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Ato Administrativo 38/2016 

 
5ª Copa Floripa Ric Record 

 
PARTIDA: Sub10 x Canasvieiras (Quartas de Final – Série B) 
Atleta  Sub10: Vinícius Pivetta – 196346 
Atleta  Canasvieiras:  Willian Costa Martins Luiz – 193689 
Atleta  Canasvieiras:  Higor Jucélio Rosário – 193688 
Atleta  Canasvieiras:  Leandro Pavan – 193697 
Atleta  Canasvieiras:  Gustavo da Silva – 193690 
Técnico  Canasvieiras:  Victor Santana Constantino – 193684 
Torcedor Canasvieiras:  Nilton 
 
Capítulo IX, Artigo 15º, Parágrafo I, Inciso 1º: 
§ 1º - Ocorrendo qualquer infração que a Coordenação da Competição considere de extrema 
gravidade (a saber: rixa, brigas, tumulto, agressões ou desordens, generalizadas ou não, ou 
qualquer outra infração semelhante) a equipe ou atleta envolvido pode ser sumariamente excluído 
da competição por ato administrativo e discricionário da Coordenação da Competição. 
 

Capítulo VII, Artigo 13, Parágrafo II: 
§ 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. 
 

Capítulo XI,  
Art. 21 - Praticar, a qualquer tempo, agressão física contra qualquer pessoa relacionada à 
competição. 
 
A MAJO Sports e Fut7SC decidem: 

 

AO Sr. VINICIUS PIVETTA –  Atleta da equipe Sub10 
PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 15  jogos, de todas as Competições da Fut7SC. 
Motivo: Agressão verbal, provocação à torcida adversária e agressão física ao treinador da equipe 
adversária. 
 
AO Sr. WILLIAN COSTA MARTINS LUIZ –  Atleta da equipe CANASVIEIRAS 
PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 15  jogos, de todas as Competições da Fut7SC. 
Motivo: Agressão física ao adversário com uma “voadeira”, acertando-o pelas costas. 
 
AO Sr. HIGOR JUCÉLIO ROSÁRIO –  Atleta da equipe CANASVIEIRAS 
PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 10  jogos, de todas as Competições da Fut7SC. 
Motivo: Agressão verbal ao árbitro da partida após expulsão e invasão ao campo de jogo após o 
término da mesma para brigar com atletas adversários durante tumulto. 
 
 

-���� Próxima página 
 



     
       FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL 7 SOCIETY 

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SETE SOCIETY DO ESTADO DE SANTA CATARINA – FUT7SC 
Av. Rio Branco, nº 354, Sala Térreo, Centro, 88015-200, Florianópolis-SC 

www.fut7santacatarina.com.br  Fan Page: majosports 
 

 

 

 
 

 

 

AO Sr. LEANDRO PAVAN –  Atleta da equipe CANASVIEIRAS 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 5  jogos, de todas as Competições da Fut7SC. E FICAR 
FORA do Complexo Esportivo enquanto o Canasvieiras estiver jogando. Caso contrário (não 
respeitando a decisão da organização) a equipe poderá perder os pontos da partida. 
Motivo: Atleta invadiu o campo de jogo após o término (na condição de torcedor) provocando 
equipe adversária durante o tumulto. 
 
AO Sr. GUSTAVO DA SILVA –  Atleta da equipe CANASVIEIRAS 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 15  jogos, de todas as Competições da Fut7SC. 
E FICAR FORA do Complexo Esportivo enquanto o Canasvieiras estiver jogando. Caso contrário 
(não respeitando a decisão da organização) a equipe poderá perder os pontos da partida. 
Motivo: Atleta invadiu o campo de jogo após o término (na condição de torcedor) agredindo 
fisicamente vários atletas e membros da equipe adversária acertando socos e chutes. 
 
AO Sr. VICTOR SANTANA CONSTANTINO –  Técnico da equipe CANASVIEIRAS 

PENA: Suspensão do técnico acima citado, por 3  jogos, de todas as Competições da Fut7SC. 
Motivo: Tentativa de agressão ao atleta adversário ao ser provocado e agredido, após o término da 
partida. 
 
AO Sr. NILTON –  Torcedor da equipe CANASVIEIRAS 

PENA: FICAR FORA do Complexo Esportivo por 6 meses, enquanto o Canasvieiras estiver jogando. 
Caso contrário (não respeitando a decisão da organização) a equipe poderá perder os pontos da 
partida. 
Motivo: Invadiu o campo de jogo após o término do mesmo para agredir fisicamente membros da 
equipe adversária.  
 

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

Intime-se ao Presidente da equipe Sub10 e Canasvieiras para que tome ciência deste ato e após 

registre-se nos arquivos da MAJO Sports/Fut7SC. 

 
Florianópolis,  31 de outubro de 2016. 
 
 
 

MAURÍCIO DOS SANTOS 
Presidente Fut7SC 


