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IMPUGNAÇÃO DE PARTIDA – PROCESSO 002/2022 TJD 
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL – ART. 84 CBJD 
IMPUGNANTE: SANTOS FUTEBOL CLUBE,  
       
 
 
     Trata-se de IMPUGNAÇÃO de Partida, pela qual o clube 
impugnante requer a anulação de partida ocorrida em 02/04/2022 contra a 
agremiação ASF MAGNUS, por fatos ocorridos durante o jogo, os quais o 
Impugnante reputa inválidos.  
 
 
     Essencialmente, alega que o gol da equipe ASF MAGNUS 
marcado aos 26 minutos e 23 segundos seria inválido uma vez que a equipe do 
Santos encontrava-se toda fora da quadra comemorando o gol marcado aos 26 
minutos e 21 segundos, além de parte da equipe de arbitragem não ter autorizado 
o reinício e haver membros da comissão técnica do ASF MAGNUS no interior da 
quadra, assim como os 3 árbitros.  
 
 
 
     Requer, dentre outros pedidos, a anulação da partida 
impugnada e marcação de novo jogo. 
 
 
 
     Tempestiva e acompanhada de custas. 
 
 
 
     Na forma do parágrafo 3º do artigo 84 do CBJD, determino 
seja o Exmo. Sr. Presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão noticiado 
da instauração da presente IMPUGNAÇÃO, para que NÃO homologue o resultado 
da partida, devendo aguardar a decisão final deste Tribunal.  
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     Intime-se o Exmo. Sr. Procurador para que se manifeste no 
prazo legal, após o que o feito será incluído em pauta para julgamento. 
 
 
     Intime-se a agremiação ASF MAGNUS para que, em 
querendo, manifeste-se no prazo legal. 
 
     Intime-se a equipe de OFICIAIS DE ARBITRAGEM   da 
partida, para que apresentem suas manifestações, bem como, para prestar 
depoimento no dia da audiência.  
 
 
  
 

   São Paulo, 06 de abril de 2022. 
 

  
 

 
  DR. RENATO SILVA MONTEIRO 
   Presidente do TJD 
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