
 

Federação de Futebol 7 do Rio grande do Sul 

                 Comissão Disciplinar Desportiva 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS DECISÕES  DA SESSÃO DE 
JULGAMENTO 04/2018 

REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2018. 

-Ficam as partes intimadas para os efeitos do disposto no 
regulamento da Competição e  nos artigos 47 e seguintes do CBJD.  

 

Processo nº013/2018 – Jogo: Amigos do Morro x Pumas RS, realizado em 
14/04/2018, cidade de Porto Alegre. Denunciados: Atleta Marcos Vinicius 
Lopes Guerra, nos arts. 243-F, §1º e 250, caput, ambos do CBJD. Atleta 
Rafael Baptista dos Santos, no art. 243-C do CBJD. Atleta Fernando dos 
Santos Rodrigues, art. 250, caput do CBJD. Atleta Alex Nunes Alves, art. 
243-C do CBJD. Atleta Lairton Medina Freitas, art. 243-F, §1º do CBJD. 
Também o atleta Andriel Paz Issler da equipe Vidjas CHB, arts. 243-B, 243-C, 
243-D, 243-F e 243-G todos do CBJD. A entidade Pumas RS, art. 243-G, §1º, 
2º e 3º, e art. 257, §3º do CBJD. Intimar também Gabryelle Oliano da FF7RS. 

Decisão:  A Comissão decidiu: 

a) por unanimidade condenar o atleta Marcos Vinícius Lopes Guerra do 
Pumas RS, já observado o disposto no artigo 182 do CBJD, à pena de 
suspensão de  01(uma Partida) com base no artigo 250 do CBJD e à 
suspensão de mais 03(três partidas), com base no artigo 243, F, § 1º 
do CBJD; 

b) por unanimidade condenar o atleta Rafael Baptista dos Santos  do 
Amigos do Morro, já observado o disposto no artigo 182 do CBJD, 
desclassificando o tipo infracional, à pena de suspensão de  02(duas) 
partidas com base no artigo 258 do CBJD; 

c)  por maioria, condenar o atleta Fernando dos Santos Rodrigues do 
Amigos do Morro, já observado o disposto no artigo 182 do CBJD, à 
pena de  suspensão de  01(uma) partida com base no artigo 250 do 
CBJD; 

d)   por maioria,  condenar o atleta Alex Nunes Alves do Amigos do Morro, 
já observado o disposto no artigo 182 do CBJD, à pena de suspensão 
de  03(três Partidas)  com base no artigo 243, F, § 1º do CBJD; 



e) por unanimidade,  condenar o atleta Lairton Medina Freitas do Amigos 
do Morro, já observado o disposto no artigo 182 do CBJD,  à pena de 
suspensão de  02(duas Partidas)  com base no artigo 243-F,  do 
CBJD; 

f) por maioria,  condenar o atleta Andriel Paz Issler do Vidjas CHB, já 
observado o disposto no artigo 182 do CBJD, à pena de  suspensão de  
03(três) Partidas,  com base no artigo 243-G do CBJD. Por maioria, 
aplicar a multa de R$ 500,00, já observado o disposto no artigo 182 do 
CBJD, à equipe do Pumas RS e, por unanimidade, também condenar a 
equipe do Pumas RS à perda de três pontos na competição, com base 
no artigo 257, § 3º do CBJD.O prazo de recolhimento da multa junto à 
FF7RS é de 15(quinze) dias.  

 

Processo nº014/2018  - Jogo: Olimpia F7 x Isolef FC, realizado em 
15/04/2018, cidade de Porto Alegre. Denunciados: Vitor Viegas Barboza, art. 
243-F, §1º do CBJD(duas vezes) 

Decisão:   Condenaram, por unanimidade,  o atleta Vitor Viegas Barboza  do 
Isolef FC, já observado o disposto no artigo 182 do CBJD, à pena de  
suspensão de 02(duas) partidas, com base no artigo 243,F, do CBJD.  

 

Processo nº015/2018   - Jogo: Lions FC x  Penharol F7, realizado em 
22/04/2018, cidade de Porto Alegre. Denunciados: Ederson Oliveira dos 
Santos Junior e César Júlio da Silva Costa, ambos no art. 254, inciso I, do 
CBJD. Também denunciar a entidade Penharol F7, no art. 257, §3º do CBJD. 
Intimar o Oficial de Arbitragem, Cristian Soares. 

Decisão: por unanimidade, condenaram o atleta Ederson Oliveira dos Santos 
Junior do Penhartol F7, já observado o disposto no artigo 157, § 1º do CBJD, à 
pena de suspensão de 01(uma) partida, com base no artigo 254-A do CBJD. 
Condenaram o atleta Júlio César da Silva Costa, já observado o disposto no 
artigo 182 do CBJD,  à pena de suspensão de 02(duas) partidas, com base 
no artigo 254-A-Caput do CBJD.  Condenaram a equipe do Penharol F7, já 
observado o disposto no artigo 182 do CBJD, à pena de multa de R$ 200,00, 
com base no artigo 257, § 3ºdo CBJD. O prazo para recolhimento da multa à 
FF7RS é de 15(quinze) dias.   

Processo nº16/2018 – Jogo: Grêmio Fut7 x Isolef FC, realizado em 
02/05/2018, cidade de Porto Alegre. Denunciados: Cláudio Ricardo dos 
Santos, art. 254-A, inciso I do CBJD.  Jailson Giuliano Nobre Ferraz, art. 
254-A, inciso I e art. 254-A, §3º do CBJD.  Tarciso Toledo da Silva, art. 257, 
§1º do CBJD. Rege Veríssimo de Souza Gonçalves e Richer de Morais 



Pereira, ambos no art, 257, §1º do CBJD. As equipes Grêmio Fut7 e Isolef 
FC, art. 5, letra a do Regulamento das Competições da FF7RS. 

Decisão: Condenaram, por maioria, o atleta Cláudio Ricardo dos Santos, do 
Grêmio Fut7, já observado o disposto no artigo 182 do CBJD, à pena de 
suspensão de 03(três) partidas, com base no artigo 254,A,I do CBJD. 
Condenaram, por maioria, o atleta Jailson Giuliano Nobre Ferraz da equipe 
do Grêmio Fut7, já observado o disposto no artigo 182 do CBJD, à pena de 
suspensão de 05(cinco) partidas, com base no artigo 254,A, I do CBJD, 
absolvendo-o no artigo 254-A § 3º do CBJD. Condenaram, por unanimidade, já 
observado o disposto no artigo 182 do CBJD, os atletas Tarciso Toledo da 
Silva do Grêmio, Fut7 e Rege Veríssimo de Souza Gonçalves do Isolef FC, 
ambos à pena de suspensão de 03(três) partidas, com base no artigo 257, § 
1º do CBJD. Por maioria, condenaram o atleta Richer de Morais Pereira do 
Isolef à pena de suspensão de 03(três) partidas, com  base no artigo 257, § 1º 
do CBJD. Por unanimidade, desclassificaram a denúncia contra as equipes 
para o artigo 257, § 3º do CBJD e, por maioria, condenaram ambas as 
equipes ao pagamento de multa de R$ 500,00, já observado o disposto no 
artigo 182 do CBJD, com prazo de pagamento para a FF7RS de 15(quinze) 
dias. Decidiram, também, por unanimidade,   manter o resultado da partida. 

   

                                        Porto Alegre, 10 de maio de 2018. 

                                                 

 

      Ademar Pedro Scheffler 
                                               Presidente da CDD - FF7RS 


