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Ato Administrativo 67/2018 
 

Copa Ric + Joinville  
 

Partida: Continental x Amigos da Bola Araquari – Quartas de Finais 
Atleta da equipe Amigos da Bola Araquari: Alex Fernando Dutkevis 
Atleta da equipe Amigos da Bola Araquari: Sebastião Zacarias Neto 

Atleta da equipe Amigos da Bola Araquari: Ademir dos Santos Moraes 

Atleta da equipe Amigos da Bola Araquari: Éder Donizetti Machado 
Aux. Técnico da equipe Amigos da Bola Araquari: Jorge 
TORCIDA da equipe Amigos da Bola Araquari 
 

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

A Majo Sports decide: 

Ao SR. ALEX FERNANDO DUTKEVIS – Atleta da equipe Amigos da Bola Araquari. 

PENA: O atleta está definitivamente BANIDO de todas as Competições da FF7SC e IMPEDIDO de 

entrar em qualquer complexo esportivo que tenham jogos da Federação. 

Motivo: Agrediu fisicamente o árbitro com um soco no rosto e um chute na perna e após a agressão 

ofendeu o árbitro com palavras ameaçadoras.  
 

Ao SR. SEBASTIÃO ZACARIAS NETO – Atleta da equipe Amigos da Bola Araquari. 

PENA: O atleta acima citado está definitivamente BANIDO de todas as Competições da FF7SC e 

IMPEDIDO de entrar em qualquer complexo esportivo que tenham jogos da Federação. 

Motivo: O atleta desviou o cumprimento e deu um soco de cheio no rosto do árbitro, abrindo um 

corte com sangramento na altura do nariz, após a agressão o mesmo cuspiu no peito e deu um chute 

na sua perna. 
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Ao SR. ADEMIR DOS SANTOS MORAES – Atleta da equipe Amigos da Bola Araquari. 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 6 MESES, de todas as Competições da FF7SC e 

IMPEDIDO de entrar em qualquer complexo esportivo que tenham jogos da Federação.  

Motivo: Ao término da partida o atleta encurralou a dupla de arbitragem no canto da quadra e 

agrediu verbalmente com palavras de ameaça à vida de ambos. 

 

Ao SR. ÉDER DONIZETTI MACHADO – Atleta da equipe Amigos da Bola Araquari. 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 6 MESES, de todas as Competições da FF7SC e 

IMPEDIDO de entrar em qualquer complexo esportivo que tenham jogos da Federação.  

Motivo: Ao término da partida o atleta citado também encurralou a dupla de arbitragem no canto 

da quadra e agrediu verbalmente com palavras de ameaça à vida de ambos. 

 

Ao SR. JORGE – Aux. da equipe Amigos da Bola Araquari. 

PENA: O aux. Técnico está definitivamente BANIDO de todas as Competições da FF7SC e 

IMPEDIDO de entrar em qualquer complexo esportivo que tenham jogos da Federação. 

Motivo: O aux. Técnico acima citado deu um soco no peito do árbitro e após pisou no pé do mesmo 

proferindo palavras ofensivas e ameaçadoras.   

 

À TORCIDA da equipe Amigos da Bola Araquari 
PENA: BANIDA de todas as Competições da FF7SC e IMPEDIDA de entrar em qualquer complexo 

esportivo que tenham jogos da EQUIPE Amigos da Bola Araquari e qualquer competição Federada.  

Motivo: A TORCIDA, principalmente as mulheres atiraram pedra e citaram ato racista da 

arquibancada com a palavra “macaco” referindo-se ao árbitro.  

 

À EQUIPE Amigos da Bola Araquari 
PENA: Suspensão da equipe citada, por 1 ANO E MEIO, de todas as Competições da FF7SC. 

Motivo: Nenhum atleta ou comissão que ali estavam presenciando estas agressões e atitudes 

REPUGNANTES ajudaram a segurar os agressores e deixaram os atletas agredirem a arbitragem, ato 

totalmente desprezıv́el.  
 
 
 

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

Intime-se ao Presidente da equipe Amigos da Bola Araquari para que tome ciência deste ato e após 

registre-se nos arquivos da Majo Sports e FF7SC. 

 

 

Florianópolis,  12 de julho de 2018. 

 

 

 

Comissão Julgadora  

Majo Sports 
 


