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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 sentença dos 

denunciados que apresentaram defesa prévia e/ou compareceram à sessão de 

julgamento a que estavam intimados, sendo os mesmos abaixo relacionados referentes 

aos processos contra eles movidos perante o Tribunal de Justiça Desportiva LIR POA, e 

assim torna público, através desse Edital publicado em 09/12/17 no sítio eletrônico da 

LIR POA, sendo neste momento aberto o prazo de 03 dias corridos para que os 

condenados ofereçam recurso por escrito em arquivo no formato PDF, firmados pelos 

próprios condenados ou por advogado instrumentalizado, alegando o que 

entenderem de direito e invocando as minorantes para o cálculo de pena que 

entenderem cabíveis e requerendo, se for o caso, o efeito suspensivo da sentença 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 

as sentenças ora prolatadas serão aplicadas de imediato, 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, 09 de dezubro de 2017. 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   058/2017 

 

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  
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Evento:  ECIP X Ranckouver Pagliuca  -   03/12/2017 -  17h 

Local: MX7 – Eldorado do Sul 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Cleverson da Silva Machado e contra sua Equipe ECIP em face de denúncia recebida por 
representação da equipe Ranckouver Pagliuca, embasado em súmula, que narra a 
participação do atleta denunciado na partida ECIP X Ranckouver Pagliuca , em  
03/12/2017, às 17h, na quadra  MX7 – Eldorado do Sul , mesmo estando impedido de 
participar do evento por força de percepção de três cartões amarelos em partidas 
anteriores.  

 

O atleta e sua equipe foram notificados por intermédio de intimação 
válida realizada através do edital publicado em 04 de dezembro de 2017 e e-mail enviado 
à equipe, foi apresentada defesa prévia escrita firmada pelo representante da equipe 
ECIP, recebida em audiência, em face de o tribunal entender tempestiva pois ainda 
dentro do prazo legal estabelecido, momento em que o representante da ECIP desistiu 
do debate do item 2.1 do mérito de sua defesa onde tratava da necessidade da 
suspensão da partida final da competição, ainda que não tenha feito pedido expresso 
neste sentido. 

 

Em defesa a equipe denunciada alegou a inexistência de 
responsabilidade por parte da requerida e em suma que a obrigação de controlar e 
impedir a participação de atleta nas condições descritas na denúncia caberiam à direção 
organizativa do evento e da equipe arbitral do evento e não ao atleta ou ao clube. 

 

Alegou excludente de responsabilidade pois entende que não havia 
no site oficial da Lir Poa informação quanto aos cartões no BID, não tendo como a equipe 
saber sobre a condição de seus atletas. 

 

Em síntese este é o relatório, passo a examinar o mérito: 

 

Sem razão a equipe denunciada. pois existe no site oficial da LIR POA 
de forma clara e transparente o número de cartões amarelos ou vermelhos de cada 
atleta de cada equipe e estes estão e estavam disponibilizados desde sempre e 
atualizados. 

 

Neste sentido, ademais da verificação por inspeção in loco deste Juízo 
ao site, a testemunha da denunciada Tiago Bandeira da Silva, informa: “que tem 

conhecimento que existe um regulamento do campeonato disponibilizado na internet; que acessa o site 
oficial da liga para ver a tabela do campeonato e questões relacionadas aos cartões da sua equipe; que o 
depoente tem conhecimento de que no site da liga ficam disponibilizadas as informações acerca dos 
cartões amarelos e vermelhos imputados aos atletas de cada equipe; que  tem conhecimento de que ao 
serem imputados três cartões amarelos a um atleta este fica impossibilitado de participar da próxima 
partida” 



LIR POA FUT 7 TJD LIR POA 
 

3 
 

 

Também sem razão a premissa apresentada pela defesa de que a 
responsabilidade por impedir atleta de participar do certame quando impedido por 
força da regra do campeonato, como de cumprir suspensão automática ou de qualquer 
outra punição, pois é entendimento deste Tribunal que esta responsabilidade do próprio 
atleta e de sua equipe e que a inscrição ou participação de atleta em evento do qual está 
impedido gera as consequências da norma infringida, independentemente de dolo: 

 

Regulamento LIR POA: “7.6 É de 

responsabilidade das equipes, seus atletas e 
membros da comissão técnica verificar junto ao site 
da LIR POA as penalidades impostas, prazos para 
apresentação de defesa ou recurso e sua 
aplicabilidade, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial.” 

 

Ainda arrematado pela testemunha da defesa Rafael Garcia Araujo: 
“que participou do Congresso Técnico antecedente à temporada do campeonato em questão; que crê que 

no congresso foi repassada a informação de que o campeonato seria regido pelo regulamento geral da 

LIRPOA” 

 

Em que pese uma defesa bem articulada, esta não foi suficiente para 
convencer este Juízo de qualquer ilegalidade ou mácula na administração do caso 
concreto. A informação foi prestada de maneira regular e satisfatória, porém ficou claro 
que tanto no caso concreto quanto nos depoimentos pessoais e testemunhos trazidos 
que a falta de informação é inerente à desídia dos clubes e atletas em buscar a 
informação e não na inexistência de sua prestação, como se comprova, in verbis: 

 

Atleta denunciado Cleverson: “...que tem conhecimento que com três cartões 

amarelos é suspenso do próximo jogo; que participou da última partida da semifinal objeto desta ação; 
que não costuma acompanhar as publicações do site da competição; entende que quem faz o 
acompanhamento das publicações é o presidente do clube sr. Lucas Ribeiro...” 

 

No mesmo sentido o representante da equipe denunciada declarou: 
”...que até o evento em voga não tinha conhecimento da existência do site oficial da liga nem tampouco 
acompanhava suas publicações informando-se apenas através da página do facebook; que não tem 
conhecimento se alguém do clube denunciado acompanha as informações do site...” 

 

Já testemunha Tiago Bandeira da Silva, informa: “que tem conhecimento 

que existe um regulamento do campeonato disponibilizado na internet; que acessa o site oficial da liga 
para ver a tabela do campeonato e questões relacionadas aos cartões da sua equipe; que o depoente tem 
conhecimento de que no site da liga ficam disponibilizadas as informações acerca dos cartões amarelos e 
vermelhos imputados aos atletas de cada equipe; que  tem conhecimento de que ao serem imputados três 
cartões amarelos a um atleta este fica impossibilitado de participar da próxima partida” 

 

Ademais disto, dado vistas a todas as partes de todas as súmulas nas 
quais o atleta recebeu as três punições com cartão amarelo e da súmula com a 
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participação do mesmo na partida seguinte àquela em que o terceiro cartão foi proferido 
e questionados nenhuma das partes impugnou quanto ao conteúdo, resultados e 
assinaturas de representantes de equipe, sendo que na defesa apresentada não houve 
nenhuma impugnação quanto à veracidade das imposições dos três cartões amarelos, 
sendo considera a confissão ficta quanto ao tema. 

 

Desta feita, em face da força dos arts. 214 do CBJD e nos itens 6.4.b; 
6.4.b.1; 7.4 e 7.6 do Regulamento Geral LIRPOA, julgo procedente a presente demanda, 
condenando a equipe ECIP à perda dos pontos havidos no jogo ECIP X Ranckouver 
Pagliuca , em  03/12/2017, às 17h, na quadra  MX7 – Eldorado do Sul, sendo portanto a 
mesma desclassificada para a final, avançando a equipe Ranckouver Pagliuca para a 
próxima fase, condenando a equipe ECIP à multa mínima de R$100,00 (cem reais) por 
entender que houve culpa por negligência, sem dolo, devendo o atleta infrator cumprir 
a suspensão automática não cumprida na próxima partida em que esteja inscrito, 
mesmo que em outra temporada.  

 

Cumpra-se de imediato, porém, oportunamente, apresentado 
eventual recurso no prazo de 03 (três) dias a contar desta data, analisar-se-á eventual 
efeito suspensivo caso requerido, quando remeter-se-ão à Superior Instância. 

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

Porto Alegre, 09 de dezembro de 2017. 

 
Marcelo Duarte – Julgador 


