
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 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
trabalho seja realizado da forma mais justa e imparcial possível.

Esta comissão recebeu, na data de 

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

 

1 – Temperô x Seleção do Samba

a) O atleta Pedro Ernesto Pena desferiu uma cabeçada do árbitro Marci
após discordar de uma marcação do árbitro na partida. Após o final da 
partida, o mesmo atleta invadiu a quadra e correu atrás do árbitro para 
agredi-lo, obrigando o referido árbitro a sair correndo da quadra.
 

Decisão 

a) O atleta Pedro Ernesto Pena cometeu duas 
da partida e após isso, mais uma tentativa de agressão ao mesmo árbitro. 
Esta comissão não permitirá que os árbitros sejam intimidados por atletas 
e, muito menos, 
todas as competições da Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul até a 
data de 31/12/2020.
 

2 – Recurso Douglas da Fontoura

O jogador interpolou recurso sobre sua punição, solicitando o adiantamento de 
sua liberação. 
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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
trabalho seja realizado da forma mais justa e imparcial possível. 

comissão recebeu, na data de 04/03/2020, os seguinte documentos:

elatório da partida entre Temperô x Seleção do Samba 
Recurso do atleta Douglas da Fontoura da equipe Vidjas 

Seleção do Samba 

O atleta Pedro Ernesto Pena desferiu uma cabeçada do árbitro Marci
após discordar de uma marcação do árbitro na partida. Após o final da 
partida, o mesmo atleta invadiu a quadra e correu atrás do árbitro para 

lo, obrigando o referido árbitro a sair correndo da quadra.

O atleta Pedro Ernesto Pena cometeu duas infrações. Agressão ao árbitro 
da partida e após isso, mais uma tentativa de agressão ao mesmo árbitro. 
Esta comissão não permitirá que os árbitros sejam intimidados por atletas 
e, muito menos, agredidos. Portanto a decisão é por suspensão do atleta de 
todas as competições da Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul até a 
data de 31/12/2020. 

Recurso Douglas da Fontoura 

O jogador interpolou recurso sobre sua punição, solicitando o adiantamento de 
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Essa comissão funciona de forma independente da entidade organizadora das 
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 

, os seguinte documentos: 

O atleta Pedro Ernesto Pena desferiu uma cabeçada do árbitro Marcio Gago 
após discordar de uma marcação do árbitro na partida. Após o final da 
partida, o mesmo atleta invadiu a quadra e correu atrás do árbitro para 

lo, obrigando o referido árbitro a sair correndo da quadra. 

infrações. Agressão ao árbitro 
da partida e após isso, mais uma tentativa de agressão ao mesmo árbitro. 
Esta comissão não permitirá que os árbitros sejam intimidados por atletas 

agredidos. Portanto a decisão é por suspensão do atleta de 
todas as competições da Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul até a 

O jogador interpolou recurso sobre sua punição, solicitando o adiantamento de 



Levando-se em conta que faltam poucos dias para o fim da pena e observando 
que o atleta apresentou ótimo comportamento durante a vigência da punição 
sem se envolver em confusões nos locais de jogos e, também, não atacou 
através das redes sociais nenhum dos órgãos participantes da organização das 
competições, esta comissão decide por liberar o jogador dos dias restantes de 
sua punição com efeito imediato. O mesmo valerá para o atleta Alessandro 
Orquiz. 

Entretanto, fica registrado, que ambos os atletas não são mais primários, sendo 
assim, é importante manterem cuidado redobrado para qualquer participação 
em confusões. 

 
 
 

Sem mais nada a declarar 

 
 
Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul 


