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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 
em decisão sumária, em face da consulta efetivada pelo ilustre Presidente da LIR POA 
FUT 7, referente ao processo de número 001/2019, instaurado perante o Tribunal de 
Justiça Desportiva LIR POA, em  face do relatado em súmula, em jogo participante da 
competição abaixo descritos e assim torna público, através desse Edital publicado em 
02/05/19, às 22:00 no sítio eletrônico da LIR POA, sendo neste momento aberto o 
prazo de 03 dias corridos para que as partes sentenciadas ofereçam recurso ao STJD, 
por escrito, em arquivo no formato PDF, com preparo (no pagamento antecipado das 
custas recursais) à monta equivalente a 30% do salário mínimo nacional (R$299,40) 
por equipe e à monta equivalente a 5% do salário mínimo nacional (R$49,90) por 
atleta ou dirigente técnico, recursos que deverão estar firmados pelas próprias 
partes ou por advogado ou estagiário de direito instrumentalizado com a respectiva 
OAB/RS e procuração, alegando o que entenderem de direito e requerendo reforma 
da presente sentença sumária, se for o caso, devendo os eventuais recursos e 
comprovação do preparo, procuração e material probatório serem enviados para o 
e.mail: tjd@lirpoafut7.com, sendo que sentença sumária ora prolatada será aplicada 
de imediato, podendo ser mantida ou revogada quando do julgamento deste processo 
pelo STJD, se for o caso, podendo os sentenciados promoverem sustentação oral por 3 
minutos no seu julgamento junto ao STJD se assim o desejarem e requererem nos seus 
respectivos recursos e confirmarem seus requerimentos quando do pregão do 
julgamento em comento. Porto Alegre, 02 de Maio de 2019, 20:00. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA LIRPOA 
LIGA INTER REGIONAL PORTO ALEGRE DE FUTEBOL SOCIETY – LIRPOA 

TERMO DE SENTENÇA 
Processo nº:   001/2019 
Denunciados: 
Equipes: Ajax da Represa e Deportivo Renner; 
Treinadores e Atletas qualificados na súmula oficial anexa 
Evento:  Ajax da Represa X Deportivo Renner  -   24/03/2019 -  09:30 
Local: Soccer City – quadra 3; 
Competição: Série Especial 2019/1; 
 

LIRPOA instaurou processo administrativo desportivo contra a 
equipe, treinador e atletas qualificados na súmula anexa, face de denúncia recebida 
por relatório dos árbitros do certame relatando, em síntese, briga generalizada com 
natureza grave, conforme relatório anexo, infringindo assim o art. 7.1 e 8 do 
Regulamento específico da série especial 2019/1 em conjunto com o Regulamento 
Geral Lir POA FUT 7, sendo mister a aplicação da penalidade de exclusão definitiva por, 
no mínimo, 03 (três anos) das equipes, treinadores e atletas envolvidos em decisão 
sumária tomada neste ato, sendo-lhes permitido aos condenados o direito de impetrar 
recurso ao STJD no prazo e na forma já expostas, em recurso individual ou coletivo. 
Cumpra-se de imediato. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Porto Alegre, 02 de Maio de 2019. 

 
Marcelo Duarte – Julgador TJD 
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