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Comissão Disciplinar do Campeonato Intermunicipal de Futebol 
Caso 004/2019 
Data: 26/09/2019 
 
Fase: REGIONAL 
 
Jogo: 
Mulungu 1 x 1 Redenção (ida) 
21/09/2019 - 15h45 
Naipe: Masculino 
 
Em relação aos relatórios encaminhados pelo árbitro e delegado da partida, bem como o 
registro em súmula, esta comissão debruçou-se na análise do ocorrido na partida supracitada, 
bem como registros de vídeos feitos em celular na ocasião. A equipe de Redenção foi 
notificada à apresentar sua defesa, bem como convocada a se fazer presente no julgamento 
marcado para as 15h30 do dia 26/09. Na ocasião, esteve presente o capitão e goleiro da 
equipe, nº1, José Bruno Pessoa. Os relatórios foram lidos onde, em resumo, é relatada a 
expulsão de 2 jogadores do time de Redenção, Srs. André Luiz Campos (n.3) e João Victor da 
Silva (n.5), e descreve também agressão física (empurrão) recebido pelo árbitro pelo primeiro 
citado, Sr. André Luiz. O ocorrido iniciou um tumulto que culminou com a o encerramento da 
partida aos 15’ do segundo tempo. A comissão também apresentou áudios recebidos onde o 
suposto acusado admite o ocorrido em tom de deboche, entre outras questões. Após a 
explanação, foi aberta a palavra para a defesa, feito pelo representante da equipe. O mesmo 
admitiu o acusado ser o autor dos áudios, também alegando outras situações que não foram 
objetos do caso em julgamento. Após as indagações, em votação unânime, a comissão 
disciplinar decidiu pela exclusão do atleta Sr. André Luiz Campos (n.3) da equipe de Redenção 
da competição, baseado no Art. 44 do Regulamento Geral, sem maiores prejuízos para a 
equipe e demais atletas. Deliberou também que a Comissão Organizadora deverá tomar as 
providências cabíveis à continuidade da partida, baseada no Art. 53, Parágrafo 1º. 
 
Salvo melhor juízo, cumpra-se a decisão. 
 
 
 
 


