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Decisão da comissão disciplinar 020 

 

A Londrina F7 vem informar as medidas punitivas definidas pela Comissão 

Julgadora para os seguintes confrontos válidos pela Série A e E 2021: 

 

Jogo: UFC / EW GESSO X SUITS F.C – Ameaças e xingamentos ao árbitro da 

partida. O atleta Michel Alves Ferreira, número de registro: 310393; da 

equipe UFC  / EW Gesso foi enquadrado no Artigo 16, § 08º.  

 

Conforme Art. 16,§ 08º. – Invadir o campo com o propósito de ofender, 

tumultuar, retirar a equipe de jogo, discutir, tirar satisfações, publicar em redes 

sociais (atletas reconhecidos), difamações, xingamentos e etc. com os oficiais de 

arbitragens, delegados, membros da Londrina F7, ENTIDADE(Londrina F7) legais 

ou nomeados por elas e equipes correlacionadas a Londrina F7, antes, durante 

ou depois dos jogos realizados e ao longo da competição: Punição: de (10) dez a 

(120) cento e vinte dias de suspensão.  

 

Punição ao atleta: 311664, 35 dias de suspensão (infração média) a contar 

da data 20/09/2021. 

 

 

Jogo: GAME OVER F7 X BOLEIROS DO CAFÉ  – Agressões, xingamentos e 

ameaça a equipe de arbitragem. Os atletas Alexsandro Furlam , número de 

registro 343022; Rodrigo de Almeida, número de registro 311295; 

Guilherme Alves da Silva, número de registro 309829; Higor Nascimento de 

Lima, número de registro 311318 e Ronaldo Moreira da Silva, número de 

registro 321100 da equipe Boleiros do Café foram enquadrados nos Artigos 

16, § 08 e § 09 º. Sendo a equipe Boleiros do Café enquadra no Artigo 16, § 

10º 

 

Conforme Art. 16,§ 08º. – Invadir o campo com o propósito de ofender, 

tumultuar, retirar a equipe de jogo, discutir, tirar satisfações, publicar em redes 

sociais (atletas reconhecidos), difamações, xingamentos e etc. com os oficiais de 

arbitragens, delegados, membros da Londrina F7, ENTIDADE(Londrina F7) legais 

ou nomeados por elas e equipes correlacionadas a Londrina F7, antes, durante 

ou depois dos jogos realizados e ao longo da competição: Punição: de (10) dez a 

(120) cento e vinte dias de suspensão.  
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Conforme Art. 16,§ 09º. – Tentar ou praticar via de fatos (agressões) contra 

companheiro(s) de equipe ou componente(s) de equipe adversárias, antes, 

durante ou depois das partidas realizadas, e ao longo da competição. Punição: 

de (30) trinta a (365) trezentos e sessenta e cinco dias ou a eliminação do atleta 

da competição e/ou banimento da Liga. 

 

Conforme Art. 16,§ 10º - A equipe é responsável pelo comportamento de seus 

jogadores, oficiais, membros, público assistente e torcida. Se as circunstâncias 

particulares de um caso o exigir, a Liga Londrina F7 poderá impor sanções a 

equipe responsável, como jogar uma ou mais partidas de portas fechadas, sem 

a presença de sua torcida, a concessão da vitória do jogo pelo resultado que se 

considere, a dedução de pontos, a desclassificação da competição ou multa. 

 

Punição aos atletas: 307612, 311295, 321100 e 309829 (por reincidência) 

com 365 dias de suspensão ou 20 jogos de suspensão, o que for maior 

(infração gravíssima) a contar da data 14/09/2021. Ao atleta 311318 (por 

reincidência)  com 180 dias de suspensão ou 10 jogos de suspensão, o que 

for maior (infração grave) a contar da data 14/09/2021. 

 

A equipe BOLEIROS DO CAFÉ está punida com a dedução de 09 pontos na 

competição.  

 
DEIXANDO EXPLÍCITO QUE UMA NOVA PUNIÇÃO PELO ARTIGIO 16, § 09º EM NÍVEL 
GRAVE OU GRAVÍSSIMO ACARRETARÁ O BANIMENTO, DOS ENQUADRADOS NESSE 
ARTIGO, DA LONDRINA F7. 

 

Todos os atletas suspensos não devem estar nos locais de jogos da sua 

equipe durante sua suspensão. Caso no local de jogo o atleta infrinja 

alguma regra disciplinar o mesmo poderá ser banido da Liga e a equipe 

será julgada para perder os pontos da partida. 
 
 

Fabner Cesar Oliveira 
Presidente da Londrina F7 

 
 
 
 


