COMISSÃO DISCIPLINAR DA PRIMEIRA LIGA

COMISSÃO DISCIPLINAR
Pauta de Julgamento do dia 11/02/2016
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO N° 001/2016
De ordem do Presidente da Comissão Disciplinar da Primeira Liga, Dr. ALEXANDRE BECK
MONGUILHOTT, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único, e arts. 45, 47 e 48, todos do
CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo
nominadas para, querendo, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente
constituído, no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através
deste Edital, que,
No dia 11 de fevereiro de 2016 às 14 hora(s), serão julgados na sede da Ordem dos
advogados do Brasil – Minas Gerais – Rua Albita, nº 250 - Cruzeiro, Belo Horizonte MG, 30310-160, os seguintes processos:

1 - PROCESSO 001/2016 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR:
CAMPEONATO: COPA SUL-MINAS-RIO - Profissional
JOGO: Fluminense Football Club X Clube Atlético Paranaense – data do jogo: 27/01/2016
DENUNCIADO(S):
1 FREDERICO CHAVES GUEDES
DENÚNCIA DA PROCURADORIA:

FREDERICO CHAVES GUEDES, da equipe do Fluminense Football Club (RJ), por infração
ao art. 254-A do CBJD. Conforme descreve o relatado na súmula da partida pelo árbitro, Sr.
Célio Amorim, os denunciados se agrediram mutuamente. “aos 25 minutos do 2º tempo,
expulsei por conduta violenta de forma direta o sr. Leonardo Moreira Morais, nº 33 da equipe
do Atlético Paranaense, ao acertar seu adversário, o sr. Frederico Chaves Guedes nº 09, da
equipe do Fluminense F.C., com uma cotovelada na altura do peito, sendo que na sequência o
atleta atingido revidou com um soco na nuca deferido (sic) de forma direta, no sr. Leonardo
Moreira Morais ocasionando na sequencia um tumulto, que após a expulsão dos envolvidos se
tranquilizou na sequência.”
2 LEONARDO MOREIRA MORAIS
DENÚNCIA DA PROCURADORIA:

LEONARDO MOREIRA MORAIS, da equipe do Clube Atlético Paranaense (PR), por
infração ao artigo 254-A do CBJD. Conforme descreve o relatado na súmula da partida pelo
árbitro, Sr. Célio Amorim, os denunciados se agrediram mutuamente. “aos 25 minutos do 2º

tempo, expulsei por conduta violenta de forma direta o sr. Leonardo Moreira Morais, nº 33 da
equipe do Atlético Paranaense, ao acertar seu adversário, o sr. Frederico Chaves Guedes nº
09, da equipe do Fluminense F.C., com uma cotovelada na altura do peito, sendo que na
sequência o atleta atingido revidou com um soco na nuca deferido (sic) de forma direta, no sr.
Leonardo Moreira Morais ocasionando na sequencia um tumulto, que após a expulsão dos
envolvidos se tranquilizou na sequência.”
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