitro e não do início da partida, de haver ocorrido 
casos similares em que o jogo prosseguiu mesmo com atrasos, não encontra razão pois a regra 
é clara. A tolerância inicia-se do horário marcado para o jogo, senão nenhum outro.  

Se houveram equívocos no passado, que se admite apenas para efeito de argumentação 
não se constituem de incidente invocável pois certamente nenhum destes casos teve a chancela 
deste TJD e não servem para justificar erros presentes ou futuros. 

A Lei deve ser igual para todos e assim sendo deveria a equipe Barão de Bagé estar 
presente, completa, fardada, pronta para o jogo no horário determinado na tabela, vale 
inclusive como medida pedagógica, assim sendo mantém-se, não somente por esta razão, senão 
pela a seguir também exposta, para que a equipe Barão de Bagé sofra as consequências do W.O. 
corretamente aplicado pela equipe de arbitragem e pela LIRPOA.  
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Digo que este não é o único fundamento para a penalidade, pois a equipe Barão de Bagé 
também deveria haver regularmente inscrito para o jogo no mínimo seus sete atletas, com 
uniformes e numeração dos atletas, pago a taxa de jogo entre outros, porém não 18 minutos 
após o horário marcado para o início do evento, nem 15 excepcionalmente permitidos para 
ingresso na quadra para início do certame, nem tampouco no momento anunciado para o início 
do jogo, senão 30 minutos antes da hora marcada, o que também não o fez.  

Inclusive este argumento é utilizado pela própria equipe Barão de Bagé para denunciar 
sua equipe adversária – Zebra – pois a mesma se encontrava na mesma situação. Razão pelo 
que deve ser aplicada, liminarmente, as penas advindas da decretação do W.O. aplicado à 
equipe Barão de Bagé, conforme item 3.4 do Regulamento Geral LIR POA, in verbis: 

3.4 Até 30 minutos antes de cada partida, um representante de cada 
equipe deverá se dirigir à organização da LIR POA, munido de 
documento de identificação(carteirinha válida da LIR POA) de todos os 
atletas e comissão técnica, que serão relacionados para o jogo, com a 
respectiva numeração, taxa de jogo em montante definido para cada 
competição, mais eventuais taxas ou multas pendentes, sob pena de 
aplicação das penalidades referentes a W.O. 

Baseado neste mesmo artigo, assiste parcial razão ao denunciante Barão de Bagé em 
requerer a aplicação das penalidades referentes à aplicação de W.O. também referentemente à 
equipe Zebra conforme transcrição de seu recurso “seria mais sensato remarcar o jogo entre 
Barão de Bagé e zebra ou decretar W.O. duplo,...” (grifo nosso), e decreto parcial razão pois a 
equipe denunciante, sem razão, também requer alternativamente a remarcação de nova data 
para realização da partida, porém não há regramento que reja a Liga neste sentido, senão 
determinando taxativamente a aplicação do W.O. e a consequente desclassificação do certame, 
o que vai nesta decretado. 

A bem da verdade, pelos documentos analisados, nenhuma das equipes cumpriu o 
previsto no item 3.4 do Regulamento Geral LIRPOA, assim ambas estão incurso em 
irregularidade, devendo ambas sofrerem as consequências do W.O. aplicado, sendo que a 
equipe que os aguardava para o próximo confronto deve avançar para a próxima fase 
automaticamente, em face da desclassificação das equipes neste recurso julgados. 

 Sendo esta a decisão interlocutória liminar proferida no sentido de 
conceder as pretensões aduzidas para decretar W.O. para ambas as denunciadas e a 
consequente desclassificação de ambas as equipes, 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. 

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, 30 de novembro de 2018. 

 

Marcelo Duarte – Julgador 


