
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 

 Relatório da partida
 Recurso do atleta Douglas da Fontoura da equipe Vidjas

 

1 – Cruzeiro x Vidjas 

a) Ao final da partida, o jogador Julio Cezar Sacramento, da equipe Vidjas, 
desferiu um soco no rosto do atleta Welliton Cezar Carvalho
Cruzeiro. 
 

Decisão 

a) O jogador Julio Cezar Sacramento ficará suspenso de todas as competições 
da Federação de Futebol 7 do Rio Gra
 

2 – Recurso Douglas da Fontoura

O jogador interpolou recurso justificando seu envolvimento na confusão entre 
as equipes Pellin FC x Inova como auto 
compreendido. Entretanto, trata
cometidas, já tendo sido suspenso anteriormente, e, além
os relatos, foi um dos pivôs do tumulto já citado.
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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. 

comissão recebeu, na data de 23/10/2019, os seguinte documentos:

partida entre Cruzeiro x Vidjas 
Recurso do atleta Douglas da Fontoura da equipe Vidjas 

Ao final da partida, o jogador Julio Cezar Sacramento, da equipe Vidjas, 
desferiu um soco no rosto do atleta Welliton Cezar Carvalho

O jogador Julio Cezar Sacramento ficará suspenso de todas as competições 
da Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul até a data de 31/12/2019.

ntoura 

O jogador interpolou recurso justificando seu envolvimento na confusão entre 
FC x Inova como auto defesa. Seu argumento é aceito e 

compreendido. Entretanto, trata-se de um atleta reincidente em infrações 
cometidas, já tendo sido suspenso anteriormente, e, além disso, de acordo com 

s relatos, foi um dos pivôs do tumulto já citado. 

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 

/2019, os seguinte documentos: 

Ao final da partida, o jogador Julio Cezar Sacramento, da equipe Vidjas, 
desferiu um soco no rosto do atleta Welliton Cezar Carvalho, da equipe 

O jogador Julio Cezar Sacramento ficará suspenso de todas as competições 
nde do Sul até a data de 31/12/2019. 

O jogador interpolou recurso justificando seu envolvimento na confusão entre 
nto é aceito e 

se de um atleta reincidente em infrações 
disso, de acordo com 



Fazendo um balanço entre o recurso e a pena imposta (admite-se aqui a grande 
importância que existe no fato do atleta se justificar e recorrer pelos caminhos 
corretos), esta comissão aceita o recurso do atleta Douglas da Fontoura e opta 
por uma redução de pena ao atleta de 12 meses para 6 meses a contar da data 
de divulgação da primeira sentença. 

 

 
 
 

Sem mais nada a declarar 

 
 
Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul 


