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Ato Administrativo 28/2019 

Competição: 1ª Copa Vale Europeu de Futebol 7  
 

Partidas: Só Amigos X Bahia FC –	Semifinal 

Aux. Técnico da Equipe Bahia: Jonas Nascimento   
Torcedor da Equipe Bahia: Joemison Evangelista Nascimento Ferro   
 

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. 16 - 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. 17 - Incitar publicamente o ódio ou a violência.  
Art. 19 - Praticar, a qualquer tempo, agressão física contra qualquer pessoa relacionada à competição. 
Art. 21 - Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.  
Art. 23 – Dar causa a qualquer infração disciplinar atentatória moral, ética, disciplina ou bom andamento 
da competição. 
 

A Majo Sports decide: 

Ao SR JONAS NASCIMENTO – Aux. Técnico da equipe Bahia FC. 
PENA: Suspensão do Aux. Técnico acima citado, por 10 JOGOS, de todas as Competições da 
FF7SC. 
Motivo: O Aux. Técnico ofendeu verbalmente de forma acintosa o árbitro da partida. Não satisfeito 
arremessou uma garrafa de água no mesmo atingindo seus pés. Ao sair de quadra, continuou xingando 
com palavras de baixo calão, incitando a violência e ameaçando a integridade física do árbitro.  
  

Ao SR JOEMISON EVANGELISTA NASCIMENTO FERRO  – Torcedor da equipe Bahia FC. 
PENA: O torcedor acima citado está definitivamente BANIDO, de todas as Competições da 
FF7SC, impedido de entrar em qualquer complexo esportivo que estejam sendo realizados jogos 
Federados. Fica a equipe responsável por este ato, pois se acontecer o caso dele entrar, serão dados 10 
minutos para saída do mesmo, ou a equipe não irá jogar e perderá os pontos da partida por W.O.  
Caso ele esteja no complexo e ninguém da organização o veja, mas recebermos posteriormente alguma 
prova (fotos) do mesmo no complexo, o jogo terá reversão do placar em favor ao adversário. A 
responsabilidade é sempre da equipe (seu responsável e envolvidos).  
Motivo: O torcedor atingiu o árbitro com um soco na cabeça, onde o mesmo caiu na quadra, necessitando 
de tempo para se restabelecer. O agressor evadiu-se do complexo e foi chamado a polícia. 

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

Intime-se ao Presidente da equipe Bahia FC para que tome ciência deste ato e após registre-se nos 
arquivos da Majo Sports e FF7SC.   
 Florianópolis, 21 de junho de 2019.       
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