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Ato Administrativo 13/2019 
 

Competição: 2ª Copa SC de Clubes 
 
 

Partida: Chapecoense/BMH x Okkah/Blumenau –	1ª Etapa  
Atleta da equipe Okkah/Blumenau: Rabidiel L. dos Santos - 231688 

 
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. 18º - Praticar ato ou jogada desleal, violenta ou hostil durante a partida. 
Art. 26º - O Atleta agressor que deixar o seu adversário inativo das próximas partidas por motivo 
de lesão, ficará sem atuar o mesmo período do atleta lesionado. Só irá voltar quando o mesmo 
estiver apto a jogar (com laudo médico). 
 

A Majo Sports decide: 

AO SR. RABIDIEL L. DOS SANTOS – Atleta da equipe Okkah/Blumenau  
PENA: Suspensão do atleta acima citado por TEMPO	INDERTEMINADO, de todas as Competições da 
FF7SC.  
Motivo: Expulso pela segunda advertência por jogo brusco grave, por fora da disputa de bola, 
atingir com a sola do pé a perna esquerda de seu adversário, utilizando-se de força excessiva e de 
maneira temerária, vindo a quebrar a perna do adversário. 
 
Obs.: Só irá voltar a jogar quando o atleta agredido (Gabriel da Silva) também estiver apto, nos 
informando através de laudo médico. 
 
 

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

Intime-se ao Presidente da equipe Okkah/Blumenau para que tome ciência deste ato e após 
registre-se nos arquivos da Majo Sports e FF7SC.   
 
Florianópolis, 23 de maio de 2019.                 
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