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O Julgador Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva LIR POA, Dr. Marcelo de 
Carvalho Duarte, no uso de suas atribuições, com fundamento nos artigos 47 e 48 do CBJD, 
em face de denúncia do Presidente da Liga Inter-Regional Porto Alegre - LIR POA, Sr. 
Thiago William Paz de Moura, através de representação da equipe Ranckouver Pagliuca, 
neste ato CITA os denunciados abaixo nominados dos processos contra eles movidos pelo 
Tribunal de Justiça Desportiva LIR POA, e torna público, através desse Edital publicado em 
04/12/17 no sítio eletrônico da LIR POA, que na quinta feira, dia 07 de Dezembro de 2017, 
às 19hs, será julgado o processo nº 058/2017 na Av. Cel. Lucas de Oliveira, nº 185, salas 
203 e 204, bairro Petrópolis em Porto Alegre/RS, intimando-os à comparecerem e 
defenderem-se das acusações que lhes são imputadas conforme abaixo transcritas, sendo 
neste momento aberto o prazo de 03 dias para que os denunciados ofereçam defesa 
prévia por escrito em arquivo no formato PDF, firmadas pelos próprios denunciados, 
devendo ser as mesmas enviadas para o e.mail: tjd@lirpoafut7.com, sob pena de, não 
o fazendo neste prazo e nesta forma especificados, serem-lhes aplicadas as penas de 
revelia e confissão, podendo ainda os denunciados levarem por sua conta até duas 
testemunhas que poderão ser ouvidas pelo julgador que presidir a sessão, bem como ficam 
desde já intimados a prestar seus depoimentos pessoais sob pena de confesso. 
 
Processo nº 058/2017  - Série Bronze 2017/2  -  Categoria Livre  -  Masculino 
Denunciados: 
Equipe: ECIP 
Atleta: Cleverson da Silva Machado; 
incursos nos arts. 214 do CBJD e nos itens 6.4.b; 6.4.b.1; 7.4 e 7.6 do Regulamento Geral 
LIRPOA  
Evento:  ECIP X Ranckouver Pagliuca  -   03/12/2017 -  17h 
Local: MX7 – Eldorado do Sul 
Fato denunciado: Denúncia recebida por representação da equipe Ranckouver Pagliuca, 
embasado em súmula, que narra a participação do atleta denunciado, impedido de participar 
do evento por força de percepção de três cartões amarelos em partidas anteriores. 
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