
Decisão da comissão disciplinar 

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

Esta comissão recebeu, na data de 
e fará uso deste instrumento para publicar suas decisões sobre os casos citados.

 

1 – Morro Alto x XV de Tangamandápio

O treinador Christian Maciel Araujo apresentou 
inadequada após ser expulso. Ao final da partida, o treinador entrou na 
quadra e proferiu ofensas de cunho moral a dupla de arbitragem 
responsável pelo jogo.
 

Decisão 

O treinador supra citado, está suspenso pelos próximos dois jogos a co
da data de hoje. Deixando dessa forma a primariedade.

 

2–Inova x Pellin FC 

Ao final do jogo, os atletas Alessandor Orquiz (Inova) e Douglas da Fontoura 
(Pellin FC) trocaram agressões verbais e físicas, culminado numa briga 
generalizada entre as duas e
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Essa comissão funciona de forma independente da entidade organizadora das 
– Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul 

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 30/09/2019, o(s) relatório(s) da(s) partida(s)
e fará uso deste instrumento para publicar suas decisões sobre os casos citados.

XV de Tangamandápio 

O treinador Christian Maciel Araujo apresentou conduta desportiva 
inadequada após ser expulso. Ao final da partida, o treinador entrou na 
quadra e proferiu ofensas de cunho moral a dupla de arbitragem 
responsável pelo jogo. 

O treinador supra citado, está suspenso pelos próximos dois jogos a co
da data de hoje. Deixando dessa forma a primariedade. 

Ao final do jogo, os atletas Alessandor Orquiz (Inova) e Douglas da Fontoura 
(Pellin FC) trocaram agressões verbais e físicas, culminado numa briga 
generalizada entre as duas equipes. 

2019 

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 

9/2019, o(s) relatório(s) da(s) partida(s) abaixo 
e fará uso deste instrumento para publicar suas decisões sobre os casos citados. 

conduta desportiva 
inadequada após ser expulso. Ao final da partida, o treinador entrou na 
quadra e proferiu ofensas de cunho moral a dupla de arbitragem 

O treinador supra citado, está suspenso pelos próximos dois jogos a contar 

Ao final do jogo, os atletas Alessandor Orquiz (Inova) e Douglas da Fontoura 
(Pellin FC) trocaram agressões verbais e físicas, culminado numa briga 



 

a) Se tratando de briga generalizada, inclusive com amostras de vídeos, esta 
comissão decide pela eliminação das duas equipes da competição, sem 
prejuízo aos resultados passados. 
 

b) O atleta Alessandro Orquiz, da equipe Inova, está suspenso de todas as 
competições da organizadora por 6 meses a contar da data de hoje. 

 
c) O atleta Douglas da Fontoura, da equipe Pellin FC, está suspenso de todas 

as competições da organizadora por 12 meses, a contar da data de hoje. 
Essa diferenciação se dá pelo fato do referido atleta não ser mais primário 
nesta comissão. 

 
d) Caso as equipes possuam dívidas de inscrição de atletas na competição 

vigente, a mesma deve ser quitada junto a organizadora do campeonato, 
sob pena de todos os atletas de ambas as equipes ficarem suspensos até a 
quitação do débito. 

  

 

Sem mais nada a declarar 

 
 
Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul 


