
     

       MAJO SPORTS 

MAJO SPORTS 

Av. Rio Branco, nº 354, Sala Térreo, Centro, 88015-200, Florianópolis-SC 

Fan Page: majosports 

 

 
Ato Administrativo 39/2018 

 

Competição: Taça Ric Record BC - Final  
 

Partida: Camboriú Futebol Clube x ATM/Caixa 8/Barra FC – SÉRIE OURO 
Atleta da equipe ATM/Caixa8/Barra : Roger Vignoli Pinheiro - 212044 
Atleta da equipe ATM/Caixa8/Barra : Fausto Custódio - 195796 
Atleta da equipe Camboriú : James Roberto Santana - 211429 
Técnico da equipe Camboriú : Jeferson Haroldo Gonçalves Silva 
Aux. Técnico da equipe Camboriú : Diego Pereira dos Santos Strapazao 
 

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.  
 

Art. 16º - 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. 17º - Incitar publicamente o ódio ou a violência.  

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

competição. 

Art. 20 - Participar de rixa, conflito, briga ou tumulto. 

Art. 21 - Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva 

Art. 23 – Dar causa a qualquer infração disciplinar atentatória moral, ética, disciplina ou bom 

andamento da competição.  

Art. 27 -  Os jogadores que se envolverem em confusões isoladas ou generalizadas (dentro de 

campo ou nas mediações do Complexo Esportivo), poderão ser excluídos da competição e 

suspensos por até 2 (dois) anos, a critério e escolha exclusiva da Entidade Organizadora do Evento. 
 

A Majo Sports decide: 

Ao SR. ROGER VIGNOLI PINHEIRO – Atleta da equipe ATM/Caixa8/Barra.   

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 2 ANOS, de todas as Competições da Fut7SC.  

Motivo: Após o término do jogo, já aguardando a cerimônia de premiação, o atleta foi provocar o 

adversário, batendo no próprio braço e gritando na sua frente palavras ofensivas e de deboche. O 

adversário saiu e não deu ênfase as provocações, mas o atleta foi atrás dele e continuou, tendo que 

ser contido pelos seus companheiros de equipe. Não bastasse esse episódio, o atleta conseguiu de 

desvencilhar dos seus colegas e foi novamente, pela terceira vez insultar a comissão técnica 

adversária com as mesmas ofensas e deboches. Após, agrediu a comissão técnica com socos e 

chutes. Iniciando tumulto e ocasionando confusão entre as equipes.  
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Ao SR. FAUSTO CUSTÓDIO – Atleta da equipe ATM/Caixa8/Barra.   

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 1 ANO, de todas as Competições da Fut7SC.  

Motivo: Tentou com uma “voadeira” interceptar a “voadeira” do atleta adversário e agrediu com 

chutes um integrante da comissão técnica adversária que já estava caído.  

 

Ao SR. JAMES ROBERTO SANTANA – Atleta da equipe Camboriú.   

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 1 ANO, de todas as Competições da Fut7SC.  

Motivo: Quando todos estavam tentando separar a confusão o mesmo veio por trás, de má fé, e deu 

uma “voadeira”, acertando atletas adversários e também seus companheiros de equipe. Reiniciando 

o tumulto.  

 

Ao SR. JEFERSON HAROLDO GONÇALVES SILVA – Técnico da equipe Camboriú.   

PENA: Suspensão do Técnico acima citado, por 1 JOGO, de todas as Competições da Fut7SC.  

Motivo: Empurrou o atleta adversário para que o mesmo parasse com as ofensas e deboches. 

 

Ao SR. DIEGO PEREIRA DOS SANTOS STRAPAZAO – Aux. Técnico da equipe Camboriú.   

PENA: Suspensão do Aux. Técnico acima citado, por 6 JOGOS, de todas as Competições da Fut7SC.  

Motivo: Revide as agressões ao atleta adversário que o provocou e ofendeu. 

 
 

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

Intime-se aos Presidentes das equipes ATM/Caixa8/Barra e Camboriú para que tomem ciência 

deste ato e após registre-se nos arquivos da Majo Sports/FF7SC. 

 

 

 

 

Florianópolis,  06 de junho de 2018. 
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Majo Sports 
 
 


