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Ato Administrativo 89/2018 

 

7ª Copa Floripa 
 
 

Partida: Chapecoense/BMH x Sub10/ Metropolitano – SÉRIE	A	–	5ª Rodada 
 

Equipes: Chapecoense/BMH e Sub10/Metropolitano.  
 

Atleta da Equipe Sub10/Metropolitano: Gabriel F. De Lima - 230919 

Atleta da Equipe Sub10/Metropolitano: Augusto Tiskoski - 193556 

Atleta da Equipe Sub10/Metropolitano: Paulo Ricardo Monteiro - 193204 

Atleta da Equipe Chapecoense/BMH: André Ribeiro dos Santos - 193139 

Atleta da Equipe Chapecoense/BMH: Bruno Alexandre F Carvalho *Reincidente - 193150 

Atleta da Equipe Chapecoense/BMH: José Jardel Antunes – 234890 

Atleta da Equipe Chapecoense/BMH: Maycon Lennon F. Silva - 193152 

Atleta da Equipe Chapecoense/BMH: Marcelo Fattori - 193142 

 

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

 

Art. 13. Os partícipes da competição regrada pelo presente regulamento, por tratar-se de competição 

não gerida por EAD, optam por estabelecer como órgão disciplinador a própria Organizadora da 

Competição, 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, 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. 
 

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

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

competição. 

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

Art. 27 º - As equipes e/ou jogadores que se envolverem em confusões isoladas ou generalizadas 

(dentro de campo ou nas mediações do Complexo Esportivo), poderão ser excluídas da competição e 

suspensas por até 2 (dois) anos, a critério e escolha exclusiva da Entidade Organizadora do Evento. 
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A Majo Sports decide: 

ÀS	EQUIPES:	

CHAPECOENSE/BMH	e	SUB10/METROPOLITANO	

PENA: Exclusão das equipes acima citadas da Competição (7ª Copa Floripa – Série “A”) e 

consequentemente rebaixados de Série, na 8ª Copa Floripa em 2019. 

Motivo: Briga Generalizada. 

 

AOS	ATLETAS:	

Ao SR. GABRIEL F. DE LIMA– Atleta da equipe Sub10/Metropolitano. 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 1 ANO de todas as Competições da FF7SC.   

Motivo: Após receber advertência, o mesmo ofendeu verbalmente o árbitro e foi expulso. Tentou 

agredir fisicamente e foi contido por seus atletas de equipe. Saiu de campo ofendendo e ameaçando 

o árbitro.  

Já pelo lado de fora, as ofensas continuaram com palavras de baixo calão e ameaça a integridade 

física do árbitro.  

Quando houve o tumulto, que resultou em briga generalizada, o mesmo agrediu com um empurrão 

o Staff da Federação, que estava cuidando do portão, foi até os jogadores que estavam brigando na 

rede e agrediu com um chute nas costas (por trás) o diretor da Chapecoense, Sr. Edson (que estava 

tentando separar) e não contente foi tentar agredir o auxiliar (Alexandre da Costa), também da 

equipe Chapecoense/BMH, sendo contido por socos e chutes pelo atleta André Ribeiro dos Santos 

da equipe Chapecoense/BMH, onde atletas de ambas equipes separaram.  

*ENVOLVIDO	EM	BRIGA	GENERALIZADA. 
 

Ao SR. ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS – Atleta da equipe Chapecoense/BMH. 

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

Motivo: Revide as agressões à sua comissão técnica, o qual o Sr Gabriel F. De Lima, da equipe 

Sub10/Metropolitano, de forma covarde os agrediu por trás, sendo que os mesmos estavam apenas 

separando.  Conforme relato anterior.  

*ENVOLVIDO	EM	BRIGA	GENERALIZADA.	
 

Ao SR. BRUNO ALEXANDRE F CARVALHO *Reincidente – Atleta da equipe Chapecoense/BMH. 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 1 ANO de todas as Competições da FF7SC.   

Motivo: Agrediu com um soco no rosto o atleta adversário (Alexander V. Wiskoski), dando início ao 

tumulto.   

*ENVOLVIDO	EM	BRIGA	GENERALIZADA.	
 

Ao SR. JOSÉ JARDEL ANTUNES – Atleta da equipe Chapecoense/BMH. 

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

Motivo: No tumulto, tentou agredir com chute o atleta adversário (Alexander Viera Winskoski) mas 

não acertou, passando raspando na perna do mesmo.  

*ENVOLVIDO	EM	BRIGA	GENERALIZADA.	
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Ao SR PAULO RICARDO MONTEIRO – Atleta da equipe Sub10/Metropolitano. 

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

Motivo: Revide ao atleta adversário (José Jardel) com uma braçada, após o mesmo tentar acertar o 

seu colega de equipe. 

*ENVOLVIDO	EM	BRIGA	GENERALIZADA. 
 

 

Ao SR MAYCON LENNON F. SILVA – Atleta da equipe Chapecoense/BMH. 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 10 JOGOS de todas as Competições da FF7SC.   

Motivo: Agrediu o atleta adversário (Paulo Ricardo Monteiro) com vários socos, cabeça, braço etc, 

que caiu entrelaçado na rede, iniciando a briga generalizada de fato, pois vários atletas da 

Chapecoense agrediram e foram agredidos neste momento. (Conforme relatos neste ato em geral) 

*ENVOLVIDO	EM	BRIGA	GENERALIZADA.	
 

 

Ao SR AUGUSTO TISKOSKI – Atleta da equipe Sub10/Metropolitano. 

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

Motivo: Agrediu com um soco na altura do supercílio do atleta adversário (Marcelo) quando o 

mesmo estava tentando separar a briga.  

*ENVOLVIDO	EM	BRIGA	GENERALIZADA.	
 

 

Ao SR MARCELO FATTORI – Atleta da equipe Chapecoense/BMH. 

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

Motivo: Revidou à agressão recebida do atleta adversário (Augusto Tiskoski) com uma braçada no 

rosto.  

*ENVOLVIDO	EM	BRIGA	GENERALIZADA.	
 

 

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

Intime-se aos Presidentes das equipes Chapecoense/BMH e Sub10/Metropolitano, para que tomem 

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

 

 

 

Florianópolis, 18 de setembro de 2018.                 

 

 

 

   

Comissão	Julgadora	
Majo	Sports 


