
 
Decisão da comissão disciplinar 007 – 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 30/06/2021, os seguintes 
documentos: 

• Relatório Amigos da Vila x Sem Limites 
• Solicitação Sem Limites 
• Solicitação River Osório 
• Recurso Thiarley William 

 

Amigos da Vila x Sem Limites 

a) Após a marcação de um gol pela equipe Sem Limite, houve um grande tumulto 
dirigido a equipe de arbitragem que resultou na expulsão do atleta Rodrigo de 
Oliveira Sacramento (Amigos da Vila) por ofender os árbitros com palavras de 
baixo calão e bater 3 vezes no peito do árbitro da partida dizendo “lá fora a 
gente conversa”. 

b) A partida ficou paralisada cerca de 20 minutos pela indecisão da equipe de 
arbitragem, o que contribuiu para a formação do tumulto. 

 

Considerações: 

- As equipes e os atletas precisam compreender que a equipe de arbitragem é 
intocável.  Eles inevitavelmente irão errar em algumas ocasiões, como qualquer ser 



humano erra. Porém são intocáveis. Agressão física contra eles será sempre 
inadmissível. 

 

Decisao:  

- O atleta Rodrigo de Oliveira Sacramento está suspenso de todas as competições 
da Federação de Futebol 7 do RS pelo período de 24 meses. 

- A equipe de arbitragem está suspensa da próxima rodada da competição e 
passará por uma reciclagem nesse período. 

 

Solicitação Sem Limites 

a) A equipe, em função dos acontecimentos narrados acima, solicita a 
anulação da partida. 
 

Decisão: 

- Pedido indeferido. Nada consta no regulamento da competição sobre 
anulação de jogos mediante erros de arbitragem. Para efeito de raciocínio, se a 
cada erro de arbitragem o jogo tiver que ser anulado, acabam todas as 
competições de futebol existentes no planeta. 

 

Solicitação River Osório 

a) A equipe fez um pedido formal para o afastamento dos árbitros Leovaldo 
Teixeira e Jairo Alves das suas partidas. 

Decisão: 

- Pedido deferido. Os árbitros não serão mais colocados nas partidas que 
envolvem a equipe de Osório. 

 

Recurso Thiarley William 

a) A defesa do atleta solicita redução de pena de 2 partidas para 1 partida 
alegando que o lance que ocasionou sua suspensão, foi numa disputa de 
bola e foi uma falta normal numa partida de futebol. 

Decisão: 

- Pedido deferido. A suspensão total será reduzida para 1 partida. 



 

Sem mais nada a declarar 

 

 

Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul 


