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Ato Administrativo 70/2017 

 
2ª Taça Ric Record LIF7  

 
Partida: Real Universitário/ASPMI x A.A/Moraes Móveis  

Atleta da equipe Moraes Móveis :    Carlos A. S. Melo – 214595 

           Luciano Ernando Alves – 212191 

                                                                         Henrique Peruzzolo - 212206 

     

Atleta da equipe Real Universitário: Gabriel Augusto Correa - 216661 

 Augusto Caprara - 211432 

                                                                              Jackson Machado - 216659 

  

 

Conforme consta no Regulamento da Competição, DAS FORMAS DE CUMPRIMENTO DAS 
PUNIÇÕES: 

 
I – A Coordenação da Competição quando receber as súmulas e os relatórios das partidas e verificar 

a existência de qualquer infração disciplinar ou irregularidade nos documentos, poderá analisar 

diretamente o caso e decidir a solução adequada, ou encaminhar o caso à Comissão Pedagógica.  
 

§ 1º - Ocorrendo qualquer infração que a Coordenação da Competição considere de extrema 

gravidade a equipe ou atleta envolvido pode ser sumariamente suspenso ou mesmo excluído da 

competição por ato administrativo e discricionário da Coordenação da Competição. 

 

Art. 16 - Ameaçar alguém, ofender sua honra ou praticar ato discriminatório referente a 

preconceito de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, por palavra, escrito, gestos ou por qualquer 

outro meio. 

Art. 17 - Incitar publicamente o ódio ou a violência.  
 

Art. 19 - Praticar, a qualquer tempo, agressão física contra qualquer pessoa relacionada à 

competição. 
 

A MAJO Sports decide: 

 

AO Sr. Carlos A. S. Melo – Atleta da equipe MORAES MÓVEIS 
PENA: Suspensão do atleta acima citado, por  5 JOGOS, de todas as Competições da Fut7SC. 

Motivo: Atleta desferiu uma cotovelada na altura do peito do atleta adversário em meio a confusão. 
 

 

AO Sr. Luciano Ernando Alves – Atleta da equipe MORAES MÓVEIS 
PENA: Suspensão do atleta acima citado, por  5 JOGOS, de todas as Competições da Fut7SC. 

Motivo: Atleta chutou por baixo, na altura do joelho do adversário em meio a confusão. 
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AO Sr. Henrique Peruzzolo – Atleta da equipe MORAES MÓVEIS 
PENA: Suspensão do atleta acima citado, por  10 JOGOS, de todas as Competições da Fut7SC. 

Motivo: Atleta provocou o adversário, objetivando uma possível confusão, e ameaças a adversários. 

Empurrões a atletas adversários no momento da confusão, “tapa” nos braços do atleta adversário. 

Acabou provocando toda a confusão. 

 

AO Sr. Gabriel Augusto Correa – Atleta da equipe REAL UNIVERSITÁRIO. 
PENA: Suspensão do atleta acima citado, por  5 JOGOS, de todas as Competições da Fut7SC. 

Motivo: Empurrou e segurou pelo pescoço o atleta numero adversário. 
 

AO Sr. Augusto Caprara – Atleta da equipe REAL UNIVERSITÁRIO. 
PENA: Suspensão do atleta acima citado, por  12 JOGOS, de todas as Competições da Fut7SC. 

Motivo: Atleta em meio a confusão, ao lado externo da quadra, desferiu um soco na altura da 

cabeça do atleta adversário, após a infração, tentou atingir mais algumas vezes. Atleta também 

entrou em quadra no inicio da confusão, precisando ser segurado pelos seus companheiros e 

adversários.  

 

AO Sr. Jackson Machado – Atleta da equipe REAL UNIVERSITÁRIO. 
PENA: Suspensão do atleta acima citado, por  6 JOGOS, de todas as Competições da Fut7SC. 

Motivo: Atleta infrator com bola em jogo. Este provocou o adversário e por diversas vezes tentou 

agredí-los, antes e depois da expulsão, além de Desferir ameaças aos mesmos (adversários).  Este 

atleta foi um dos causadores da confusão. 
 

 

 

A Suspensão tem início na data de publicação do Ato Administrativo. 

 

Intime-se aos Presidentes das equipes Ureal Universitário e Moraes Móveis  para que tomem 

ciência deste ato e após registre-se nos arquivos da MAJO Sports/Fut7SC. 

 

 

 

 

Florianópolis,  19 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Julgadora  

Majo Sports 


