
 

Nota Oficial Nº 03  

Segue relatório da partida  

Olímpico Club x Monte Sião 

Categoria Sub 12, agendada para 21/05/2021 ás 19 hs,  

Ginásio Cosan, válida pela primeira fase da Liga Venda Nova de Futsal.  

A partida seguia dentro do esperado, jogo disputado, movimentado e com o placar Momentâneo 

de Olímpico 3 x 2 Monte Sião. 

Aos 7 minutos do segundo tempo, o árbitro Thiago voltou- se em direção as torcidas e respondeu 

aos gritos inflamados, que são costumeiros em qualquer partida e interrompeu o jogo chamando 

treinadores Juliano e Bebeto e informando o seguinte: “Vou encerrar a partida, fui ameaçado.”.  

Ambos os treinadores tentaram mudar a decisão do árbitro, considerando que faltavam apenas 8 

minutos para finalizar. Porém, sem sucesso. 

 O árbitro dirigiu-se a mesa de arbitragem e ficou ali alguns minutos e depois se levantou para ir 

embora. Nesse momento, Juliano Soares Borges o acompanhou até seu veículo para evitar 

maiores transtornos. 

Mas o árbitro Thiago começou a discutir com um torcedor da equipe Monte Sião que estava do 

lado de fora do Ginásio. Palavras proferidas pelo arbitro: 

" Vamos resolver agora"  

" Nós vamos trombar ainda"  

Seguramos o árbitro Thiago e Diego para evitar maiores problemas.  

Solicitamos que, o pai que se retirasse, o mesmo atendeu prontamente.  

Porém, quando o pai já estava em seu veículo, o árbitro Thiago conduzindo sua moto, com o 

Diego na garupa foi atrás do veículo que estava saindo do local estacionado, parou ao lado é 

houve ali outra discursão (não sendo possível  ouvir pela distância). Corremos para separar, neste 

momento os árbitros viraram a moto e seguiram em sentindo contrário ao veículo do pai. 

Lamentamos o ocorrido e sabemos da importância de manter um jogo dentro dos conformes, 

mas infelizmente, constatamos o despreparo da dupla de arbitragem que se envolveu em 

discussão com pais/torcedores. 



 
Salientamos que, não houve ameaça, de acordo com diversas testemunhas que estavam 

presentes no local. 

E uma das preocupações do Monte Sião, sabendo que os jogos entre as equipes envolvidas são 

disputados, foi quando a arbitragem e esse foi um assunto mencionado com o Leandro, 

organizador da competição.    

Após apuração dos fatos no dia do ocorrido a comissão disciplinar da liga de venda nova decide 

que: 

Independente de quaisquer fatos o árbitro não pode terminar o jogo para sair de quadra e tirar 

satisfação com os pais, se esse sentir-se ameaçado deverá paralisar a partida e solicitar 

policiamento no local, ir esse motivo fica suspenso o árbitro Tiago Alves de qualquer jogo das 

categorias de base do torneio vigente. 

Independente da atitude tomada pelos árbitros nenhum torcedor poderá ameaçar ou denegrir 

sua imagem durante a partida, o papel da torcida é incentivar os atletas e não procurar confusão 

com qualquer envolvido que seja, portanto fica definido que a equipe monte Sião deverá 

identificar o pai do atleta que casou o tumulto e o mesmo não mais poderá estar em quadra 

durante as partidas deste torneio da liga venda nova, e como punição para a equipe a partida será 

dada por encerrada mantendo o resultado de momento. 

E por último, a partir desta data toda e qualquer equipe será responsável também pelos seus 

torcedores, independente de ser mandante ou visitante.  

 

Punição: Pai Alexandre Francisco de Oliveira  Não poderá comparecer aos jogos da equipe 

Monte Sião durante a copa liga de Venda nova. 

Responsabilidade do Monte Sião de conferir durante as partidas. 

Se o pai comparecer e ficar em quadra a equipe do monte Sião será punido pela liga de venda 

nova a ficar sem torcida durante os jogos da categoria sub 12 na copa liga de venda nova 

2021/2021. 

Arbitro Tiago Alves será excluído dos jogos do categoria de base da copa liga de venda nova e 

não poderá apitar nenhuma partida de nenhuma categoria dessa competição. 

 

 

 



 
                   

Atenciosamente  

                             

 

_____________________________ 

Leandro Tibério dos Santos 
Presidente Liga de Futsal de venda nova 

   


