
 
 

Decisão da comissão disciplinar 002 – 2021 / 01 

 

Introdução 

Essa comissão funciona de forma independente da entidade organizadora das 
competições de Futebol 7 – Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul – portanto 
ela segue ritos e prazos que acha adequado para cada caso. 

A diretoria da contratante tem espaço para opinar e apresentar parecer sobre cada 
caso, porém a decisão cabe a comissão. Essa cláusula de autonomia é vital para que o 
trabalho seja realizado da forma mais justa e imparcial possível. 

Esta comissão recebeu, na data de 24/05/2021, os seguinte documentos: 

• Relatório da partida entre Penharol x Paulino FC 
• Relatório da partida entre Kakareko x Eucalipto 
• Comunicação de desistência de Atletico Village e Amazonas FC 

 

Penharol x Paulino FC 

a) Aos 18 minuntos da etapa complementar, o atleta Nathanael Leonardo 
Cardoso Bessier da equipe Paulino FC foi expulso pelo árbitro Pedro Maruri 
e se negou a sair de quadra, tendo que ser retirado pelos seus 
companheiros de equipe. 

b) Ao final do jogo, os atletas Maurício Tessoni do Paulino FC e Gilbratar Junio 
Severo iniciaram uma confusão trocando empurrões e socos. 

Decisão 

a) O atletas Nathanael Leonardo Cardoso Bessier fica suspenso por 4 rodadas 
da Super Liga por atitude hostial em relação a autoridade da partida . 

b) Os atletas Maurício Tessoni e Gilbratar Severo estão eliminados da 
competição por troca de agressões após o término do jogo. 

 

 

 



Kakareko x Eucalipto 

a) Após o término da partida, o atleta/auxiliar técnico Joce Silva desferiu um 
tapa no rosto do arbitro Guilherme Zottis alegando ter sido prejudicado 
durante a partida. 

Decisão 

a) O atleta/auxiliar técnico Joce Silva recebe uma suspensão de 24 meses de 
todas as competições da Federação de Futebol 7 do RS a contar da data da 
publicação desta decisão. 

 

Comunicação das desistências: 
As equipes Amazonas FC e Atletico Village comunicaram que desistiram de 
participar da competição, caindo no ítem 9 do regulamento. 

 

 
 

Sem mais nada a declarar 

Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul 


