




































Partida: A.A Tupinense X Itamarense F.C 

Data: 01.06.2019 

 

A Procuradoria do Tribunal Especial Disciplinar da Copa 

Centenário de Futebol Amador/2019, no uso de suas atribuições, verificando a prática 

de infração disciplinar no relatório da partida, vem apresentar DENÚNCIA: 

A Súmula e o Relatório do Delegado jogo informam: 

A expulsão direta do atleta Marcus Paulo Prudêncio do 

Rosário, da equipe Itamarense F.C, por jogada violenta, razão pela qual fica 

denunciado como incurso no art. 254 do CBJD. 

A expulsão direta do atleta David Caíque de Araújo Lima, da 

equipe Itamarense F.C, tirar a bola do gol com utilização das mãos, razão pela qual 

fica denunciado como incurso no art. 250 do CBJD. 

A expulsão direta do atleta Thiago Felipe dos Santos Andrade, 

da equipe Itamarense F.C, ofensa ao árbitro, razão pela qual fica denunciado como 

incurso no art. 243 F do CBJD. 

 A expulsão do técnico da equipe Itamarense Sr. Marcelo 

Barbosa Soares, por ofensa ao árbitro, razão pela qual fica denunciado como incurso 

no art. 243 F do CBJD. 

A expulsão do diretor da equipe Itamarense Sr. Marcos 

Leandro dos Santos, por agressão ao árbitro, razão pela qual fica denunciado como 

incurso no art. 254 A do CBJD. 

Ante a falta do relatório do árbitro da partida, que é documento 

imprescindível para atuação da corte disciplinar e por verificar que essa tem sido prática 

comum entre os profissionais da arbitragem essa procuradoria denúncia o Sr. Ítalo de 

Almeida Duarte, no art.  261 do CBJD. 

Por apresentar relatório incompleto, sendo as informações deste 

de fundamental importância para os membros do Tribunal embasarem suas decisões, 

essa procuradoria denúncia o Sr. José Soares de Sá, no art. 261 do CBJD.  

Pede deferimento. 

Belo Horizonte, 24 de junho de 2019. 

 

Kilder Eustáquio de Araújo 

TDE/2019 Copa Centenário de Futebol Amador 
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