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Ato Administrativo 71/2017 

 
1ª Copa Majo Sports   

 
Partida:  Rei dos Bonés x Majores – (1ª Rodada) 

Atleta da equipe Rei dos Bonés : Edgar Raulino – 196089  

 

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

 
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. 14 - A suspensão por partida será cumprida na mesma competição, torneio ou campeonato em 

que se verificou a infração.  

§ 1º Quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, deverá ser cumprida na 

forma indicada pela entidade organizadora ou seja, em outras competições. 

 § 2º A punição deverá ser cumprida mesmo que o atleta seja transferido de clube, categoria ou 

equivalente. 
 

A MAJO Sports decide: 

 

AO Sr. Edgar Raulino – Atleta da equipe REI DOS BONÉS 
PENA: Suspensão do atleta acima citado, até o cumprimento do Ato Administrativo Anterior 

(61/2017), de todas as Competições da Fut7SC.  

Motivo: Atleta jogou irregular nesta rodada, por ter sido suspenso com Ato Administrativo 

(61/2017) onde deveria ter cumprido a suspensão. 

 

 À Equipe REI DOS BONÉS: 
PENA: Perda dos pontos da partida da 1ª Rodada, em favor ao adversário pelo placar de 3x0. 

Motivo: Atleta IRREGULAR 

 

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

 

Intime-se ao Presidente da equipe Rei dos Bonés  para que tome ciência deste ato e após registre-se 

nos arquivos da MAJO Sports/Fut7SC. 

 

Florianópolis,  19 de outubro de 2017. 

 

Comissão Julgadora  

Majo Sports 


