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Comunicado Oficial 06/2019 CD  
Ata da Sessão da Comissão Disciplinar, realizada no dia 17/06/2019 
Presidente : Dr. Manuk Adjamian 
Vice-presidente : Dr. Mauricio Cantagallo 
Auditores : Dr. Tadeu Correa e Dr. Wilson Paulo de Pina 
Procurador : Roberto Rincon Galves 

 
PROCESSO Num. 029/2019    
 

Trata-se de denuncia ofertada pelo Procurador de Justiça Desportiva, que indiciou 
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA representante do ADC INTER MOGI no artigo 258-B, §2º e 
258 §2º do inciso II ambos do CBJD. 

 
O(s) indiciado(s) acima do ADC INTER MOGI não contratou(ram) advogado, sendo lhe 

nomeado defensor “AD HOC” Dr. Mario José Arpaia  
 
Foi indagado ao nobre advogado do ADC INTER MOGI se possuía provas a serem 

produzidas, sendo que o operador do direito assim se manifestou que: 
 
(x)Não tinha nenhuma Prova a ser requerida. 
 
É o relatório. 
 
Pelo relator sorteado Dr. Wilson Pina. 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 os demais membros da Comissão Disciplinar que julgou o processo da seguinte 
forma: 

(i) PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA representante do ADC INTER MOGI no artigo 
no artigo 258-B §2º do CBJD, mantida a denúncia por V.U e no mérito 
absolvido e no artigo 258 §2º do inciso II, mantida a denúncia por V.U, e no 
mérito suspenso a 60 dias, sendo que nos termos do artigo 182 do CBJD, 
reduzida pela metade em 30 dias de suspensão. 
 

Auditor Relator:   
Auditor Presidente:  
Advogado ADC INTER MOGI 
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PROCESSO Num. 031/2019    
 

Trata-se de denuncia ofertada pelo Procurador de Justiça Desportiva, que indiciou 
GUILHERME MACHADO ROSA atleta do ADC INTER MOGI no artigo 254-A, §1º, inciso II do 
CBJD e FELIPE MARQUES DE ALMEIDA atleta do GUARULHOS FUTSAL /LGF no artigo no 
artigo 254-A do CBJD. 

O(s) indiciado(s) acima do ADC INTER MOGI não contratou(ram) advogado, sendo lhe 
nomeado defensor “AD HOC” Dr. Mario José Arpaia. 

 
O(s) indiciado(s) acima do GUARULHOS FUTSAL /LGF não contratou(ram) o 

advogado sendo lhe nomeado defensor “AD HOC” Dr. Alessandro de Oliveira Brecailo. 
 
Foi indagado ao nobre advogado do ADC INTER MOGI se possuía provas a serem 

produzidas, sendo que o operador do direito assim se manifestou que: 
(x)Não tinha nenhuma Prova a ser requerida. 
 
Foi indagado ao nobre advogado do GUARULHOS FUTSAL /LGF se possuía provas a 

serem produzidas, sendo que o operador do direito assim se manifestou que: 
(x)Não tinha nenhuma Prova a ser 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 os demais membros da Comissão Disciplinar que julgou o processo da seguinte 
forma: 

(ii)  GUILHERME MACHADO ROSA atleta do ADC INTER MOGI no artigo 254-A, §1º, 
inciso II do CBJD, mantida a denúncia por V.U e no mérito suspenso a 6 
JOGOS, sendo que nos termos do artigo 182 do CBJD, reduzida pela metade 
em 3 JOGOS de suspensão, descontando a automática se cumprida, conforme 
preconiza as Disposições Iniciais. 
 

(iii) FELIPE MARQUES DE ALMEIDA atleta do GUARULHOS FUTSAL /LGF no 
artigo no artigo 254-A do CBJD, desclassificada para 250 CBJD por V.U e no 
mérito suspenso a 2 JOGOS, sendo que nos termos do artigo 182 do CBJD, 
reduzida pela metade em 01 JOGOS de suspensão, descontando a automática 
se cumprida, conforme preconiza as Disposições Iniciais 
 

Auditor Relator:   
Auditor Presidente:  
Advogado ADC INTER MOGI 
Advogado GUARULHOS FUTSAL /LGF 
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PROCESSO Num. 035/2019    
 

Trata-se de denuncia ofertada pelo Procurador da Justiça Desportiva que indiciou o 
atleta CAUE MACHADO DE ARAUJO,  da SE PALMEIRAS, no art. 254-A parágrafo 1º, inciso  do 
CBJD e o atleta MURILO TUDISCO MARTINS DA SILVA, do SÃO PAULO FC , no art. 254-A 
parágrafo 1 inciso II do CBJD  

 
O indiciado acima do SE PALMEIRAS não contratou advogado sendo lhe nomeado 

defensor “AD HOC” Dr. Alessandro de Oliveira Brecailo 
 
O indiciado acima do SÃO PAULO FC contratou advogado Dr. Edson Rafful Filho   
 
Foi indagado ao nobre advogado do SEPALMEIRAS se possuía provas a serem 

produzidas, sendo que o operador do direito assim se manifestou que: 
(X)Não tinha nenhuma Prova a ser requerida. 
 
Foi indagado ao nobre advogado do SÃO PAULO FC se possuía provas a serem 

produzidas, sendo que o operador do direito assim se manifestou: 
(x) Não tinha nenhuma prova a ser requerida 
 
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 os demais membros da Comissão Disciplinar que julgou o processo da seguinte 
forma: 

(iv) CAUE MACHADO DE ARAÚJO atleta da SE PALMEIRAS no artigo 254-A, §1º, 
inciso I do CBJD, desclassificado para o artigo 254, por V.U e no mérito 
suspenso a 4 JOGOS, sendo que nos termos do artigo 182 do CBJD, reduzida 
pela metade em 2 JOGOS de suspensão, descontando a automática se 
cumprida, conforme preconiza as Disposições Iniciais. 
 

(v)        MURILO TUDISCO MARTINS DA SILVA atleta do SÃO PAULO FC no artigo 
no artigo 254-A, §1º inciso II do CBJD, desclassificado para o artigo 254, por V.U 
e no mérito ABSOLVIDO 
 

Auditor Relator:   
Auditor Presidente:  
Advogado SE PALMEIRAS 
Advogado SÃO PAULO FC 
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PROCESSO Num. 036/2019    
 

Trata-se de denuncia ofertada pelo Procurador de Justiça Desportiva, que indiciou CA 
TABOÃO DA SERRA clube, no artigo 213, §1º, do CBJD, PRISCILA DA SILVA, massagista do 
CA TABOÃO DA SERRA, nos artigos 258-B, §2º, art. 258 §2º inciso II, art. 258-C e art. 258, todos 
do CBJD e MARCOS DANIEL DEMICO DA COSTA, técnico SÃO JOSÉ FUTSAL, no art. 258-B, 
§2º e art. 258 §2º inciso II do CBJD. 

 
O(s) indiciado(s) acima do CA TABOÃO DA SERRA contratou(ram) o advogado Dr.  

Enedir João Cristino . 
 
O(s) indiciado(s) acima do SÃO JOSÉ FUTSAL não contratou(ram) advogado, sendo 

lhe nomeado defensor AD HOC Dr. Mario José Arpaia 
 
Foi indagado aos nobres advogados do CA TABOÃO DA SERRA e SÃO JOSÉ 

FUTSAL se possuíam provas a serem produzidas, sendo que o operador do direito da CA 
TABOÃO DA SERRA requereu o adiamento para a próxima sessão, declarando que referida 
equipe não teria nenhum jogo que disputaria naquela semana, o nobre advogado do SÃO JOSÉ 
FUTSAL não se opôs.  

 
Assim, a Comissão Disciplinar deferiu o pedido de adiamento para a para a próxima 

sessão de julgamento que ocorrerá dia 24.06.2019, sendo que os advogados saem intimados 
desta decisão. 

 
Auditor Relator:   
Auditor Presidente:  
Advogado CA TABOÃO DA SERRA 
Advogado SÃO JOSÉ FUTSAL 
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PROCESSO Num. 037/2019    
 

Trata-se de denuncia ofertada pelo Procurador de Justiça Desportiva, que indiciou 
MURILO HENRIQUE MACHADO SILVA, atleta do clube GUARULHOS FUTSAL/LGF, nos artigos 
250 e 258 ambos do CBJD. 

 
O(s) indiciado(s) acima do GUARULHOS FUTSAL/LGF não contratou advogado 

sendo lhe nomeado defensor “AD HOC” Dr. Alessandro Brecailo. 
 
Foi indagado ao nobre advogado do GUARULHOS FUTSAL/LGF se possuía provas a 

serem produzidas, sendo que o operador do direito assim se manifestou que: 
 
(x)Não tinha nenhuma Prova a ser requerida. 
 
É o relatório. 
 
Pelo relator sorteado, Dr. Manuk Adjamian, 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 os demais membros da Comissão Disciplinar que julgou o processo da seguinte 
forma: 

 
(vi) MURILO HENRIQUE MACHADO SILVA, atleta do clube GUARULHOS 

FUTSAL/LGF, no artigo 250, mantida a denúncia por V.U, absolvido; e no 
artigo 258 mantida a denúncia por V.U e no mérito pena de advertência. 
 

Auditor Relator:   
Auditor Presidente:  
Advogado GUARULHOS FUTSAL/LGF 
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PROCESSO Num. 038/2019    
 

Trata-se de denuncia ofertada pelo Procurador de Justiça Desportiva, que indiciou 
FLAVIO ALVES DA ROCHA atleta da IC RAIZES/BARUERI EF no artigo 254-A, §1º, inciso I do 
CBJD e GUILHERME NUNES atleta do MOGI DAS CRUZES EC no artigo no artigo 254-A, §1º 
inciso I do CBJD. 

 
O(s) indiciado(s) acima do IC RAIZES/BARUERI EF não contratou(ram) advogado 

sendo lhe nomeado defensor “AD HOC” Dr. Alessandro de Oliveira Brecailo. 
 
O(s) indiciado(s) acima do MOGI DAS CRUZES EC contratou(ram) o advogado Dr. 

Edson Rafful. 
 
Foi indagado ao nobre advogado da IC RAIZES/BARUERI EF se possuía provas a 

serem produzidas, sendo que o operador do direito assim se manifestou que: 
(x)Não tinha nenhuma Prova a ser requerida. 
 
Foi indagado ao nobre advogado da MOGI DAS CRUZES EC se possuía provas a 

serem produzidas, sendo que o operador do direito assim se manifestou que: 
(x)Não tinha nenhuma Prova a ser 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 os demais membros da Comissão Disciplinar que julgou o processo da seguinte 
forma: 

(vii)  FLAVIO ALVES DA ROCHA atleta do IC RAIZES/BARUERI EF no artigo 254-
A, §1º, inciso I do CBJD, mantida a denúncia por V.U e no mérito suspenso a 8 
JOGOS, sendo que nos termos do artigo 182 do CBJD, reduzida pela metade 
em 4 JOGOS de suspensão, descontando a automática se cumprida, conforme 
preconiza as Disposições Iniciais. 
 

(viii) GUILHERME NUNES atleta do MOGI DAS CRUZES EC no artigo no artigo 254-
A, §1º inciso I do CBJD, mantida a denúncia por V.U e no mérito suspenso a 4 
JOGOS, sendo que nos termos do artigo 182 do CBJD, reduzida pela metade 
em 2 JOGOS de suspensão, descontando a automática se cumprida, conforme 
preconiza as Disposições Iniciais 

Auditor Relator:   
Auditor Presidente:  
Advogado IC RAIZES/BARUERI EF 
Advogado MOGI DAS CRUZES EC 
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PROCESSO Num. 039/2019    

Trata-se de denuncia ofertada pelo Procurador de Justiça Desportiva, que indiciou 
SANTOS F.C. clube, no artigo 213, §1º, inciso I do CBJD, NATHAN ARNALDO GOMES SILVA, 
atleta do SANTOS FC, no artigo 254-A, §1º, inciso I do CBJD, DANIEL WANDERSON MENESES 
MOURA, atleta FAE/OSASCO/AUDAX, no art. 254, §1º, inciso II e WELLINGTON SOUZA SILVA, 
atleta, FAE/OSASCO/AUDAX no art. 250 do CBJD. 

 
O(s) indiciado(s) acima do SANTOS F.C não contratou(ram) advogado sendo lhe 

nomeado defensor “AD HOC” Dr. Alessandro de Oliveira Brecailo. 
 
O(s) indiciado(s) acima do FAE/OSASCO/AUDAX não contratou(ram) advogado sendo 

lhe nomeado defensor “AD HOC” Dr. Mario José Arpaia. 
 
Foi indagado ao nobre advogado do SANTOS F.C se possuía provas a serem 

produzidas, sendo que o operador do direito assim se manifestou que: 
(X)Não tinha nenhuma Prova a ser requerida. 
 
Foi indagado ao nobre advogado do FAE/OSASCO/AUDAX se possuía provas a 

serem produzidas, sendo que o operador do direito assim se manifestou que: 
(X)Não tinha nenhuma Prova a ser 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 os demais membros da Comissão Disciplinar que julgou o processo da seguinte 
forma: 

(ix) SANTOS F.C. clube, no artigo 213, §1º, inciso I do CBJD, mantida a denúncia 
por V.U e no mérito PENA PECUNIÁRIA DE R$ 1.000,00, sendo que nos termos 
do artigo 182 do CBJD, reduzida pela metade em R$ 500,00. 
 

(x) NATHAN ARNALDO GOMES SILVA, atleta do SANTOS FC, no artigo 254-A, §1º, 
inciso I do CBJD, mantida a denúncia por V.U, e no mérito suspenso a 6 
JOGOS, sendo que nos termos do artigo 182 do CBJD, reduzida pela metade 
em 3 JOGOS de suspensão, descontando a automática se cumprida, conforme 
preconiza as Disposições Iniciais 

 
(xi) DANIEL WANDERSON MENESES MOURA, atleta FAE/OSASCO/AUDAX, no 

art. 254, §1º, inciso II, DESCLASSIFICADO para o artigo 250 por V.U e no 
mérito suspenso a 2 JOGOS, sendo que nos termos do artigo 182 do CBJD, 
reduzida pela metade em 1 JOGOS de suspensão, descontando a automática 
se cumprida, conforme preconiza as Disposições Iniciais; 
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(xii) WELLINGTON SOUZA SILVA, atleta, FAE/OSASCO/AUDAX no art. 250 do 

CBJD, mantida a denúncia por V.U e no mérito ABSOLVIDO. 
 

Auditor Relator:   
Auditor Presidente:  
Advogado SANTOS F.C 
Advogado FAE/OSASCO/AUDAX 
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PROCESSO Num. 026/2019 

Trata-se de denuncia ofertada pelo Procurador de Justiça Desportiva, que indiciou 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 contratam o advogado Dr. Edson Rafful Filho 
 
Foi indagado o nobre advogado se possuía provas a serem produzidas, sendo 

informado que não tinha provas a serem produzidas 
 
É o relatório 
 
Pelo relator sorteado, Dr. Tadeu Correa, foi convocada a diretora do Departamento de 

Oficiais, SRA. MARCIA MARIKO NISHIMURA DE MORAES, para estar presente a esta sessão, e 
dar detalhes no preenchimento da súmula do jogo, em que consta o nome ou não do massagista  
da equipe do Sertãozinho Futsal, em jogo que enfrentou a AD VAZ FUTSAL, na data de 
20/04/2019, na cidade de Marilia, categoria principal, pelo Paulista Penalty. A referida diretora foi 
categórica ao afirmar que o sistema encontrava-se perfeito funcionamento e que a inserção do 
representante como massagista deu-se por erro da equipe de arbitragem, porém, que a referida 
equipe de arbitragem é nova por este motivo entende que tratou-se de um equivoco haja vista 
que no passado distante há mais de 3 anos que tal regra foi proibida pela FPFS. 

 
Após ouvir a diretora, foi deferido o prazo  
 
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 os demais membros da Comissão Disciplinar que julgou o processo da seguinte 
forma: 

(xiii) 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, por votação 
unânime, mantida a denúncia e no mérito no artigo 259, por v.u., ABSOLVIDO e no 
artigo 261-A, por maioria, pena de suspensão de 60 dias, sendo que nos termos do 
artigo 182 do CBJD, reduzida pela metade em 30 dias de suspensão. 

 
Advogado, Dr. Edson Rafful Filho 
Presidente da Comissão Disciplinar 
Dr. Manuk Adjamian 


