
 
Decisão da comissão disciplinar 009 – 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 04/08/2021, os seguintes 
documentos: 

• Relatório Teresópolis x Cristalzinha 
• Relatório Atlético Curral x Figueira FUT7 
• Reclamação da equipe Atlético Curral 

 

Teresópolis x Cristalzinha 

 

a) Aos 18:15 da segunda etapa, o atleta Douglas Gomes Barros da equipe 
Teresópolis acertou de forma brusca e grave seu adversário. Nesse momento o 
atleta Everton Roberto da Silva Maciel da equipe Cristalzinha chutou e 
empurrou o atleta do Teresópolis e outro atleta da equipe Cristalzinha desferiu 
uma “voadora” contra o mesmo. 

b) Esses fatos ocasionaram uma briga generalizada entre as equipes com os 
suplentes invadindo a quadra. 

c) Neste momento, a torcida do Teresópolis que desde o início já insultava os 
jogadores adversários se dirigiram em disparada para tentar invadir a quadra e 
no meio do caminho encontraram a torcida do Cristalzinha e iniciou uma briga 
entre torcidas fora da quadra. 



d) Houve comunicação a Brigada Militar que atenderam o chamado e ainda 
identificaram uma torcedora da equipe do Teresópolis portando uma arma de 
fogo, a qual foi aprendida e feito os trâmites locais. 

e) Após isso, o jogo foi encerrado com o placar de 2x1 para a equipe do 
Teresópolis. 
 

 

Considerações: 

- Competição esportiva não combina com arma de fogo. Em todo início de 
competição é salientado que é terminantemente proibido o porte de qualquer tipo 
de armamento dentro do ambiente esportivo. Não temos a pretensão de fazer 
nenhum tipo de juízo de valor sobre nada nem ninguém, mas temos a obrigação de 
zelar por um ambiente saudável e de paz dentro das competições que a 
organização contratante promove. 

 

Decisão:  

- Conforme regulamento da competição, as duas equipes estão eliminadas da 
competição por briga generalizada entre as equipes e entre as torcidas. O 
regulamento da competição prevê que as equipes se responsabilizam inteiramente 
pelos atos de suas torcidas. 

- O local sede fará a apuração dos prejuízos materiais, e caso tenha ocorrido, 
ambas as equipes deverão arcar com os mesmos na proporção de 50%. 

- Todos os atletas da equipe Cristalzinha que estavam na súmula (lista abaixo) 
estão suspensos de todas as competições da Federação de Futebol 7 do RS pelo 
período de 1 ano a contar da data de hoje.  

Carlos Padilha 

Claiton da Silva Santos 

Elisandro Paz 

Endryio Roberto 

Everton Roberto da Silva Maciel 

Fabio Lopes 

Jonatan da Rosa Coelho 

Kevyn de Souza Santos 

Leonardo Cavaleiro 

Paulo Roberto Souza da Rosa 



Robson Casser dos Santos 

Samuel Alves da Silva 

Thairan Guimarães 

Tiago Samuel da Silva Souza 

- Todos os atletas da equipe Teresópolis que estavam na súmula (lista abaixo) 
estão suspensos de todas as competições da Federação de Futebol 7 do RS por 3 
anos a contar da data de hoje. A diferença do tempo de punição se dá 
exclusivamente pela gravidade de portar uma arma de fogo dentro de ambiente 
esportivo. 

Agner Lima de Souza 

Bruno Chaves Madruga 

Carlos Rosso Geiser 

Douglas Gomes Barros 

Douglas Silveira Seelig 

Geovane Kalikoski 

Gregory Azevedo Silva Flores 

Guilherme Fontoura Coelho 

Guilherme Kalikoski 

João Pedro Dias dos Santos 

Lucas Pedroso da Silva 

Matheus Maciel Machado 

Matheus Schimitt da Cruz 

Rai da Silva Miranda 

Thalles Luiz Valentoni 

Thercio Paulo Valentoni Filho 

Wagner Luiz Ferreira Nazário 

 

- Por fim, a equipe adversária do Teresópolis na próxima fase da competição se 
encaminha diretamente para a semifinal da competição 

 

 



 

 

Atlético Curral x Figueira FUT7 

 

a) Após o termino do jogo, a representante da partida foi abrir o portão e na sua 
ausência, o atleta Anderson Baptista Rodrigues chutou a mesa de trabalho e 
quebrou duas placas e o visor do cronômetro da mesma. 

 

Decisão:  

- A representante irá orçar o custo dos materiais danificados e informará a 
organização da competição. O atleta citado estará impedido de participar de 
qualquer competição da Federação de Futebol 7 do RS a partir da data de hoje até 
a quitação do valor correspondente junto à Federação. 

 

Reclamação do Atlético Curral 

 

a) Esta comissão recebeu reclamação formal por parte da equipe Atlético Curral 
incluindo descrição do ocorrido na decisão por shootout e também um vídeo 
gravado sobre o lance em questão. 

b) Foi constatado que houve um erro grave dos árbitros pois foi concedido 7 
segundos para a conclusão do lance quando a regra prevê 5 segundos. 

 

Decisão:  

- Os dois árbitros da partida, senhores Luiz Fernando e Jairo Alves, estão suspensos 
das competições da Federação de Futebol 7 do RS pelo período de 30 dias a contar 
da data de hoje. 

 

 

Sem mais nada a declarar 

 

 

Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul 


