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Ato Administrativo 79/2017 

9º Campeonato Catarinense de Fut7 – Série A 
 

Partida:  Real Universitario x Panificadora Santos 

Aux. Tecnico Real Universitario : Marco Antonio  

 

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

PUNIÇÕES: 

 

Art. 12º Os partícipes da competição regrada pelo presente regulamento, por tratar-se de competição 

não gerida por EAD, optam por estabelecer como órgão disciplinador a Comissão Pedagógica, que 

passará a atuar exclusivamente nos termos deste regulamento, sendo inaplicável o art. 23, I e a íntegra do 

Capítulo VII da Lei 9615/96. 

 

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,  encaminhará o caso à 

Comissão Pedagógica.  

 

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

saber: rixa, briga, tumulto, agressões ou desordens, generalizadas ou não, ou qualquer outra infração 

semelhante) a equipe ou atleta envolvido pode ser sumariamente excluído da competição por ato 

administrativo e discricionário da Coordenação da Competição. 
 

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

Art. 18 - Praticar, a qualquer tempo, agressão física contra qualquer pessoa relacionada à competição. 
 

A Fut7SC decide: 

Ao Sr. MARCO ANTONIO – Aux. Tecnico da equipe REAL UNIVERSITARIO 

PENA: Suspensão do aux. tecnico acima citado, por 6 MESES, de todas as Competições da Fut7SC, 

inclusive impedido de entrar no complexo esportivo pelo mesmo tempo (em todas as competiçoes 

federadas, independente da cidade). 

Motivo:  Aux. Tecnico tentou agredir fisicamente os árbitros da partida,  ofendeu verbal e moralmente ss 

mesmos, tendo que ser contido pelos seus companheiros. 

 

 

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

Intime-se ao Presidente da equipe Real Universitario para que tome ciência deste ato e após registre-se 

nos arquivos da Fut7SC. 

 

Florianópolis,  04 de novembro de 2017. 

 

Comissão Julgadora  

Fut7SC 


