
     

       MAJO SPORTS 

MAJO SPORTS 

Av. Rio Branco, nº 354, Sala Térreo, Centro, 88015-200, Florianópolis-SC 

Fan Page: majosports 

 

 
Ato Administrativo 71/2018 

 

5ª Liga Metropolitana – 8ª Rodada 
 

Partida: Atecubanos x Maceió FC – Série Alumı́nio 

Atleta da Equipe Maceió: Edicarlos Mendes de Souza - 195839 

Atleta da Equipe Maceió: Carlos E. R. Braga - 234666 

Atleta da Equipe Maceió: Alison de Moraes - 195697 

 
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.  

Art. 19 - Praticar, a qualquer tempo, agressão física contra qualquer pessoa relacionada à 

competição. 
 

A Majo Sports decide: 

Ao SR. EDICARLOS MENDES DE SOUZA – Atleta da equipe Maceió. 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 1 ANO de todas as Competições da FF7SC.   

Motivo: O atleta ofendeu acintosamente o árbitro com palavras de muito baixo calão e ao tomar 

cartão vermelho agrediu o árbitro com socos e chutes e após o mesmo tentou sair mas caiu, e as 

agressões continuaram mesmo com o árbitro no chão. O atleta só parou quando foi contido por seus 

companheiros de equipe.  
 

Aos SRS. CARLOS E. R. BRAGA  e ALISON DE MORAES – Atletas da equipe Maceió. 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 4 jogos de todas as Competições da FF7SC.   

Motivo: Ao termino da partida e após a agressão (de seu companheiro de equipe com o árbitro) os 

mesmos saíram ofendendo e ameaçando a arbitragem e incitando a violência, falando que merecem 

apanhar. 
 

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

Intime-se ao Presidente da equipe Maceió para que tome ciência deste ato e após registre-se nos 

arquivos da Majo Sports e FF7SC.   

 

Florianópolis, 25 de julho de 2018.                 

      

Comissão Julgadora 

Majo Sports 


