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Ato Administrativo 39/2019 
 

Competição: 8ª #LLA   
 

Partida: Só Prazer x Vila FC – Repescagem 
Atletas da equipe Só Prazer: Thiago William dos Santos 

      Ronaldo Godoy Nascimento  
      Diego do Santos  

Torcida da equipe Só Prazer 

 
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. 
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. 19º - Praticar, a qualquer tempo, agressão física contra qualquer pessoa relacionada à 
competição. 
Art. 21º - Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. 
Art. 32 - Qualquer AGRESSÃO FÍSICA a arbitragem, o atleta e/ou comissão técnica será BANIDO das 

competições organizadas pela Majo Sports, e se partir da torcida também receberá a mesma punição. 
 

A Majo Sports decide: 

AO SR. THIAGO WILLIAM DOS SANTOS e RONALDO GODOY NASCIMENTO – Atletas da equipe 
Só Prazer. 
PENA: Os atletas acima citados estão BANIDOS, de todas as Competições organizadas pela MaJo 
Sports com apoio da FF7SC.  
Motivo: No segundo tempo, não concordando com a expulsão, o atleta Thiago William dos Santos 
partiu para cima do oficial de arbitragem com o intuito de agredi-lo enquanto xingava o mesmo 
com palavras de baixo calão e acintosamente. 
Nessa hora o árbitro foi saindo para trás e aproximou-se da rede de proteção, onde o atleta Ronaldo 
Godoy Nascimento (que estava do lado de fora de campo, sem ter participado desse jogo) colocou 
os braços para dentro do campo, segurou o árbitro pela camisa e desferiu socos no mesmo, 
acertando sua nuca e costas. Pela frente ainda tentando ser contido pelos jogadores do seu time, o 
atleta Thiago William dos Santos chutou o mesmo nas pernas acertando a altura da canela e joelhos. 
 
AO SR. DIEGO DO SANTOS – Atleta da equipe Só Prazer. 
PENA: O atleta acima citado está suspenso por 3 JOGOS, de todas as Competições organizadas pela 
MaJo Sports com apoio da FF7SC.  
Motivo: Quando a situação descrita acima estava sendo resolvida e o atleta Thiago estava sendo 
retirado de campo, o atleta Diego dos Santos partiu para cima do árbitro tentando agredi-lo 
fisicamente e só não conseguiu porque foi contido por seus companheiros de equipe. 
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A TORCIDA da equipe SÓ PRAZER  
PENA: A torcida fica impedida de se manifestar enquanto estiver acontecendo o jogo da equipe Só 
Prazer por 10 JOGOS, de todas as Competições organizadas pela MaJo Sports com apoio da FF7SC. 
Deixando claro que a equipe é responsável por sua torcida e caso este ato seja desrespeitado é a 
mesma que será punida.  
Motivo: Com os ânimos mais calmos em relação a equipe (atletas e comissão), a torcida ameaçava a 
arbitragem de agressão física quando terminasse a partida e saíssem de campo. Com isso, a 
organização decidiu não recomeçar a partida, e a mesma ficou paralisada por 25 minutos e só teve 
continuidade com a chegada do efetivo policial. 
 
 
 
 
 

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

Intime-se ao Presidente da equipe Só Prazer para que tome ciência deste ato e após registre-se nos 
arquivos da Majo Sports e FF7SC.   
  
 
 Florianópolis, 16 de setembro de 2019.       
 
 
         
   

Comissão Julgadora 
Majo Sports 


