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Ato Administrativo 34/2017 
 

Taça Ric TV Record LIF7 
 

PARTIDA: Scheyk x Caixa 8  (8ª de Finais) 

Atleta da equipe Caixa 8: 212533 – Maickon Viero  
 

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. 

 

§ 15 Os componentes das equipes participantes que ofenderem moralmente os organizadores do 

evento, os componentes da arbitragem, atletas e membros da comissão técnica de outras equipes e 

os integrantes dos órgãos julgadores, antes, durante e após as partidas, ficarão sujeitos às penas a 

serem aplicadas pelos órgãos organizadores. 

 

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. MAICKON VIERO –  Atleta da equipe Caixa 8. 

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

Motivo: Agressão física com soco no rosto do atleta adversário (abrindo corte), quando a partida já 

estava encerrada e o mesmo estava saindo de quadra, sem qualquer provocação. Inclusive o atleta  

estava saindo de cabeça baixa conforme temos as imagens.  

 

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

 

Intime-se ao Presidente da equipe Caixa 8  para que tome ciência deste ato e após registre-se nos 

arquivos da MAJO Sports. 

 

Florianópolis,  13 de junho de 2017. 
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