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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 não 

apresentaram defesa prévia nem 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 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:   001/2017 

Atleta denunciado: Jeferson Rafael Soares dos Santos 

Equipe denunciada: AA ITAI 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Jeferson Rafael Soares e contra sua Equipe AA ITAI que na data de 06 de agosto de 2017, 
no evento AA ITAI X Tottenham Canoas, no local MX7 – Eldorado/RS, foi expulso por 
agredir fisicamente um jogador adversário, com uma cabeçada, fora do lance da disputa 
de bola.  

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não apresentaram 
defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo presumida sua 
confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão física 
durante a partida, decorrente da cabeçada, conforme artigo 254-A, § 1º, I, do Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva, em face do jogador adversário. Em razão disso, o jogador 
deverá ser suspenso pelo período de 10 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:   002/2017 

Atleta denunciado: Henrique Abreu Olguin 

Equipe denunciada: AA ITAI 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Henrique Abreu Olguin e contra sua Equipe AA ITAI que na data de 06 de agosto de 2017, 
no evento AA ITAI X Tottenham Canoas, no local MX7 – Eldorado/RS, foi expulso por 
agredir fisicamente um jogador adversário, com uma cotovelada, e, por tentativa de 
agressão ao árbitro. 

 

 O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado 
em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não 
apresentaram defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência 
na data de 10 de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo 
presumida sua confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo 
correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão física 
durante a partida, decorrente da cotovelada, conforme artigo 254-A, § 1º, I, do Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva, em face do jogador adversário. Ainda deve-se considerar 
a tentativa de agressão ao árbitro, conforme estipula o artigo 157, II, § 1º e em especial 
§ 3º do artigo 254-A (majorada em 50% pela gravidade) para dosimetria de sua 
penalidade. Em razão disso, o jogador deverá ser suspenso pelo período de 10 partidas 
no primeiro caso e cumulativamente pelo período de 135 dias pelo segundo, ambas 
reduzidas 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. 
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Norberto Bierhals – Julgador 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   003/2017 

Auxiliar Técnico denunciado: Maicon da Silva Teixeira 

Equipe denunciada: Borussia Guaíba 

Data da sentença: 18/10/2017 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra auxiliar 
técnico e contra sua Equipe Borussia Guaíba que na data de 06 de agosto de 2017, no 
evento Amigos da Vila X Borussia Guaíba, no local MX7 – Eldorado/RS, foi expulso por 
proferir reclamações acintosas ao árbitro e após sua expulsão ter o agredido 
verbalmente.  

 

O auxiliar técnico e sua equipe foram intimados através de edital 
publicado em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não 
apresentaram defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência 
na data de 10 de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo 
presumida sua confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo 
correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de desrespeito ao 
árbitro, decorrente de proferir reclamações acintosas, conforme artigo 258, § 2º, II, 
predito no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ainda deve-se considerar a agressão 
verbal ao árbitro em outra ação posterior a sua expulsão, enquadrado no mesmo artigo 
antecedentes. Observado o artigo 184 para a dosimetria de sua penalidade. Em razão 
disso, o auxiliar técnico deverá ser suspenso pelo período de 05 partidas pelo primeiro 
caso e 05 partidas pelo segundo caso, totalizando 10 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. 
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Norberto Bierhals – Julgador 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   004/2017 

Auxiliar Técnico 
denunciado: 

José Carlos Silva 

Equipe denunciada: Borussia Guaíba 

Data da sentença: 18/10/2017 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o 
auxiliar técnico José Carlos Silva e contra sua Equipe Borussia Guaíba que na data de 06 
de agosto de 2017, no evento Amigos da Vila X Borussia Guaíba, no local MX7 – 
Eldorado/RS, foi expulso por proferir reclamações acintosas ao árbitro e após sua 
expulsão ter o agredido verbalmente.  

 

O auxiliar técnico e sua equipe foram intimados através de edital 
publicado em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não 
apresentaram defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência 
na data de 10 de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo 
presumida sua confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo 
correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de desrespeito ao 
árbitro, decorrente de proferir reclamações acintosas, conforme artigo 258, § 2º, II, 
predito no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ainda deve-se considerar a agressão 
verbal ao árbitro em outra ação posterior a sua expulsão, enquadrado no mesmo artigo 
antecedentes. Observado o artigo 184 para a dosimetria de sua penalidade. Em razão 
disso, o auxiliar técnico deverá ser suspenso pelo período de 05 partidas pelo primeiro 
caso e 05 partidas pelo segundo caso, totalizando 10 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. 
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Norberto Bierhals – Julgador 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   005/2017 

Atleta denunciado: Gustavo Figueiredo da Silva 

Equipe denunciada: Borussia Guaíba 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Gustavo Figueiredo da Silva e contra sua Equipe Borussia Guaíba que na data de 06 de 
agosto de 2017, no evento Amigos da Vila X Borussia Guaíba, no local MX7 – 
Eldorado/RS, foi expulso por após o término da partida ter proferido injúrias e calúnias 
contra o árbitro. 

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não apresentaram 
defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo presumida sua 
confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de desrespeito ao 
árbitro, decorrente das agressões verbais, conforme artigo 258, § 2º, II, tudo predito no 
Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Em razão disso, o jogador deverá ser suspenso 
pelo período de 05 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. 
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Norberto Bierhals – Julgador 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   006/2017 

Atletas denunciados: Marcos Rogério Strohschoen, João Alberto Pereira 

Caminha, Junior Alves da Silveira e Marcos Henrique Duarte 

Equipe denunciada: Universidad Canoas 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

                     LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra os 

atletas Marcos Rogério Strohschoen, João Alberto Pereira Caminha, Junior Alves da 

Silveira e Marcos Henrique Duarte e contra sua Equipe Universidad Canoas que na data 

de 27 de agosto de 2017, no evento Universidad Canoas X La Universidad ltai, no local 

MX7 – Eldorado/RS, foram expulsos por agredirem verbalmente e tentarem agredir 

fisicamente a equipe de arbitragem, sendo contidos pelos organizadores do evento. 

 

 Os atletas e sua equipe foram intimados através de edital publicado 
em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não 
apresentaram defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência 
na data de 10 de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo 
presumida sua confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo 
correspondente. 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de tentativa de 
agressão ao árbitro pelos atletas João Alberto Pereira Caminha, Junior Alves da Silveira 
e Marcos Henrique Duarte, conforme estipula o artigo 157, II, § 1º c/c § 3º do artigo 254-
A (majorada em 50% pela gravidade), todos do CBJD para dosimetria de sua penalidade. 
Em razão disso, os jogadores acima condenados deverão ser suspensos pelo período de 
135 dias cada, reduzidos pela metade por força do art. 182 do mesmo diploma legal, 
mais multa pecuniária para os atletas e para a equipe conforme itens “7.3” e “7.3a” do 
regulamento geral LIR POA, sendo o atleta Marcos Rogério Strohschoen absolvido pela 
falta de clareza na súmula quanto à sua participação nos fatos narrados. 

 

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. 
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Norberto Bierhals – Julgador 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   010/2017 

Treinador denunciado: Jorge Raimundo 

Equipe denunciada: Porto Viamão 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o 
treinador Jorge Raimundo 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, envolveu-se 
em briga e invadiu a quadra. 

 

O treinador e sua equipe foram intimados através de edital publicado 
em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não 
apresentaram defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência 
na data de 10 de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo 
presumida sua confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo 
correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão física 
durante a partida, conforme artigo 254-A, § 1º, II, do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva. Em razão disso, o treinador deverá ser suspenso pelo período de 10 
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:   011/2017 

Atleta denunciado: Gabriel Alves da Silveira 

Equipe denunciada: EC Maragatos 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Gabriel Alves da Silveira e contra sua Equipe EC Maragatos que na data de 27 de agosto 
de 2017, no evento EC Maragatos X União da Vila, no local HD Centro Gaúcho – Q1, 
proferiu agressões verbais à arbitragem, se negou a retirar-se da quadra após expulsão, 
tentou invadir a quadra e ameaçou o árbitro de agredi-lo fisicamente.  

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não apresentaram 
defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo presumida sua 
confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que em razão de o jogador ter praticado mais de uma ação 
praticou mais de uma infração, conforme artigo 184 do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva. Efetivamente está presente a prática de agressão verbal consumada ao 
árbitro durante a partida, conforme art. 258, § 2º, II e a tentativa de invasão e agressão 
ao árbitro conforme artigos  art. 258-B, c/c art 254-A, §3º c/c art 157, II, §1º. Em razão 
disso, o jogador deverá ser suspenso pelo período de 5 partidas pela primeira infração, 
mais 2 pela segunda infração, mais 135 dias de suspensão pela terceira infração, num 
total de 7 jogos suspensos mais 135 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. 
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Norberto Bierhals – Julgador 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   012/2017 

Equipe denunciada: Universidad Canoas 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra a Equipe 
Universidad Canoas que na data de 28 de agosto de 2017, via rede social, informou à 
direção o abandono da competição. 

 

 A equipe foi intimada através de edital publicado em 03 de outubro 
de 2017 e e-mail enviado; e silenciou, não apresentou defesa prévia escrita nem 
comparecereu para se defender na audiência na data de 10 de outubro de 2017 neste 
Tribunal, sendo julgada à revelia sendo presumida sua confissão ficta dos fatos que 
foram denunciados. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de abandono do 
campeonato após seu início, conforme artigo art 204 do CBJD. Em razão disso, equipe 
(incluindo seus componentes) deverá ser suspensa pelo período de 6 partidas, 
reduzidos pela metade por força do art. 182 do mesmo diploma legal, mais multa 
pecuniária de R$ 2.000,00 pelo abandono. 

 

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:   013/2017 

Atleta denunciado: Fernando Abade de Souza 

Equipe denunciada: Borussia 21 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Fernando Abade de Souza e contra sua Equipe Borussia 21 que na data de 03 de 
setembro de 2017, no evento Borussia 21 X PNT Vila Farrapos, no local MX7 – Eldorado 
do Sul/RS, agrediu verbalmente a arbitragem, foi expulso e negou-se a se retirar da 
quadra após a expulsão, proferiu ameaças de agressões ao árbitro e tentou invadir a 
quadra.  

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não apresentaram 
defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo presumida sua 
confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de desrespeito ao 
árbitro e ameaça, em duas oportunidades, decorrente das agressões verbais e ameaça 
de agressão física, tudo conforme artigo 258, § 2º, II do CBJD. Ainda deve-se considerar 
para a dosimetria de sua penalidade o atleta ter cometido mais de uma ação, conforme 
artigo 184 do mesmo código. Em razão disso, o jogador deverá ser suspenso pelo 
período de 10 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:   014/2017 

Atleta denunciado: Wyllian Pereira Severo 

Equipe denunciada: Galera Fut7 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Wyllian Pereira Severo e contra sua Equipe Galera Fut7 que na data de 03 de setembro 
de 2017, no evento EC Maragatos x Galera Fut7, no local HD Centro Gaúcho -Q1, foi 
expulso por jogar a bola no rosto do 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; ambos silenciaram, não apresentaram 
defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo presumida sua 
confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de desrespeito ao 
árbitro, decorrente da agressão física, tudo conforme artigo 254-A do CBJD. Deve-se 
considerar para a dosimetria de sua penalidade a prática ter sido contra o árbitro, 
conforme estipula o § 3º do referido artigo. Devendo ser considerado como agravante 
de sua penalidade a utilização do objeto bola, enquadrando-se no II do artigo 179. Em 
razão disso, o jogador deverá ser suspenso pelo período de 360 dias, 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 
 

13 
 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   015/2017 

Atleta denunciado: Wagner Jacques Jorge 

Equipe denunciada: Lobos da Noite 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Wagner Jacques Jorge e contra sua Equipe Lobos da Noite que na data de 03 de setembro 
de 2017, no evento Leverkusen X Lobos da Noite, no local HD Farrapos -Q1, foi expulso 
por agredir fisicamente um jogador adversário, com uma cotovelada na altura do peito 
em face de 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; ambos silenciaram, não apresentaram 
defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo presumida sua 
confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão física 
durante a partida, decorrente da cotovelada, conforme artigo 254-A, § 1º, I, do CBJD, em 
face do jogador adversário. Em razão disso, o jogador deverá ser suspenso pelo período 
de 10 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:   016/2017 

Atleta denunciado: Gabriel Nascimento Cargnelutti 

Equipe denunciada: Leverkusen 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Gabriel Nascimento Cargnelutti 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 agrediu outro atleta com o antebraço na altura do rosto 
do adversário. 

 

 O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado 
em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não 
apresentaram defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência 
na data de 10 de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo 
presumida sua 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. Em razão disso, 
o jogador deverá ser suspenso pelo período de 10 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:   018/2017 

Atleta denunciado: Gabriel Lewis 

Equipe denunciada: Atlético Riograndense 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Gabriel Lewis e contra sua Equipe Atlético Riograndense que na data de 01 de outubro 
de 2017, no evento Atlético Riograndense X Porto Viamão, no local HD Farrapos – Q3, 
foi expulso por agredir verbalmente à arbitragem. 

 

 O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado 
em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não 
apresentaram defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência 
na data de 10 de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo 
presumida sua confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo 
correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão verbal, 
conforme artigo 258, § 2º, II, do CBJD, em face do árbitro. Em razão disso, o jogador 
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 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   022/2017 

Atleta denunciado: Arthur Espadim Júnior 

Equipe denunciada: Nacional Fut 7 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Arthur Espadim Júnior e contra sua Equipe Nacional Fut 7 que na data de 27 de agosto 
de 2017, no evento Nacional Fut 7 X Hangover FA, no local HD Farrapos Q1, foi expulso 
por agredir fisicamente um jogador adversário, com um chute na cabeça.  

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não apresentaram 
defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo presumida sua 
confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão física 
durante a partida, decorrente de chute na cabeça, conforme artigo 254-A, § 1º, II, do 
CBJD, em face do jogador adversário, agravado pelo art. 179, III do mesmo código. Em 
razão disso, o jogador deverá ser suspenso pelo período de 15 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:   023/2017 

Atleta denunciado: Matheus Rodrigues Borghardt 

Equipe denunciada: Nacional Fut 7 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Matheus Rodrigues Borghardt e contra sua Equipe Nacional Fut 7 que na data de 27 de 
agosto de 2017, no evento Nacional Fut 7 X Hangover FA, no local HD Farrapos Q1, foi 
expulso por agredir fisicamente um jogador adversário.  

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não apresentaram 
defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo presumida sua 
confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão física 
durante a partida, conforme artigo 254-A, § 1º, II, do CBJD, em face do jogador 
adversário. Em razão disso, o jogador deverá ser suspenso pelo período de 10 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:   024/2017 

Atleta denunciado: Pedro Luciano de Oliveira Gazul 

Equipe denunciada: Hangover FA 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Pedro Luciano de Oliveira Gazul e contra sua Hangover FA que na data de 27 de agosto 
de 2017, no evento Nacional Fut 7 X Hangover FA, no local HD Farrapos Q1, foi expulso 
por agredir fisicamente um jogador adversário.  

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não apresentaram 
defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo presumida sua 
confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão física 
durante a partida, conforme artigo 254-A, § 1º, II, do CBJD, em face do jogador 
adversário. Em razão disso, o jogador deverá ser suspenso pelo período de 10 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:   025/2017 

Atleta denunciado: Alexsandro Santos Gonçalves 

Equipe denunciada: SER Esturricado 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Alexsandro Santos Gonçalves e contra sua Equipe SER Esturricado que na data de 27 de 
agosto de 2017, no evento Atlético Nacional X SER Esturricado, no local HD Farrapos – 
Q1, foi expulso por agredir verbalmente à arbitragem. 

 

 O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado 
em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não 
apresentaram defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência 
na data de 10 de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo 
presumida sua confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo 
correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão verbal, 
conforme artigo 258, § 2º, II, do CBJD, em face do árbitro. Em razão disso, o jogador 
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 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   026/2017 

Atleta denunciado: Jeferson da Silva Fernandes 

Equipe denunciada: Atlético Viamão 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Jeferson da Silva Fernandes e contra sua Equipe Atlético Viamão que na data de 04 de 
agosto de 2017, no evento Era do Gelo X Atlético Viamão, no local HD Farrapos – Q6, foi 
expulso e após agredir verbalmente à arbitragem. 

 

 O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado 
em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não 
apresentaram defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência 
na data de 10 de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo 
presumida sua confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo 
correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão verbal, 
conforme artigo 258, § 2º, II, do CBJD, em face do árbitro. Em razão disso, o jogador 
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 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   027/2017 

Atleta denunciado: Flavio Guarnieri 

Equipe denunciada: Atlético Viamão 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Flavio Guarnieri e contra sua Equipe Atlético Viamão que na data de 04 de agosto de 
2017, no evento Era do Gelo  X  Atlético Viamão, no local HD Farrapos – Q6, foi expulso 
por agredir verbalmente à arbitragem. 

 

 O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado 
em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não 
apresentaram defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência 
na data de 10 de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo 
presumida sua confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo 
correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão verbal, 
conforme artigo 258, § 2º, II, do CBJD, em face do árbitro. Em razão disso, o jogador 
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 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 

LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 

Processo nº:   028/2017 

Atleta denunciado: Roger Nei Marques Oliveira 

Equipe denunciada: Lokomotiv 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Roger Nei Marques Oliveira e contra sua equipe Lokomotiv que na data de 04 de agosto 
de 2017, no evento Capitão Padilha  X  Lokomotiv, no local HD Farrapos Q6, foi expulso 
por empurrar acintosamente atleta adversário atrasando o jogo por 8 minutos e 
posteriormente, fora de quadra, agredir fisicamente o jogador adversário.  

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não apresentaram 
defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo presumida sua 
confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de ato desleal e 
hostil ao empurrar acintosamente adversário conforme art. 250, §1º, II, atrasando o jogo 
por 8 minutos, conforme art. 206 ambos do CBJD c/c item 2.2 do Regulamento Geral LIR 
POA, c/c agressão física após a expulsão, conforme artigo 254-A, § 1º, II, do CBJD, em 
face do jogador adversário. Em razão disso, o jogador deverá ser suspenso pelo período 
de 2 partidas pela primeira infração mais 10 partidas pela segunda infração, totalizando 
12 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”2.2”, “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:   029/2017 

Atleta denunciado: Cristian da Silva Carvalho 

Equipe denunciada: Capitão Padilha 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Cristian da Silva Carvalho e contra sua equipe Capitão Padilha que na data de 04 de 
agosto de 2017, no evento Capitão Padilha  X  Lokomotiv, no local HD Farrapos Q6, foi 
expulso por empurrar acintosamente atleta adversário atrasando o jogo por 8 minutos 
e posteriormente, fora de quadra, agredir fisicamente o jogador adversário.  

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não apresentaram 
defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo presumida sua 
confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de ato desleal e 
hostil ao empurrar acintosamente adversário conforme art. 250, §1º, II, atrasando o jogo 
por 8 minutos, conforme art. 206 ambos do CBJD c/c item 2.2 do Regulamento Geral LIR 
POA, c/c agressão física após a expulsão, conforme artigo 254-A, § 1º, II, do CBJD, em 
face do jogador adversário. Em razão disso, o jogador deverá ser suspenso pelo período 
de 2 partidas pela primeira infração mais 10 partidas pela segunda infração, totalizando 
12 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”2.2”, “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:   031/2017 

Atleta denunciado: Jeferson de Souza Natividade 

Equipe denunciada: Ituano 

Data da sentença: 18/10/2017 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 
Jeferson de Souza Natividade e contra sua Equipe Ituano que na data de 27 de agosto de 
2017, no evento Esportivo JB  X  Ituano, no local HD Farrapos Q3, foi expulso por proferir 
reclamações acintosas ao árbitro.  

 

O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado em 
03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não apresentaram 
defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo presumida sua 
confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de desrespeito ao 
árbitro, decorrente de proferir reclamações acintosas, conforme artigo 258, § 2º, II, 
predito no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Em razão disso, o atleta deverá ser 
suspenso pelo período de 05 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:   032/2017 

Atletas denunciados: Douglas da Rocha 

Equipe denunciada: Ajax da Represa 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

                     LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 

Douglas da Rocha e contra sua Equipe Ajax da Represa que na data de 01 de setembro 

de 2017, no evento Ajax da Represa  X  Fúria Verde, no local HD Farrapos Q6, após 

expulsão, atleta tentou agredir fisicamente a arbitragem e teve que ser contido pelos 

demais jogadores. 

 

 O atleta e sua equipe foram intimados através de edital publicado 
em 03 de outubro de 2017 e e-mail enviado à equipe; ambos silenciaram, não 
apresentaram defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência 
na data de 10 de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo 
presumida sua confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo 
correspondente. 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de tentativa de 
agressão ao árbitro pelo atleta, conforme estipula o artigo 157, II, § 1º c/c § 3º do artigo 
254-A, todos do CBJD para dosimetria de sua penalidade. Em razão disso, o jogador 
acima condenado deverá ser suspensos pelo período de 135 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:   033/2017 

Atleta denunciado: Patrick Rafael Lima 

Equipe denunciada: Ajax da Represa 

Data da sentença: 18/10/2017 

 

                     LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra o atleta 

Patrick Rafael Lima e contra sua Equipe Ajax da Represa que na data de 01 de setembro 

de 2017, no evento Ajax da Represa  X  Fúria Verde, no local HD Farrapos Q6, atleta 

agrediu fisicamente 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; ambos silenciaram, não apresentaram 
defesa prévia escrita nem compareceram para se defender na audiência na data de 10 
de outubro de 2017 neste Tribunal, sendo julgados à revelia sendo presumida sua 
confissão ficta dos fatos que foram expostos na súmula do jogo correspondente. 

 

Fundamento. 

 

Concluo que efetivamente está presente a prática de agressão física 
durante a partida, decorrente da soco, fora da disputa de bola, conforme artigo 254-A, 
§ 1º, I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em face do jogador adversário. Em 
razão disso, o jogador deverá ser suspenso pelo período de 10 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 
 


