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Ato Administrativo 27/2019 
 

Competição: 2ª Copa SC de Clubes  
 

Partidas: Jaraguá E.C. Estopack x Caixa 8/Barra –	2ª Etapa 

Responsáveis pela equipe Jaraguá E.C./Estopack: Célio Coelho e João Coelho   
 
Conforme consta no Regulamento da Competição, DAS FORMAS DE CUMPRIMENTO DAS 
PUNIÇÕES: 
Art. 13º 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 poderão 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. 21º - Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. 
Art. 23º – Dar causa a qualquer infração disciplinar atentatória moral, ética, disciplina ou bom 
andamento da competição. 
Art. 28 - A equipe que não comparecer à 1 jogo (WO) será automaticamente excluída desta 
competição. A exclusão dar-se-a pelo não comparecimento da mesma sem nenhum atleta em 
campo de jogo no horário marcado. 
 

A Majo Sports decide: 

À EQUIPE JARAGUÁ E.C./ESTOPACK e Aos Srs. Célio Coelho e João Coelho - Responsáveis pela 
equipe Jaraguá E.C./Estopack. 
PENA: Suspensão da equipe e responsáveis acima citados, por 1 ANO, de todas as Competições da 
FF7SC. 
Motivo: Não compareceram à 2ª etapa da competição, concretizando o W.O.   
Ambos foram alertados sobre a possível punição (exclusão) e mesmo antes de concretizar o WO na 
rodada, enviaram mensagem comunicando que estavam saindo da Federação e não iriam jogar 
mais. Tanto que a equipe que seria adversária deles nesta rodada foi comunicada antecipadamente 
de que não haveria o jogo, para que não viessem isentando-os de despesas desnecessárias. Os 
atletas não serão punidos porque a decisão de não levar a equipe na competição foi dos 
responsáveis e não deles, que estavam disponíveis para o jogo. 
 

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

Intime-se ao Presidente da equipe Jaraguá E.C./Estopack para que tome ciência deste ato e após 
registre-se nos arquivos da Majo Sports e FF7SC.   
 
 Florianópolis, 14 de junho de 2019.       
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