
                
 

Às Faculdade/Cursos 
Odonto/UNISANTA e a Direito/UNISANTOS  
Aos Atletas 
Victor Nascimento Cavalcante da Silva e Leonardo Cardoso de Moura ambos da 
Direito/UNISANTOS 

MANDADO DE CITAÇÃO 
O Auditor Presidente da Comissão Disciplinar dos Jogos da UNISANTA, XXXVII Edição, na forma 
do Regulamento Geral e do Código de Justiça Desportiva da competição, vem por meio deste, 
após recebida Denúncia interposta por Procuradora de Justiça Desportiva, com base em 
imagens e relatório produzido pela arbitragem da partida ocorrida no último dia 12 de maio de 
2022, pela modalidade Futsal, categoria masculina, entre a Odonto/UNISANTA e a 
Direito/UNISANTOS, no Ginásio Poliesportivo, determinar a citação das Faculdade/Cursos e dos 
atletas abaixo relacionados, como infratores dos respectivos artigos do Código de Justiça 
Desportiva, para, querendo, apresentar defesa na audiência de instrução e julgamento 
programada para o dia 13.05.202, às 18:15h, na Sala de Atos do Bloco M, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados na respectiva denúncia. Com base nas normas 
vigentes, o presente mandado será cumprido ao ser publicado no mural do DEFE e/ou no site 
dos Jogos. 

Odonto/UNISANTA infração ao artigo 39, II E 40, V, devido ao arremesso de 
uma garrafa de água na quadra de jogo, requerendo ao 
final a aplicação da pena capitulada no artigo 31, “a”, 

todos do Código de Justiça Desportiva; 
Direito/UNISANTOS infração ao artigo 39, II e 40, V devido ao arremesso de 

uma lata de spray na quadra de jogo e em direção ao 
árbitro central, requerendo ao final a aplicação da pena 
capitulada no artigo 31,”a”, todos do Código de Justiça 

Desportiva; 
Victor Nascimento Cavalcante da Silva, 

da Direito/UNISANTOS 
infração ao artigo 42, incisos III, VIII, XV e XVI, por ter 
xingado e empurrado o árbitro, requerendo ao final a 

aplicação da pena capitulada no artigo 31, “e”, todos do 
Código de Justiça Desportiva; 

Leonardo Cardoso Moura, da 
Direito/UNISANTOS 

infração ao artigo 42, incisos II, III, XV e XVI, por ter 
xingado e ter tentado agredir o árbitro, requerendo ao 
final a aplicação da pena capitulada no artigo 31, “e”, 

todos do Código de Justiça Desportiva; 
 

Santos, 13 de maio de 2022. 
 

AUDITOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DISCIPLINAR  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - XXXVII JOGOS DA UNISANTA 


