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Comunicado Oficial 04/2019 CD 
 
Ata da Sessão da Comissão Disciplinar, realizada no dia 27/05/2019 
 
Presidente : Dr. Manuk Adjamian 
Vice-presidente : Dr. Mauricio Lourenço Cantagallo 
Auditores : Dr. Tadeu Correa, Dr. Jose  Nilson Moreira da Cruz  e Dr. Wilson Paulo de Pina 
Procurador : Roberto Rincon Galves 
 

PROCESSO Num. 021/2019    
 

Trata-se de denuncia ofertada pelo Procurador de Justiça Desportiva, que indiciou o 
massagista LUCAS ALVES ZATSUGA, MOGI DAS CRUZES EC, no art. 258 parágrafo 2º inciso 
II; art. 258-B parágrafo 2º, art. 258 caput do CBJD e art. 243-F parágrafo 1º todos do CBJD. 

 
O indiciado acima contratou o advogado Dr. Edson Rafful Filho. 
 
Foi indagado ao nobre advogado do MOGI DAS CRUZES EC se possuía provas a 

serem produzidas, sendo requerido o depoimento pessoal do próprio indiciado.  
 
É o relatório. 
 
Pelo relator sorteado, Dr. Wilson Paulo de Pina, foi deferida a prova requerida. 
 
Após a produção da prova requerida. Foi deferido o prazo para a apresentação de 

sustentação oral, o que foi realizado. 
 
Em seguida, com o encerramento da sustentação oral, foi dada a palavra ao relator  e 

em seguida aos demais membros da Comissão Disciplinar que julgou o processo da seguinte 
forma: 

 
LUCAS ALVES ZATSUGA, massagista, MOGI DAS CRUZES EC, art. 258 parágrafo 

2 inciso II do CBJD, por maioria de votos, suspenso 06 jogos, sem a redução por ser 
reincidente especifico; art. 258-B parágrafo 2 do CBJD, por maioria de votos, absolvido;  
art. 258 caput do CBJD, por votação unânime, absolvido; e art. 243-F parágrafo 1 do CBJD, 
por maioria de votos, suspenso 04 jogos, nos termos do Art. 182 do CBJD, reduzida pela 
metade em 02 jogos e multa de R$ 1000,00 (hum mil reais), nos termos do Art. 182 do 
CBJD, reduzida pela metade em R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando 08 jogos, 
descontando a automática se cumprida, conforme preconiza as Disposições Iniciais, e 
multa a ser recolhida no prazo de 15 dias, após trânsito em julgado. 

 
Auditor Relator: 
 
Advogado  Dr. Edson Rafful Filho  
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PROCESSO Num. 022/2019 
 
Trata-se de denuncia ofertada pelo Procurador da Justiça Desportiva que indiciou o 

atleta PEDRO ALVES MENDONÇA, SE ELITE ITAQUERENSE,  no art. 254-A parágrafo 1º inciso 
I do CBJD. 

 
O indiciado acima contratou o advogado Dr. Edson Rafful Filho. 
 
Foi indagado o nobre advogado da SE ELITE ITAQUERENSE se possuía provas a 

serem produzidas, sendo requerido a apresentação de um vídeo. 
 
É o relatório 
 
Pelo relator sorteado Dr Wilson Paulo de Pina foi deferida a prova requerida. 
 
Após, a exibição do vídeo, foi deferido o prazo para a apresentação de sustentação 

oral. O que foi realizado. 
 
Em seguida, com o encerramento  da sustentação oral, foi dada a palavra ao relator e 

em seguida aos demais membros da Comissão Disciplinar que julgou da seguinte forma: 
 
PEDRO ALVES MENDONÇA, art. 254-A, parágrafo 1 inciso I do CBJD, por maioria 

de votos, suspenso 04 jogos, nos termos do Art. 182 do CBJD, reduzida pela metade em 02 
jogos, compensando a automática se cumprida, conforme preconiza as Disposições 
Iniciais. 

 
Auditor Relator: 
 
Advogado : Dr. Edson Rafful Filho 
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PROCESSO Num. 023/2019 

 
Trata-se de denuncia ofertada pelo Procurador da Justiça Desportiva que indiciou o 

atleta WESLEY MARCOS FIGUEIREDO CANDIDO, BLD/ SANTO ANDRE FUTSAL, no art. 254-A 
parágrafo 1º, inciso II do  CBJD. 

 
O indiciado WESLEY MARCOS FIGUEIREDO CANDIDO não contratou advogado, de 

tal sorte que foi nomeado o nobre advogado Dr. Mario Jose Arpaia “ad hoc”. 
 
Foi inquerido o nobre advogado da BLDF/ SANTO ANDRE FUTSAL se possuía provas 

a serem produzidas, sendo informado que não tinha prova a ser produzida. 
 
É o relatório 
 
Pelo relator sorteado Dr Mauricio Cantagallo 
 
Foi deferido o prazo para a apresentação de sustentação oral. 
 
O que foi realizado. 
 
Em seguida, com o encerramento da sustentação oral, foi dada a palavra ao relator e 

em seguida  aos demais membros da Comissão Disciplinar que julgou da seguinte forma: 
 
WESLEY  MARCOS FIGUEIREDO CANDIDO, art. 254-A parágrafo 1º, inciso II do 

CBJD, por votação unânime, desclassificado para o art. 254 caput do CBJD e, no mérito, 
por maioria de votos, suspenso 02 jogos, nos termos do Art. 182 do CBJD, reduzida pela 
metade em 01 jogo, compensando a automática se cumprida, conforme preconiza as 
Disposições Iniciais. 

 
Auditor Relator: 
 
Advogado : Dr. Mario Jose Arpaia, nomeado ad-hoc  
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PROCESSO Num. 024/2019 
 
Trata-se de denuncia  ofertada pelo Procurador da Justiça Desportiva  que  indiciou o 

clube AA PRAIA GRANDE, no art. 213 inciso I parágrafo 2º; o atleta  NATHAN DE LIMA 
COSTA, da  AA PRAIA GRANDE, no art. 254-A  parágrafo 1º  inciso II; e o técnico WILLIAN 
BEZERRA DA SILVA, da AA PRAIA GRANDE, no art. 258 caput do CBJD. 

 
Os indiciados contrataram o advogado Dr Edson Rafful Filho. 
 
Foi indagado o nobre advogado da  AA PRAIA GRANDE  se possuía provas a serem 

produzidas, sendo informado que não tinha prova a ser produzida. 
 
É o relatório. 
 
Pelo relator sorteado Dr  Mauricio Cantagallo  
 
Foi deferido o prazo para a apresentação de sustentação oral. O que foi realizado. 
 
Em seguida, com o encerramento da sustentação oral, foi dada a palavra ao relator e 

em seguida aos demais membros da Comissão Disciplinar que julgou da seguinte forma: 
 
AA PRAIA GRANDE, no art. 213 inciso I parágrafo 2 do CBJD, por votação 

unânime, multa de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do Art. 182 do CBJD, reduzida 
pela metade em R$ 100,00 (cem reais), devendo ser recolhida no prazo de 15 dias, após 
trânsito em julgado. 

 
NATHAN DE LIMA COSTA, atleta, AA PRAIA GRANDE, no art. 254-A  parágrafo 1º 

inciso II do CBJD, por maioria de votos, desclassificado para o Art. 254-A caput do CBJD e, 
no mérito, por maioria de votos, suspenso 02 jogos, nos termos do Art. 182 do CBJD,  
reduzida pela metade em 01 jogo, compensando a automática se cumprida, conforme 
preconiza as Disposições Iniciais. 

 
WILLIAN BEZERRA DA SILVA, da AA PRAIA GRANDE, no art. 258 caput do CBJD, 

por  maioria de votos, absolvido. 
 
Auditor Relator: 
 
Advogado: Dr Edson Rafful Filho 
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PROCESSO Num. 025/2019 

 
Trata-se de denuncia  ofertada pelo Procurador da Justiça Desportiva que indiciou o 

atleta EVERTON SANTOS  BARBOSA NASCIMENTO, do IC RAIZES /BARUERI EF, no art. 254-
A parágrafo 1º inciso I, o atleta KAUE ALVES DOS SANTOS, do SÃO JOSE FUTSAL, no art. 258 
parágrafo 2º inciso II do CBJD e o técnico, GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, do SÃO JOSE 
FUTSAL, no art. 258 caput do CBJD. 

 
O clube IC RAIZES/BARUERI EF não contratou advogado sendo lhe nomeado “AD 

HOC” o nobre Dr. Edson Rafful Filho. 
 
O clube SÃO JOSE FUTSAL não contratou advogado sendo lhe nomeado “AD HOC” o 

nobre Dr. Mário Jose Arpaia. 
 
Foi indagado o nobre advogado do IC Raizes/Barueri EF se possuía provas a serem 

produzidas, sendo informado que não havia nenhuma prova a ser produzida.  
 
Foi indagado o nobre advogado do SÃO JOSE FUTSAL se possuía provas a serem 

produzidas, sendo requerido o depoimento pessoa do indiciado Gabriel Ribeiro de Oliveira. Pelo 
relator foi deferida a prova requerida. 

 
É o relatório  
Pelo relator sorteado Dr Tadeu Correa foi deferido o prazo para a apresentação  de 

sustentação oral. O que foi realizado. 
 
Em seguida, com o encerramento da sustentação oral, foi dada a palavra ao relator e 

em seguida aos demais membros da Comissão Disciplinar que julgou da seguinte forma: 
 

EVERTON SANTOS BARBOSA NASCIMENTO, da IC RAIZES /BARUERI EF, no 
art. 254-A, parágrafo 1º inciso I do CBJD, por votação unânime, suspenso 06 jogos, nos 
termos do Art. 182 do CBJD, reduzida pela metade em 03 jogos, compensando a 
automática se cumprida, conforme preconiza as Disposições Iniciais. 

 
KAUE  ALVES DO SANTOS, do SÃO JOSE FUTSAL, no art. 258 parágrafo 2 

inciso II do CBJD, por votação unânime, pena de advertência. 
 
GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, do SÃO JOSE FUTSAL, no art.258 caput, do 

CBJD, por votação unânime, absolvido. 
 
Auditor Relator : 

 
Advogado : Dr. Edson Rafful Filho, pelo  I. C.  Raizes/Barueri EF,  ad- hoc 
 
Advogado : Dr. Mário Jose Arpaia, pelo São Jose Futsal, ad-hoc   
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PROCESSO Num. 026/2019 
 

Trata-se de denuncia ofertada pelo Procurador  de Justiça Desportiva que indiciou   os 
oficiais de arbitragem ANTONIO MARCOS  BARBOSA, arbitro; ALEX SANDRO PIZZOLO 
FERREIRA, arbitro auxiliar; THAIS  REGINA CORREA COELHO DOS SANTOS, cronometrista e 
JULIANA NONATO DA SILVA, anotadora, todos da LIGA PENAPOLENSE  DE FS/PENAPOLIS, 
nos artigos 259 e 261-A do CBJD. 

 
Os indiciados acima contrataram o advogado Dr. Edson Rafful Filho. 
 
Foi indagado o nobre advogado da se possuía provas a serem produzidas, sendo 

informado que não tinha provas a serem produzidas. 
 
É o relatório  
 
Pelo relator sorteado Dr. Wilson Paulo de Pina, foi requerida a suspensão do 

julgamento determinando a intimação do departamento de Oficiais para que seja 
esclarecido o preenchimento nominal do massagista da referida partida realizado na data 
do dia 20/04/2019 em Marilia Estado de São Paulo, entre AD Vaz Futsal e Sertãozinho 
Futsal, pelo Paulista Penalty, categoria Principal, por escrito, dentro do prazo de 10 dias 
corridos. Após, com a resposta, designe nova data de julgamento deste processo 
intimando todos os Oficiais de arbitragem. 

 
Dada a palavra aos demais membros da Comissão Disciplinar que por unanimidade 

concordaram com o requerimento da diligência acima e suspensão do julgamento do feito. 
 
Auditor Relator: Dr. Wilson Paulo de Pina     
 
Advogado: Dr. Edson Rafful Filho 
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PROCESSO Num. 027/2019  
 

Trata-se de denuncia ofertada pelo Procurador de Justiça Desportiva, que indiciou o 
clube SÃO PAULO FC-B, no art. 214 parágrafo 1º e artigos 60 e 84 item A das Disposições 
Iniciais de 2019 da FPFS e o preparador físico ANDRE LUIS ALVES DA SILVA, no art. 258 caput 
do CBJD. 

 
Os indiciados acima citados, contrataram o advogado Dr.  Edson Rafful. 
 
Foi indagado o nobre advogado da SÃO PAULO FC-B se possuía provas a serem 

produzidas, sendo requerido o depoimento da testemunha Sr. Marco Antonio Loberto. 
 
É o relatório. 
 
Pelo relator sorteado Dr  Tadeu Correa, foi deferida a prova requerida. 
 
Após a produção da prova requerida. Foi deferido o prazo para a apresentação de 

sustentação oral. O que foi realizado. 
 
Em seguida, com o encerramento da sustentação oral, foi dada a palavra ao relator e 

em seguida aos demais membros  da Comissão Disciplinar  que julgou da seguinte forma: 
 
SÃO PAULO FC-B, nos artigos 60. e 84 item A das Disposições Iniciais de 2019 

da FPFS, por votação unânime, fica ratificado na integralidade o Comunicado 054/19-A com 
a punição da perda de 03 pontos e no art. 214 parágrafo 1º do C BJD multa de R$ 1000,00 
(hum mil reais), nos termos do Art. 182 do CBJD, reduzida pela metade em R$ 500,00 
(quinhentos reais), devendo ser recolhida no prazo de 15 dias, após transito em julgado.  

 
ANDRE LUIS ALVES DA SILVA, preparador físico, SÃO PAULO FC-B, art. 258 

caput do CBJD, por votação unânime, suspenso 04 jogos, nos termos do Art. 182 do CBJD, 
reduzida pela  metade em 02 jogos, compensando a automática se cumprida, conforme 
preconiza as Disposições Iniciais. 

 
Auditor Relator: 
 
Advogado Dr. Edson  Rafful 


