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MUDANÇAS NAS PUNIÇÕES 001 

 

Visando melhoria, transparência e a prevenção de atitudes antidesportivas, a Londrina 

F7 tornará o processo de punições mais claro e explicativo.  

Existem basicamente 3 categorias de punições, divididas nos artigo 16, sendo os 

parágrafos 8,9 e 10. 

Parágrafo 8 trata de ameaças, xingamentos, tumultos, etc; Com punição de 10 a 120 

dias. 

Parágrafo 9 trata de agressões ou tentativas de agressões; Com punição de 30 dias ao 

banimento. 

Parágrafo 10 trata de comportamento de torcida e a responsabilidade da equipe sobre 

ela. Com punição de advertência escrita a desclassificação da equipe. 

  

Comissão julgadora  

A partir de hoje, a comissão julgadora da Londrina F7 contará com: 

- 2 oficiais de arbitragem que não tenham trabalhado no jogo do incidente 

- 2 representantes; gestores de equipes de séries/grupos diferentes 

- 1 membro da Londrina F7. 

 Onde decidirão em conjunto, com base no relatório recebido dos oficias de arbitragem, 

em qual parágrafo se encaixa o fato. No segundo momento, categorizarão a gravidade 

da ocorrência. E cada membro indicará a pena (dias ou sanção) avaliando atenuantes ou 

agravantes, a média da pena dos 5 julgadores será a penal final que será publicada. 

 

 

O julgamento 

Após o fato consumado, cabe a comissão disciplinar enquadrar em qual parágrafo do 

artigo o incidente se enquadra. Definido o parágrafo, estabelecerá a gravidade do ato 

dentro do Parágrafo. Sendo categorizado em GRAVÍSSIMO, GRAVE, MÉDIO e 

LEVE. 
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 Abaixo a pena de acordo com sua gravidade dentro de cada parágrafo: 

  

Parágrafo 8: 

  - Gravíssima - 90 a 120 dias 

  - Grave - 60 a 89 dias 

  - Média - 30 a 59 dias 

  - Leve - 10 a 29 dias 

  

Parágrafo 9: 

Gravíssima - 365 dias ao banimento 

Grave - 181 dias a 364 dias 

Média - 141 a 180 dias 

Leve - 30 a 140 dias 

   

Parágrafo 10:  

Gravíssima - Desclassificação do campeonato 

Grave - 10 jogos sem torcida e/ou multa a todos jogos sem torcida e/ou multa 

Média - 4 jogos sem torcida e/ou multa a 9 jogos sem torcida e/ou multa 

Leve - advertência escrita a 3 jogos sem torcida e/ou multa 

  

 Agravantes e atenuantes 

 

Existem algumas condições que oferecem agravantes ou atenuantes à pena:  
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- Quando não oferecer possibilidade de defesa à vítima, enquadra-se como agravante na 

avaliação da comissão. 

  

- Quando a vítima for oficial de arbitragem ou da equipe organizadora do evento, 

enquadra-se como agravante na avaliação da comissão. 

  

- Quando for um revide a uma agressão recebida, entende-se como atenuante na 

avaliação da comissão julgadora. 

  

- Quando houver agressão de um grupo mais numeroso, enquadra-se como agravante na 

avaliação da comissão. 

  

 Equipe responsabilizada pelos atos dos seus atletas: 

Quando mais de 4 atletas de uma equipe estiverem envolvidos no ato, a equipe 

automaticamente passa a responder por isso, podendo sofrer sanções que vão desde 

multa ou perda de pontos a desclassificação da mesma. 

  

Recursos 

 

O julgamento é de caráter privado e sigiloso. O julgamento ocorrerá até 72h após o 

incidente, e a suspensão é automática (mesmo entrando com recurso) após a publicação 

da punição no site oficial da Londrina F7. 

 

As equipes ou atletas envolvidos deverão apresentar suas defesas, caso queiram 

recorrer, até 24h após a publicação da punição, o recurso apresentado deverá ser 

enviado pelo e-mail da Londrina F7 (contato@londrinaf7.com.br) e será analisado pela 

Londrina F7 que poderá novamente reunir a comissão julgadora ou não, caso fatos 

novos sejam relatados. A resposta ao recurso será enviada através de e-mail no prazo de 

24 horas. 

 
Fabner Cesar Oliveira 

Presidente da Londrina F7 
 


