
Análise de recursos 002 

Introdução 

Essa comissão funciona de forma independente da entidade organizadora das 
competições de Futebol 7 –
ela segue ritos e prazos que acha 

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

No caso de recursos, sempre serão apreciados dentro das normas desportivas. 
Entretanto, é bom lembrar que, no âmbito do futebol amador, sempre será bem 
considerado um compromisso sincero do atleta que entra com recurso, de apresentar 
conduta diferente da que acarretou a punição.

 

1 – Welliton Cesar Carvalho 

Decisão 

Levou-se em conta o históric
participações em competições, e esta comissão resolveu acatar o pedido de 
redução de pena do mesmo.
Sendo assim, o atleta encontra

 

2 – Thomas - Bujuru 

Decisão 

Levou-se em conta além do histórico, a postura e o compromisso firmado 
com o atleta em mudar seu comportamento e não mais se envolver em 
confusões. Sendo assim, esta 
de pena do mesmo.
Sendo assim, o atleta encontra
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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. 

No caso de recursos, sempre serão apreciados dentro das normas desportivas. 
bom lembrar que, no âmbito do futebol amador, sempre será bem 

considerado um compromisso sincero do atleta que entra com recurso, de apresentar 
conduta diferente da que acarretou a punição. 

liton Cesar Carvalho - Cruzeiro 

se em conta o histórico impecável do atleta em 2 anos de 
participações em competições, e esta comissão resolveu acatar o pedido de 
redução de pena do mesmo. 
Sendo assim, o atleta encontra-se apto a atuar. 

se em conta além do histórico, a postura e o compromisso firmado 
com o atleta em mudar seu comportamento e não mais se envolver em 

Sendo assim, esta comissão resolveu acatar o pedido de redução 
pena do mesmo. 

Sendo assim, o atleta encontra-se apto a atuar. 

Essa comissão funciona de forma independente da entidade organizadora das 
Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul – portanto 

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 

No caso de recursos, sempre serão apreciados dentro das normas desportivas. 
bom lembrar que, no âmbito do futebol amador, sempre será bem 

considerado um compromisso sincero do atleta que entra com recurso, de apresentar 

o impecável do atleta em 2 anos de 
participações em competições, e esta comissão resolveu acatar o pedido de 

se em conta além do histórico, a postura e o compromisso firmado 
com o atleta em mudar seu comportamento e não mais se envolver em 

comissão resolveu acatar o pedido de redução 



 

Sem mais nada a declarar 
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