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Ato Administrativo 24/2018 
 

Copa Norte - Joinville  
 

Partida: DR7 F7 x Continental Futebol 7 
Atleta da equipe DR7: Victor Matheus Ribeiro 
Atleta da equipe Continental: Maxwell Fernando Ferreira 
Comissão Técnica da equipe Continental: Edemar 
 

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

A Majo Sports decide: 

Ao SR. MAXWELL FERNANDO FERREIRA – Atleta da equipe Continental. 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 04 jogos, de todas as Competições da Fut7SC.  

Motivo: Após receber entrada brusca na jogada o atleta caiu e desferiu um soco na cabeça do atleta 

adversário.  
 

Ao SR. VICTOR MATHEUS RIBEIRO – Atleta da equipe DR7. 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 04 jogos, de todas as Competições da Fut7SC.  

Motivo: Atleta chutou a coxa e pisou na barriga do adversário que agrediu seu companheiro de 

equipe (revide). 
 

Ao SR. EDEMAR – Comissão Técnica da equipe Continental. 

PENA: Suspensão do técnico acima citado, por 04 jogos, de todas as Competições da Fut7SC.  
Motivo: Agressão verbal e moral acintosa aos árbitros da partida. Após expulsão, empurrou o árbitro 
tentando intimidá-lo e fora de campo os insultos continuaram.  
 

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

Intime-se aos Presidentes das equipes Continental e DR7 para que tomem ciência deste ato e após 

registre-se nos arquivos da Majo Sports e FF7SC. 

 

Florianópolis,  19 de abril de 2018. 

Comissão Julgadora  

Majo Sports 
 


