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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 as sentenças 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 26/10/17 no sítio eletrônico da LIR 

POA, que na terça feira, dia 31 de Outubro de 2017, às 20hs, serão 

julgados na Av. Cel. Lucas de Oliveira, nº 185, salas 203 e 204, bairro 

Petrópolis em Porto Alegre/RS, eventuais recursos apresentados, 

estando os condenados que desejarem recorrer intimados desde já 

à comparecerem e defenderem-se das sentenças que lhes são 

imputadas conforme abaixo transcritas, 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, 26 de outubro de 2017. 

mailto:tjd@lirpoafut7.com
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   007/2017 

Atleta denunciado: Lucas Felipe Robaert Ferreira 

Equipe denunciada: Leverkusen 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Lucas Felipe Robaert Ferreira e contra sua Equipe Leverkusen que na data de 27 de 
agosto de 2017, no evento Leverkusen X Porto Viamão, no local HD Farrapos – Q5, foi 
expulso por  envolver-se em briga com agressões físicas e por invasão da quadra.  

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; o atleta apresentou defesa prévia que 
foi considerada, em que pese não haver sido apresentada na forma adequada, partindo, 
portanto de uma pena base menos rigorosa, beneficiando-o. Porém, os denunciados não 
compareceram para se defender na audiência na data de 10 de outubro de 2017 neste 
Tribunal, sendo julgados, portanto, com base na confissão ficta dos fatos que foram 
expostos na súmula do jogo correspondente. 

Fundamento. 

 

Em defesa prévia o atleta alega inocência quanto às denúncias que 
lhe foram imputadas, mas não apresentou nenhum elemento de prova, o que lhe 
incumbia. Desta forma, concluo que efetivamente está presente a prática de agressão 
física durante a partida, conforme artigo 254-A, § 1º, I e II, do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva, em face de envolvimento na briga. Porém, reside razão parcial ao atleta pois 
o mesmo não foi referido na súmula de forma clara como se houvesse invadido a quadra, 
sendo pelo que neste tópico o mesmo é absolvido. Em razão disso, o jogador, 
beneficiado por sua defesa prévia apresentada, deverá ser suspenso pelo período de 6 
partidas, reduzido pela metade por força do art. 182 do mesmo diploma legal, mais 
multa pecuniária para o atleta e para a equipe conforme itens “7.3” e “7.3a” do 
regulamento geral LIR POA. 

 

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, 18 de outubro de 2017. 

 
Norberto Bierhals – Julgador 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   008/2017 

Treinador denunciado: Oraclides dos Santos 

Equipe denunciada: Leverkusen 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o 
treinador Oraclides dos Santos e contra sua Equipe Leverkusen que na data de 27 de 
agosto de 2017, no evento Leverkusen X Porto Viamão, no local HD Farrapos – Q5, foi 
denunciado por envolver-se em briga e invasão de quadra. 

 

 O treinador e sua equipe foram intimados através de edital publicado 
em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; o treinador apresentou defesa 
prévia que foi considerada, em que pese não haver sido apresentada na forma 
adequada, partindo, portanto de uma pena base menos rigorosa, beneficiando-o. 
Porém, os denunciados não compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados, portanto, com base na confissão 
ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Em depoimento o treinador alegou não haver participado da briga e 
que adentrou a quadra apenas para separar os envolvidos, porém não apresentou 
nenhuma espécie de prova, ônus seu que não se desincumbiu. Concluo que 
efetivamente está presente a prática de agressão física durante a partida, conforme 
artigo 254-A, § 1º, I, da resolução nº 29 de 10 de dezembro de 2009, em face da briga. 
Porém, reside razão parcial ao treinador pois o mesmo não foi referido na súmula de 
forma clara como se houvesse invadido a quadra, sendo pelo que neste tópico o mesmo 
é absolvido. Em razão disso, o treinador, beneficiado por sua defesa prévia apresentada, 
deverá ser suspenso pelo período de 6 partidas, reduzido pela metade por força do art. 
182 do mesmo diploma legal, mais multa pecuniária para o atleta e para a equipe 
conforme itens “7.3” e “7.3a” do regulamento geral LIR POA. 

 

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, 18 de outubro de 2017. 

Norberto Bierhals – Julgador 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   009/2017 

Atleta denunciado: Fabio Rosa Oliveira 

Equipe denunciada: Porto Viamão 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Fabio Rosa Oliveira e contra sua Equipe Porto Viamão que na data de 27 de agosto de 
2017, no evento Leverkusen X Porto Viamão, no local HD Farrapos – Q5, foi expulso por  
envolver-se em uma briga com agressões físicas e por invasão da quadra.  

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; o atleta apresentou defesa prévia que 
foi considerada, em que pese não haver sido apresentada na forma adequada, partindo, 
portanto de uma pena base menos rigorosa, beneficiando-o. Porém, os denunciados não 
compareceram para se defender na audiência na data de 10 de outubro de 2017 neste 
Tribunal, sendo julgados, portanto, com base na confissão ficta dos fatos que foram 
expostos na súmula do jogo correspondente. 

Fundamento. 

 

Em defesa prévia o atleta alega inocência quanto às denúncias que 
lhe foram imputadas, mas não apresentou nenhum elemento de prova, o que lhe 
incumbia. Desta forma, concluo que efetivamente está presente a prática de agressão 
física durante a partida, conforme artigo 254-A, § 1º, I e II, do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva, em face de envolvimento na briga. Também não reside razão ao atleta o 
segundo tópico, pois o mesmo foi referido na súmula de forma clara como se houvesse 
invadido a quadra, sem que provasse em contrário, sendo pelo que neste tópico o 
mesmo é condenado com base no art.258-B. Em razão disso, o jogador, beneficiado por 
sua defesa prévia apresentada, deverá ser suspenso pelo período de 6 partidas pelo 
primeira infração mais 1 partida pela segunda infração, totalizando uma suspensão 
total de 7 partidas, reduzido pela metade por força do art. 182 do mesmo diploma legal, 
mais multa pecuniária para o atleta e para a equipe conforme itens “7.3” e “7.3a” do 
regulamento geral LIR POA. 

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, 18 de outubro de 2017. 

Norberto Bierhals – Julgador 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   017/2017 

Atleta denunciado: Renan Moraes de Avila Costa 

Equipe denunciada: Leverkusen 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Renan Moraes de Avila Costa e contra sua Equipe Leverkusen que na data de 03 de 
setembro de 2017, no evento Leverkusen X Lobos da Noite, no local HD Farrapos Q1, O 
atleta denunciado foi expulso porque acertou com os punhos fechados o adversário na 
altura do peito e outra ação delituosa, após expulso, arremessou água no árbitro da 
partida. 

 O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado 
em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; o atleta apresentou defesa prévia 
que foi considerada, em que pese não haver sido apresentada na forma adequada, 
partindo, portanto de uma pena base menos rigorosa, beneficiando-o. Porém, os 
denunciados não compareceram para se defender na audiência na data de 10 de 
outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados, portanto, com base na confissão ficta 
dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão, 
conforme artigo 254-A, § 1º, I, do CBJD, em face do jogador adversário ademais da 
atitude desrespeitosa ao árbitro conforme art. 258, §2º, II. Em razão disso, o jogador 
deverá ser suspenso pelo período de 6 partidas pelo primeiro delito (por haver 
apresentado defesa prévia) mais 3 dias pelo segundo delito (por haver apresentado 
defesa prévia), com cálculo de pena de 9 partidas, reduzido pela metade por força do 
art. 182 do mesmo diploma legal, mais multa pecuniária para o atleta e para a equipe 
conforme itens “7.3” e “7.3a” do regulamento geral LIR POA. 

 

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, 18 de outubro de 2017. 

 
Norberto Bierhals – Julgador 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   019/2017 

Atletas denunciados: Leonel Alegre Jardim Junior 

Equipe denunciada: Porto Viamão 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

                     LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 

Leonel Alegre Jardim Junior e contra sua Equipe Porto Viamão que na data de 01 de 

setembro de 2017, no evento Atlético Riograndense X Porto Viamão, no local HD 

Farrapos Q3, Agressão física ao árbitro pelo atleta denunciado. 

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; o atleta apresentou defesa prévia que 
foi considerada, em que pese não haver sido apresentada na forma adequada, partindo, 
portanto de uma pena base menos rigorosa, beneficiando-o. Porém, os denunciados não 
compareceram para se defender na audiência na data de 10 de outubro de 2017 neste 
Tribunal, sendo julgados, portanto, com base na confissão ficta dos fatos que foram 
expostos na súmula do jogo correspondente 

 

Fundamento. 

 

Em defesa prévia, alega que o atleta não agrediu o árbitro, porém não 
juntou nenhum elemento de prova, o que lhe incumbia. Concluo que efetivamente está 
presente a prática de agressão ao árbitro pelo atleta, conforme estipula o § 3º do artigo 
254-A, do CBJD. Em razão disso, o jogador acima condenado, beneficiado pela defesa 
prévia apresentada, mas considerada a gravidade do fato, o mesmo deverá ser suspenso 
pelo período de 360 dias, reduzidos pela metade por força do art. 182 do mesmo 
diploma legal, mais multa pecuniária para o atleta e para a equipe conforme itens “7.3” 
e “7.3a” do regulamento geral LIR POA. 

 

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, 18 de outubro de 2017. 

 
Norberto Bierhals – Julgador 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   020/2017 

Atletas denunciados: Gabriel Portela de Oliveira 

Equipe denunciada: Porto Viamão 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

                     LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 

Gabriel Portela de Oliveira e contra sua Equipe Porto Viamão que na data de 01 de 

setembro de 2017, no evento Atlético Riograndense X Porto Viamão, no local HD 

Farrapos Q3, Agressão verbal e física (jogar água) ao árbitro pelo atleta denunciado. 

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; o atleta apresentou defesa prévia que 
foi considerada, em que pese não haver sido apresentada na forma adequada, partindo, 
portanto de uma pena base menos rigorosa, beneficiando-o. Porém, os denunciados não 
compareceram para se defender na audiência na data de 10 de outubro de 2017 neste 
Tribunal, sendo julgados, portanto, com base na confissão ficta dos fatos que foram 
expostos na súmula do jogo correspondente 

 

Fundamento. 

 

Em defesa prévia foi alegado que o autor do fato fora terceiro não 
relacionado na súmula, porém não foi apresentado nenhum elemento de prova, ônus 
do qual não se desincumbiu. Concluo que embora não se configure a agressão física, 
efetivamente está presente a prática de atitude desrespeitosa ao árbitro pela ofensa 
verbal majorada por haver jogado água no árbitro, conforme art. 258, §2º, II, em face de 
serem consideradas a mesma ação por sua contiguidade. Em razão disso, o jogador, 
embora favorecido pela apresentação de defesa prévia, deverá ser suspenso pelo 
período de 5 partidas, reduzido pela metade por força do art. 182 do mesmo diploma 
legal, mais multa pecuniária para o atleta e para a equipe conforme itens “7.3” e “7.3a” 
do regulamento geral LIR POA. 

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, 18 de outubro de 2017. 

Norberto Bierhals – Julgador 



LIR POA FUT 7 TJD LIR POA 
 

8 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   021/2017 

Atletas denunciados: Jander Rosa dos Santos 

Equipe denunciada: Porto Viamão 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

                     LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 

Jander Rosa dos Santos e contra sua Equipe Porto Viamão que na data de 01 de setembro 

de 2017, no evento Atlético Riograndense X Porto Viamão, no local HD Farrapos Q3, 

Agressão verbal ao árbitro pelo atleta denunciado. 

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; o atleta apresentou defesa prévia que 
foi considerada, em que pese não haver sido apresentada na forma adequada, partindo, 
portanto de uma pena base menos rigorosa, beneficiando-o. Porém, os denunciados não 
compareceram para se defender na audiência na data de 10 de outubro de 2017 neste 
Tribunal, sendo julgados, portanto, com base na confissão ficta dos fatos que foram 
expostos na súmula do jogo correspondente 

 

Fundamento. 

 

Em defesa prévia, alega que o atleta inocência, embora admita haver 
efetivado a ofensa/ameaça mas sem a intenção de sê-la, senão de forma informativa, 
porém não juntou nenhum elemento de prova, o que lhe incumbia. Concluo que 
efetivamente está presente a prática de atitude desrespeitosa ao árbitro pela ofensa 
verbal, conforme art. 258, §2º, II. Em razão disso, o jogador, favorecido pela 
apresentação de defesa prévia, deverá ser suspenso pelo período de 3 partidas, 
reduzido pela metade por força do art. 182 do mesmo diploma legal, mais multa 
pecuniária para o atleta e para a equipe conforme itens “7.3” e “7.3a” do regulamento 
geral LIR POA. 

 

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, 18 de outubro de 2017. 

 
Norberto Bierhals – Julgador 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   030/2017 

Atleta denunciado: Marcio Fernandes Machado 

Equipe denunciada: Trench Town 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

                     LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 

Marcio Fernandes Machado e contra sua Equipe Trench Town que na data de 06 de 

agosto de 2017, no evento Trench Town  X  Ituano, no local HD Farrapos Q1, foi expulso 

pois o atleta agrediu fisicamente o atleta adversário. 

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; os denunciados não apresentaram 
defesa prévia sendo julgados, portanto, com base na confissão ficta dos fatos que foram 
expostos na súmula do jogo correspondente. Porém, o representante da Equipe 
compareceu para defender-se na audiência na data de 10 de outubro de 2017 neste 
Tribunal partindo, portanto, partindo de uma pena base menos rigorosa, beneficiando-
os. 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão física 
durante a partida, conforme artigo 254-A, § 1º, I, do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva, em face do jogador adversário. Em depoimento o representante da equipe 
afirmou que o atleta não chutou o adversário mas sim tentou retirar a bola que estava 
presa com a vítima no chão. Embora alegado, não fez prova contundente pois o 
depoimento do representante da equipe tem interesse no deslinde do feito, não sendo 
suficiente para absolvição, porém minorou a pena base de cálculo de pena. Também 
alegou em depoimento ser o atleta infrator réu primário, fazendo, portanto, juz a 
redução da pena pela metade, o que defiro. Em razão disso, o jogador deverá ser 
suspenso pelo período de 4 partidas, reduzido pela metade, por força do artigo 182 do 
mesmo diploma legal, mais multa pecuniária para o atleta e para a equipe conforme 
itens “7.3” e “7.3a” do regulamento geral LIR POA. 

 

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, 18 de outubro de 2017. 

Norberto Bierhals – Julgador 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   034/2017 

Atleta denunciado: Guilherme Bussolin Ribeiro 

Equipe denunciada: Fúria Verde 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Guilherme Bussolin Ribeiro e contra sua Equipe Fúria Verde que na data de 01 de 
setembro de 2017, no evento Ajax da Represa  X  Fúria Verde, no local HD Farrapos – Q6, 
foi expulso por agredir verbalmente ao atleta adversário. 

 

 O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado 
em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; os denunciados não apresentaram 
defesa prévia sendo julgados, portanto, com base na confissão ficta dos fatos que foram 
expostos na súmula do jogo correspondente. Porém, o representante da Equipe 
compareceu para defender-se na audiência na data de 10 de outubro de 2017 neste 
Tribunal partindo, portanto, partindo de uma pena base menos rigorosa, beneficiando-
os 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão verbal, 
conforme artigo 258, § 2º, II, do CBJD, em face do adversário. Em depoimento o 
representante da equipe afirmou que o atleta efetivamente proferiu a ofensa mas pediu 
consideração que o mesmo foi agredido fisicamente e não reagiu fisicamente, o que foi 
considerado. O depoimento do representante da equipe tem interesse no deslinde do 
feito, não sendo suficiente para absolvição, porém minorou a pena base de cálculo de 
pena. Também alegou em depoimento ser o atleta infrator réu primário, fazendo, 
portanto, juz a redução da pena pela metade, o que defiro. Em razão disso, o jogador 
deverá ser suspenso pelo período de 2 partidas, reduzido pela metade por força do art. 
182 do mesmo diploma legal, mais multa pecuniária para o atleta e para a equipe 
conforme itens “7.3” e “7.3a” do regulamento geral LIR POA. 

 

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, 18 de outubro de 2017. 

 

Norberto Bierhals – Julgador 


