
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7 DO RIO GRANDE DO SUL-FF7RS. 

  COMISSÃO DISCIPLINAR DESPORTIVA 

    

Resolução CDD 001/2018 

O Presidente da CDD(Comissão Disciplinar Desportiva), nomeado por 
Resolução do Presidente da FF7RS, de 19.02.2018, no uso de suas 
atribuições legais e CONSIDERANDO que 

- a FF7RS organiza e administra competições que congregam equipes, 
dirigentes e atletas amadores e que diante dessa realidade não tem 
condições financeiras e nem técnicas  de manter o sistema de Justiça 
Desportiva previsto na lei 9615/98 e no CBJD; 

- a CDD julga em instância única, o que encontra precedentes no sistema 
desportivo brasileiro na Primeira Liga do Brasil(Futebol) e na ABCD( 
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem), que mantêm Tribunais e 
julgamentos em instância única; 

- o CBJD tem aplicação subsidiária aos julgamentos  da CDD e que diversos 
PROCEDIMENTOS ESPECIAS  nele previstos podem ser usados pelas partes 
e pela Procuradoria, dentre os quais a Transação Disciplinar Desportiva e 
a Revisão, Observando-se o disposto nos artigos 80 e seguintes do CBJD,  

 RESOLVE 

1. Ratificar a possibilidade de utilização dos procedimentos especiais 
previstos no CBJD, a serem instruídos e julgados pela própria CDD. 

2. Que os pedidos, de forma fundamentada, devem ser dirigidos ao 
Presidente da CDD, Protocolados junto à  FF7RS,  com  indicação das 
provas anexadas ou a serem produzidas. 

3. Será obrigatória a intervenção da Procuradoria nos procedimentos 
interpostos.  



4. Apenas os pedidos de Revisão deverão ser precedidos de preparo, cujo 
valor será fixado anualmente por Resolução do Presidente da CDD, sob 
pena de não conhecimento. 
 
§ 1º- Os pedidos de Revisão não terão efeito suspensivo, salvo decisão 
liminar nesse sentido. 
 
§ 2º - O relator sorteado não poderá ser o mesmo que relatou o feito 
originário. 
 
§ 3º -  Fica estabelecido o valor de R$ 150,00(cento e cinquenta reais) para 
os casos de pedido de revisão no ano de 2018, a ser recolhido à Tesouraria 
da FF7RS. 
 
§ 4º -  Os recursos oriundos das taxas de preparo serão destinados ao 
custeio da FF7RS.  
 
5. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no site oficial 
de FF7RS. 

  

   Publique-se.  

   Cumpra-se. 

 

   Porto Alegre (RS), 10 de abril de 2018. 

 

   ADEMAR PEDRO SCHEFFLER 
    Presidente da CDD 
 
 


