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Ato Administrativo 67/2018 
 

Copa Ric + Joinville  
 

Partida: I.B./Arena Borba/Dragões Escap. x AMF – Quartas de Finais 

Atleta da equipe I.B./Arena Borba/Dragões Escap: Cleiton Paduano - 234191 

Atleta da equipe I.B./Arena Borba/Dragões Escap: Tiago W. de Jesus - 234188 

Atleta da equipe I.B./Arena Borba/Dragões Escap: Danilo Santos Brasil - 214250  

Técnico da equipe I.B./Arena Borba/Dragões Escap: Raul Alexandre de Oliveira  

Aux. Técnico da equipe I.B./Arena Borba/Dragões Escap: Silvano Martins 

 

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. CLEITON PADUANO – Atleta da equipe I.B./Arena Borba/Dragões Escap. 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 3 JOGOS, de todas as Competições da FF7SC. 

Motivo: Ofensa verbal e tentativa de agressão ao arbitro da partida.  

  
 

Ao SR. TIAGO W. DE JESUS – Atleta da equipe I.B./Arena Borba/Dragões Escap. 

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

Motivo: O atleta citado desferiu um tapa nas costas do árbitro por fora da rede e ao encerrar a 

partida invadiu a quadra tentando agredir o mesmo novamente.  
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Ao SR. DANILO SANTOS BRASIL – Atleta da equipe I.B./Arena Borba/Dragões Escap. 

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.  

*Inclusive já é reincidente.  

Motivo: Ofendeu e ameaçou verbalmente o árbitro e após tomar cartão vermelho agrediu o mesmo 

com um soco na cabeça, após ser retirado de campo pelo seu companheiro de equipe, o mesmo 

continuou desferindo palavras ofensivas inclusive com ameaças à vida do árbitro.  

 

Ao SR. RAUL ALEXANDRE DE OLIVEIRA – Técnico da equipe I.B./Arena Borba/Dragões Escap 

PENA: Suspensão do técnico acima citado, por 4 JOGOS, de todas as Competições da FF7SC. 

Motivo: Ofendeu verbalmente, ameaçou e tentou de agredir fisicamente o árbitro da partida, sendo 

contido pelo árbitro nº1. Após o término da partida o mesmo invadiu ao campo de jogo e tentou 

mais uma vez agredir a equipe de arbitragem, sendo contido pelos seguranças.   

 

Ao SR. SILVANO MARTINS – Aux. Técnico da equipe I.B./Arena Borba/Dragões Escap 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 8 JOGOS, de todas as Competições da FF7SC. 

Motivo: O aux. Técnico desferiu uma “rasteira” no árbitro para facilitar a agressão do atleta da sua 

equipe para com o mesmo. E, após o encerramento da partida tentou agredir o árbitro e foi contido 

pelo árbitro nº1. 

 
 
 

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

Intime-se ao Presidente da equipe I.B./Arena Borba/Dragões Escap 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 
 


