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A EQUIPE | FALCOM   

   

   

Somos uma equipe de Airsoft (Esporte de Simulações Militares) situada na cidade de São José dos 

Campos, criada e idealizada pelo operador Jackson Dousseau em 16 de março de 2016, operador de 

Airsoft em outra equipe anteriormente viu a necessidade de se criar uma nova equipe conforme seus 

pensamentos e ideais figurar entre as maiores equipes do esporte. Após criar toda a estrutura necessária 

para o nascimento de uma nova equipe, colocamos nosso site no ar falcomairsoft.com e iniciamos o 

alistamento. Um alistamento criterioso com foco nas habilidades pessoais e condutas necessárias para 

se criar um coletivo forte.   

Em pouco tempo a equipe começou o recrutamento e fez sua primeira apresentação em menos 

de um mês no dia 10 de abril com 6 integrantes padronizados em fardamento e acessórios como rege 

nosso estatuto abaixo.   

Com foco no treinamento e um objetivo de evoluir taticamente para que possamos usufruir do esporte de 

forma divertida e organizada para jogos e eventos.   

A FALCOM utiliza-se de padrões militares comparados as forças armadas e adotamos o sistema de 

patentes para estruturar a equipe.    

Honra, Honestidade e Transparência são os pilares de fortalecimento da equipe FALCOM, temos como 

princípio a união entre seus membros a fim de evitar atritos e reclamações laterais, buscamos o exemplo 

dentro de campo, para que sejamos uma equipe reconhecida por seu padrão fora e dentro de campo.   
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1. PRÉVIA DE ALISTAMENTO   

   

Esta sessão do nosso estatuto visa oferecer aos futuros recrutas a possibilidade de vislumbrar os 

valores e critérios qualificativos da FALCOM para seleção de futuros integrantes. Permite 

perceberem a forma de conduta esperada em Jogos/Treinos, padronização de fardamento, 

equipamentos, estrutura organizacional, direitos, participações, deveres, e regras de conduta que 

serão aplicadas a TODOS os membros efetivos da FALCOM.    

Para previamente ser aceito no time durante o alistamento, o recruta deve adquirir o fardamento 

vigente, armamento próprio primário (AEG, GBBR, SNIPER) devidamente em acordo com a 

PORTARIA No 02-COLOG, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2010 contendo Nota fiscal, ou comprovante 

de aquisição de origem lícita, bem como Certidão negativa de Antecedentes criminais.  

Para compor a falcomairsoft.com o candidato deverá acessar o site 

falcomairsoft.com/alistamento e preencher sua intenção de alistamento, logo após o recruta será 

adicionado ao grupo de Whatsapp para receber todas as orientações, envio de documentações e 

aceite as condições para ingresso ao time. Após esta etapa o Recruta será adicionado ao grupo 

principal da equipe onde iniciará seu período de estágio probatório, após o quinto jogo o operador 

deverá adquirir o fardamento oficial da equipe e efetuar o pagamento da taxa única de adesão ao 

time no valor de R$ 100,00 (Cem reais), valor este destinado a aquisição de bens e investimentos 

na estrutura do time. 

   

2. NOSSA META   

   

Nosso foco é se tornar uma equipe competitiva, parceira e respeitada. Por estes motivos, somos 

criteriosos e rigorosos quanto ao uso do nome da equipe dentro e fora de campo. Vemos a equipe 

como um todo e focamos em preservar o nome FALCOM. Nesta equipe você encontrará irmãos 

que compartilham destes ideais, focados na diversão e comprometidos com a evoluções a partir 

de treinamentos e amadurecimento pessoal.   
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3. NOSSA FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO   

   

Somos uma equipe voltada a formação de esquadrões (Squads) com 10 integrantes em cada 

Squad (1 Comando, 1 Sub e 8 Operadores). A formação da equipe dá-se através dos Squads 

respeitando a hierarquia organizacional da equipe para rotinas administrativas do time, bem como 

se deve ser respeitada a hierarquia de patentes dentro de campo.  

4. OBJETIVO    

   

O objetivo da equipe FALCOM é praticar o Airsoft como uma forma de lazer, diversão e união entre 

os integrantes, desenvolver técnicas e habilidades utilizando o padrão RA (REAL ACTION) e MILSIM 

(Military Simulation), sempre em conformidade com a legislação em vigor e as normas de 

segurança.   

Não incentivamos a disputa antiética e discórdia entre as equipes, promovemos sim a união entre 

elas. Como todo esporte ou área de atuação se você quer obter um desempenho diferenciado, 

depende de no mínimo de disciplina, dedicação e comprometimento e é isso que esperamos de 

cada um dos nossos membros para sermos uma equipe de referência no Airsoft em nossa região 

e a nível Nacional.    

5. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO   

   

Este regulamento pode ser modificado a qualquer momento pelo CA (Comando Absoluto) 

representado exclusivamente pelo capitão da equipe após consulta e reuniões participativas junto 

ao CI (Comando Intermediário) e demais membros de nosso efetivo. Sendo de responsabilidade 

dos membros do grupo acompanhar as atualizações. Este Regulamento já passou pela primeira 

alteração realizada após reunião coletiva, produção, revisão e publicação em 21.12.16.   

6. CONTRIBUIÇÕES E CONTROLE FINANCEIRO   

   

A equipe FALCOM não possui fins lucrativos. Porém para que possa ser investido em estrutura, 

equipamentos, mídia digital e eventos.  A equipe (entidade) possui um caixa próprio resultado do 

superávit dos eventos realizados e gastos além da mensalidade instituída aos membros.    
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O controle financeiro da equipe é de responsabilidade do CA. Este será responsável pela guarda 

do dinheiro e sua prestação de contas através do Livro de caixa divulgado com total transparência 

todo dia primeiro de cada mês através de reuniões e grupo fechado nas redes sociais.    

    

O Valor atual de contribuição anual é de R$ 50,00 / ano devendo ser pago no primeiro mês de 

cada ano, através de link fornecido com possibilidades de parcelamento. 

Valores estipulados de anuidades podem ser creditados pelo CA para os casos que adentrarem 

ao time fora deste período.  

A falta de pagamento da anuidade resultará em imediata suspensão de privilégios como membro 

ativo da equipe, bem como sua possível exclusão do quadro efetivo. 

  

7. PADRONIZAÇÃO DE FARDA E EQUIPAMENTOS   

 Para uma apresentação em campo padronizada, se faz necessário a escolha de acessórios e 

fardamento padrão a toda equipe. Abaixo um quadro com as fotos e equipamentos que compõem 

nosso Loadout*. Numerados os itens e suas respectivas cores:   

1. Luva Tática meio dedo ou dedo inteiro verde oliva (OD).  

2. Máscara de proteção meia face verde oliva (OD) ou camuflada em tons de verde.   

3. Capacete tático modelo Fast Emerson verde oliva sem protetor de ouvido ou boné ou boniehat 

desde que na camuflagem digital falcom.   

4. Colete Tático verde oliva (OD).   

5. Óculos de Proteção de livre escolha do operador.   

6. Bandoleira Verde Oliva (OD).   

7. Rádio de comunicação Baofeng.   

8. Coturno ou Bota tática Preta.   

9. Farda Digital Falcom com calça e combat shirt.  

O Loadout pode sofrer alterações conforme o Evento, onde o time participa e condições climáticas 

definidas pelo Comando.  

O Equipamento deve ser avaliado pelo operador sendo sua total responsabilidade pelos itens que utiliza.  
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 8. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL   

   

A atual estrutura organizacional da equipe de acordo com esta revisão do estatuto estando em 

vigor a partir do dia 31 de Agosto de 2019, conta com 06 Squads com 10 operadores (2 comandos 

e 8 operadores) com suas patentes e divisões. A estrutura de crescimento dos squads ocorrerá 

sempre com a abertura gradativa de novo squad. O Grupo estrutural formado pelos Comandos, 

possui o dever de manter a ordem e a harmonia no time. Suas deliberações, aprovadas por maioria 

de seus membros, deverão ser acatadas incondicionalmente pelos demais membros e sua 

estrutura e composição é rotativa. Só poderão ser eleitos os membros do Comando que possuírem 

graduação específica e eleitos diretamente pelo CA.   

As tarefas aos demais membros da equipe serão delegadas pelo comando. As graduações e trocas 

de patentes ocorrerão de forma individual, analisando cada caso, bem como a dedicação pessoal, 

física e intelectual. De acordo com a patente os membros serão também, obrigatoriamente, mais 

ativos e responsáveis pela FALCOM, de forma que seu compromisso ultrapasse, e muito, os 

deveres dos demais membros do time  

9. ESTRUTURA DA EQUIPE   

  

As patentes são adquiridas a cada 6 meses e os operadores classificados de acordo com seu armamento, 

entre as classes: ASSAULT – DMR – SNIPER – SUPORTE. Além disso são nomeados em cada squad 2 

operadores médicos e 2 engenheiros de campo.  
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9.1GRADUAÇÃO DOS NÍVEIS   

  

Todos os membros serão avaliados constantemente em requisitos correspondentes a seu nível. 

As patentes se iniciam ao operador Recruta, sendo este em condição probatória a ser promovido 

conforme seu desempenho a cada 6 meses. 

  

9.2CRITERIOS DE GRADUAÇÃO   

  

Os critérios para graduação serão focados em:    

1. - Habilitação por treinamentos com a equipe.   

2. - Nível de participação no fórum, eventos e jogos.   

3. - Posse de equipamentos específicos.   

4. - Comprometimento com atividades correlativas com o time.   

5. - Comportamento e caráter individual em concordância com as boas práticas do time.   

6. – A mudança de patente normalmente ocorrerá com um intervalo 6 meses na função antiga, 

podendo ser variável para que se ocorra, de acordo com os outros critérios acima.   

7. Cada graduação terá seus próprios critérios devendo eles serem cumpridos para o ingresso do 

membro.    

 

8. A mudança de patente será realizada sempre através do Comando Absoluto (CA)  

10.  DEVERES DOS MEMBROS   

    

1. Para que possamos difundir nossa equipe e levar a FALCOM a padrões de qualidade fora e dentro 

de campo se faz necessário observar os itens abaixo.   

 

2. É dever de todos os membros concentrar seus esforços no aperfeiçoamento técnico e tático, seu 

e da equipe, bem como o desenvolvimento de habilidades de comunicação e entrosamento entre 

todos.   
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3. Zelar pela boa convivência da equipe dentro e fora de campo.   

 

4. Fiscalizar e orientar membros novatos (Recrutas) com relação às regras do Airsoft e principalmente 

quanto a segurança, a honra e honestidade.   

 

5. Verificar a programação da agenda do grupo dando seu ciente mediante presente ou ausente em 

até um dois dias antes do evento. Enfim, acompanhar os eventos do grupo, salvo eventos que 

possuam datas previstas para inscrição.    
 

 

6. Obedecer às regras vigentes do grupo.   

 

7. Os responsáveis por setores e ou cargos cumprirem seu papel com esmero.   

 

 

8. Denunciar ao Comando (sob ética) comportamento desonroso por parte de combatente em 

campo, sendo ele oponente ou mesmo da nossa unidade, como por exemplo, ter sido alvejado e 

não se acusar, conhecido no meio por "highlander". As denúncias serão concatenadas e se houver 

número exacerbado de reincidências sobre o mesmo combatente ele será notificado a se desligar 

do grupo por bem da disciplina.   

 

9. Jamais gritar em campo ao companheiro de equipe ou oponente coisas do tipo: "Você não morre?", 

"Você está morto!", "Te acertei ai!", leve o caso ao Comando, que informará aos organizadores do 

jogo sobre o ocorrido. Cada operador deve zelar por sua honra e não forçar no “grito” que os outros 

tenham honra.   

 

 

10. Não serão admitidas reclamações, denúncias ou comentários negativos posteriores aos eventos, 

de forma direta ou interpretada sobre condutas de jogadores ou condições do evento, sendo estas 

ações realizadas em conversas ou redes sociais. Caso realizado, os conteúdos serão apagados 

(quando possível) e os autores serão penalizados.   

 

11. Está proibido, mesmo com consentimento das partes, que se dispare contra o outro fora do jogo, 

bem como em animais, lembramos que devemos tratar nossas armas de Airsoft como armas reais 

e tal prática é inaceitável cabendo punição aos envolvidos.   

 

 

12. Empréstimos de equipamentos tais como: armas (AEG, AEP, shotgun, Sniper, GBB), comunicação, 

mira, luneta, vestuário (fardas, camisas, boné, chapéu, cinto), coldres, case, mochilas, proteção 

(Colete, Coturno, Óculos, Capacete, luvas, Joelheiras e Cotoveleiras), munição (BB´s, 

municiadores, Magazines, Gás), baterias, carregadores etc. isentam a equipe de quaisquer ônus 

que possa ocorrer à estes, sendo a responsabilidade definida apenas entre as partes envolvidas.   

 

13. O operador de airsoft da equipe falcomairsoft.com tem total liberdade de escolha para decidir a 

qual jogo quer participar e onde participar com base em situação financeira, logística ou de tempo. 

Em todas as partidas extraoficiais o operador deverá utilizar e honrar o patch da equipe. Levando 

em consideração que os eventos principais do time são os eventos que contam presença para 

avanço de patente e graduações dentro do time. 
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14. Todas as fotos divulgadas por operadores da FALCOM, seja em sua rede social pessoal ou na 

página da equipe, sempre se preocupar com os itens básicos do airsoft: dedo fora do gatilho (salvo 

quando em combate e pista quente), óculos de segurança (salvo quando em safe-zone) e ponta 

laranja no equipamento.  

 

 

15. Representar a equipe de forma correta na Safe-Zone, sem Mag, sem disparos e sempre com óculos 

de segurança.   

 

16. Não será permitido o consumo de bebida alcoólica antes e durante as partidas, após a pista fria 

os operadores estão liberados para consumo seja no campo ou em qualquer outro ponto 

combinado.  

 

 

17. Fica proibido fumar durante partidas de curta duração, em função do descuido com a imagem e 

padrão do time em permanecer focado no evento.  

 

18. Todos operadores que buscam a evolução no quadro de graduações da equipe, deverão ter no 

mínimo 6 jogos ao semestre, se ao chegar ao final do semestre o operador não ter completado 

pelo menos 6 jogos o mesmo não irá subir sua patente. Somente jogos oficiais contabilizam para 

esta contagem.  

 

19. A permanência na equipe não depende de sua frequência e sim da participação honrosa nos 

eventos em que for representar a equipe, porém operadores com baixa frequência não irão subir 

suas patentes semestralmente. Apenas nos semestres em que atingirem o mínimo exigido em 

jogos oficiais. 

 

20. Será dada prioridade a operadores com alta frequência em eventos em que o número de vagas 

forem reduzidas. 

   

11.  DEVERES Dos COMANDOs   

   

1. A organização da equipe, tanto no que se refere aos jogos, treinos, cursos, às reuniões e aos 

eventos de confraternização. Tais eventos devem ser anunciados com maior antecedência 

possível na agenda e através do grupo secreto nas redes sociais.   

 

2. Cuidar das relações públicas do grupo com terceiros.    

 

3. Efetuar o controle financeiro da equipe com demonstrativos mensais até, no máximo, no décimo 

dia útil de cada mês.    

 

4. Zelar pela boa convivência e integridade física dos membros.   

 

5. Garantir o cumprimento das regras aqui dispostas.   
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6. Relações internas serão levadas ao Comando Absoluto, cada membro do Comando, fica 

responsável por seus subordinados hierarquicamente, bem como frequência em games, enquete 

do facebook e reuniões. Problemas com operadores deverão ser tratados apenas com os líderes 

dos respectivos squads e CA, evitando que demais operadores opinem sobre o ocorrido, evitando 

mal estar dentro do grupo.  

     

12.  REUNIÕES DE EQUIPE   

   

Todos os membros ativos do time participam da reunião com objetivo de buscar a exposição e 

esclarecimento de atos irregulares, quebras de conduta e compromisso dos membros FALCOM 

em jogos, treinamentos e eventos organizados ou não pelo Staff do Time. A convocação deverá 

ser formal e em local de acesso a todos os membros.   

13.  DAS FORMAS DE PERDA DE PATENTE   

a. POR DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS   

   

O membro que não manter algum requisito para o posto da qual pertence poderá ser realocado 

no posto que mais se encaixe na atual situação.    

O CA poderá poderá realocar qualquer membro de um squad para outro, considerando o desejo 

particular do operador e do comando para o qual será designado.  

   

  

b. POR FREQUÊNCIA   

  

O operador que não conseguir manter a frequência mínima durante o semestre poderá ser avaliado 
pelo Comando Maior e perder um nível de patente ou manter a patente atual.  

Esta frequência se dá pela agenda do time, sendo em eventos promovidos pela equipe, 
confraternizações, reuniões ou qualquer outro evento que compute presença.  

      

14.  RECRUTAMENTO/ALISTAMENTO   

   

O recrutamento se dará conforme a necessidade da equipe, dando sempre preferência a 

indicações de membro de dentro da equipe. O membro de dentro da equipe ao indicar um 
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candidato, passará ser uma espécie de “padrinho” passando maiores informações de regras, 

condutas, etc...    

O apadrinhamento do operador também poderá ser garantido por outro membro da equipe que 

esteja disposto e atenda aos requisitos para tal, bem como experiência no esporte, convívio social, 

dentre outros.  

Qualquer problema com o Recruta a administração da equipe poderá passar a cobrança ao 

“padrinho” para que seja resolvido, partindo do princípio de que a indicação deve ser feita à 

pessoas de confiança.    

Toda nova indicação de recruta deverá ser colocada antes ao grupo destinado ao recrutamento 

para que os mesmos possam argumentar sobre a entrada de um novo membro. Que sejam 

analisados os prós e contras antes de admitir um novo alistamento.   

a. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS   

Deverão ser enviados somente após solicitação do Comando responsável pelo Alistamento, são 

eles:   

1. Cópia de Nota fiscal de equipamento para airsoft, vedado equipamento Spring como 

armamento primário (salvo sniper), em nome do alistado ou com termo de transferência 

devidamente autenticado em cartório.   

2. Cópia de RG ou CNH.   

3. Certidão de Antecedentes Criminais em PDF.   

4. Foto Digital em 3x4 para emissão de carteirinha.   

O período de recrutamento se dará para candidatos com ou sem experiência militar ou tempo no 

Airsoft, sendo este período de 05 (cinco) jogos sob estágio probatório, não garantindo assim a 

permanência do recruta no time após este período.  

b. EXIGÊNCIA MÍNIMA PARA PARTICIPAR DO RECRUTAMENTO:   

1. Ser maior de 18 Anos   

2. Disponibilidade de horários para treinos e jogos   

3. Possuir um Arma** de pressão tipo Airsoft em funcionamento (AEG, GBBR, ou SNIPER)  

4. Óculos de Proteção   

5. Fardamento Digital Falcom  após o período probatório 

6. Obrigatório o uso de Honra, honestidade e Compromisso  

7. Pagamento da taxa de adesão a equipe no valor de R$ 100,00  

**Armamento deverá ser adquirida de forma licita com Nota fiscal e contendo a ponta laranja ou 

vermelha.  
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Todo membro que quiser indicar alguém deverá avisar ao Comando designado para realizar um 

analise previa do candidato e maiores informações.    

15.  CONVIDADOS    

   

A equipe será sempre receptível a pessoas que queiram conhecer o Airsoft e/ou a equipe. 

Convidados que tenham AEG poderão participar de jogos ou treino desde que sejam passadas as 

regras da equipe. Sempre que um membro levar um convidado devera avisar aos membros do 

Comando e CA. É obrigatório para convidados o uso de todos os equipamentos de proteção. O 

membro que levar o convidado será responsável em passar as instruções básicas do jogo e da 

equipe.    

   

  

16. DESLIGAMENTOS    

   

O membro que não desejar mais fazer parte da FALCOM deverá postar formalmente seu 

pedido de desligamento. O membro do time que cometeu atos de contrariedade às normas de 

conduta, fidelidade, honra, honestidade e compromisso que regem a equipe FALCOM, e que tenha 

sua culpabilidade comprovada. 

  

O desligamento implica na perda do direito à participação do canal de comunicações, 

jogos, treinos, reuniões e demais eventos promovidos ou organizado pela FALCOM em caráter 

privativo e significa, para todos os efeitos, que o membro infrator não mais faz parte do time.  

  

Todo desligamento será realizado pelo CA.  

  

 Um membro desligado voluntariamente, ou por motivos que não o desabone, pode 

requerer readmissão ao time, obedecendo os critérios preestabelecidos de integração e passar 

pelo crivo dos Comandos. Uma vez reintegrado pelo protocolo oficial, volta a gozar dos benefícios 

e obrigações regulares dos demais membros, sendo este readmitido como RECRUTA, devendo ou 

não passar pelo estágio probatório O membro do Time que cometer ato grave contra os princípios 

morais e éticos, regras de conduta, lealdade e compromisso, e ou contra membros do próprio 

Time, ou de outros times, e após passar pela reunião, poderá ter decretado sua EXCLUSÃO 

PERMANENTE. O membro excluído não terá direito a retornar ao time, sendo o processo irrevogável  
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17. REGRAS E CONDUTA EM CAMPO    

a. HONRA    

Honra é o princípio básico do Airsoft, uma vez que os projéteis não marcam o adversário para 

identificar como “MORTO”, e esperado que os jogadores sempre se denunciem e saiam do jogo 

quando perceberem que foram atingidos. É compreensível que em alguns momentos o impacto 

do projétil pode ser imperceptível, porém se isso se repetir com frequência o jogador será 

advertido. Percebendo-se má fé o jogador será advertido e caso houver repetição poderá ser 

suspenso ou expulso da equipe.    

b. SEGURANÇA    

É obrigatória a utilização de proteção ocular na área de jogo e na área de apoio. Em hipótese 

nenhuma a proteção ocular deve ser removida nessas áreas.    

A proteção ocular deve ser apropriada para a prática de Airsoft, sendo cada jogador responsável 

por adquirir equipamento adequado.    

A realização de testes na arma de pressão só pode ser realizada na área destinada para tal fim e 

na área de jogo.    

É proibido atirar em outro jogador ou convidado que não estejam em jogo.    

Tiros no rosto devem ser evitados ao máximo. Tiros no rosto só serão tolerados se o adversário 

utilizar esta regra como vantagem tática para observação.    

O jogador que estiver em situação de combate próximo (CQB) deve ajustar o modo de tiro para 

semiautomático.    

O jogador que estiver em situação de CQB pode se declarar como morto para evitar acidentes.    

É proibido participar do jogo portando armas de fogo, armas de choque ou qualquer outro objeto 

utilizado como arma nas áreas militar e policial.    

Os jogadores ou convidados que forem militares ou policiais devem armazenar suas armas de fogo 

em local restrito e não acessíveis aos demais jogadores ou convidados.    

c. LEGALIDADE    

Todo jogador novo ou que apresentar produto controlado novo deverá ter sua documentação 

verificada de acordo com a Portaria Nº 02-COLOG, de 26 de Fevereiro de 2010.    

A documentação dos produtos controlados poderá ser verificada a qualquer momento nos jogos 

sempre que for necessário.    
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O jogador que já teve a sua documentação verificada, porém não a trouxe para o jogo, não poderá 

utilizar o produto controlado que estiver sem a documentação.    

Não será permitida a participação de menores de idade nos jogos mesmo que acompanhados e 

autorizados por seus respectivos responsáveis.    

d. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE    

Todos os jogadores devem assinar o Termo de Compromisso e atestam que:    

Participam dos jogos por livre e espontânea vontade, isentando a FALCOM de qualquer 

responsabilidade por fatos ocorridos durante o jogo. Possuem condições físicas e mentais para 

participar dos jogos e eventos realizados.    

Conhecem todos os riscos envolvidos no Airsoft, tais como quedas, torções, insolação, 

desidratação, contato com animais silvestres, inclusive venenosos, que podem ocasionar lesões 

graves e até a morte, se comprometendo a agir de modo a preservar a sua segurança e dos outros 

jogadores.  Conhecem a legislação em vigor e que os equipamentos que foram adquiridos para a 

prática do Airsoft e estão de acordo com a Portaria N º 02COLOG, de 26 de fevereiro de 2010, 

emitida pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC).    

São maiores de idade e possuem capacidade jurídica para adquirir todos os equipamentos para a 

prática de Airsoft.    

Estar ciente que após ser inserido na equipe, terá que cumprir regras e estão sujeitos a 

penalidades, o mesmo a expulsão, caso não cumpra com as mesmas.    

Membro que estiver ostentando de modo indevido em redes sociais ou denegrindo a imagem da 

equipe ou com o Airsoft será punido imediatamente.    

18. DISPOSIÇÕES FINAIS   

   

As decisões deliberativas do CA deverão possuir fundamentação. Se os demais comandos 

precisarem deliberar sobre assunto de complexidade poderá nomear uma comissão provisória 

para apresentar parecer sobre o assunto. Cabe ao comando escolher quantos e quais membros 

comporão a comissão provisória, bem como o prazo para entrega do parecer. A decisão do 

Comando poderá ser contrária ao parecer, desde que haja fundamentação contrária. Qualquer 

contrariedade as normas aqui descritas serão julgadas pelo grupo. Se o grupo observar má-fé ou 

desinteresse, de qualquer membro ou candidato, no cumprimento dos requisitos para atingir 

qualquer posto ou classificação, poderá impor suspensão por período determinado para que se 

possa novamente solicitar a pretensão.   


