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Ato Administrativo 12/2019 
 

Competição: 2ª Copa SC de Clubes 
 

 

Partida: FIGUEIRENSE x JARAGUA  –	1ª	Etapa	 
Atleta	da	equipe	Figueirense/Beira	Rio:	Júlio Silva - 193612 
Atleta	da	equipe	Jaraguá/Estopack:	Ilson Antônio Gonçalves - 221739 

 
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.	17º - Incitar publicamente o ódio ou a violência. 
Art.	18º - Praticar ato ou jogada desleal, violenta ou hostil durante a partida. 
Art.	19º - Praticar, a qualquer tempo, agressão física contra qualquer pessoa relacionada à 
competição. 
	
A	Majo	Sports	decide:	

AO	SR.	JÚLIO	SILVA*	– Atleta da equipe Figueirense/Beira Rio. *(Reincidente)	
PENA: Suspensão do atleta acima citado por 6	JOGOS, de todas as Competições da FF7SC. 
Motivo: O atleta Júlio Silva chutou a bola e o atleta adversário no chão. Após o mesmo revidar com 
empurrão, Sr. Júlio tentou dar um soco nele (mas não acertou). Ambos foram expulsos, foi quando o 
atleta Júlio ao sair de quadra chutou a cadeira que estava ao lado do representante, quebrando a 
mesma e quase lhe atingindo. 
 
AO	SR.	ILSON	ANTÔNIO	GONÇALVES – Atleta da equipe Jaraguá EC/Estopack 
PENA: Suspensão do atleta acima citado por 2	JOGOS, de todas as Competições da FF7SC. 
Motivo: Ao prender a bola em jogo, o atleta foi chutado (conforme relato acima) e revidou a 
agressão ao atleta adversário com empurrão no peito e após tentativa de agressão com soco.  
	

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

Intime-se aos Presidentes das equipes Figueirense e Jaraguá EC/Estopack para que tomem ciência 
deste ato e após registre-se nos arquivos da Majo Sports e FF7SC.   
 
Florianópolis, 23 de maio de 2019.                 
 
   

Comissão	Julgadora	

Majo	Sports 


