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Comunicado Oficial N.°110/2018 

 

Resoluções da Presidência 
 
 
 O Presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto da Entidade e demais legislações esportivas em vigor, 
 
I – CONSIDERANDO que a equipe SEMELP PINDA/C.P.P./A.A. FERROVIÁRIA está devidamente 
inscrita no CAMPEONATO ESTADUAL FEMININO – CATEGORIA SUB 20;  
 
II – CONSIDERANDO que a equipe SEMELP PINDA/C.P.P./A.A. FERROVIÁRIA, de acordo com a 
tabela da competição, tinha jogo marcado no dia 09/09/2018, as 17h00 contra a equipe do C.A. 
TABOÃO DA SERRA na categoria Sub 20; 
 
III – CONSIDERANDO  que os atletas equipe SEMELP PINDA/C.P.P./A.A. FERROVIÁRIA 
encontravam-se no local da partida, porém, o massagista não havia sido relacionado para o jogo 
em questão; 
 
IV – CONSIDERANDO que a equipe de oficiais de arbitragem aguardou 15 (quinze) minutos de 
tolerância, para que fosse apresentando massagista registrado; 
 
V – CONSIDERANDO que a equipe de arbitragem, após aguardar 15 minutos, procedeu ao 
pontapé inicial e consignou o W X O em favor da equipe do C.A. TABOÃO DA SERRA; 
 

R E S O L V E, após ouvir o departamento técnico: 

 
I. DECLARAR   a perda dos pontos da equipe SEMELP PINDA/C.P.P./A.A. FERROVIÁRIA em 

favor da equipe C. A. TABOÃO DA SERRA de acordo com o Art. 54º | Parágrafo Único, que 
diz: 
 
Parágrafo Único – Na falta de um dos membros obrigatórios da Comissão Técnica (no banco de 
reservas), a equipe será considerada perdedora por W.O., e os pontos da partida serão revertidos 
para o adversário, podendo ainda sofrer outras punições aplicadas pela Comissão Disciplinar. 

    
II. COMUNICAR   que de acordo as Disposições Iniciais de 2018 |Capítulo XIII – DOS 

HORÁRIOS | Art. 43 e Parágrafo Quarto, que diz:  
 
ART. 43 “O filiado que não se apresentar em condições de jogo em até 15 (quinze) minutos, após o 
horário determinado pela tabela, será considerado perdedor por ausência (W.O.)” 
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PARÁGRAFO QUARTO “Em caso de W.O. de uma equipe durante o campeonato, não havendo 
justificativa, a(s) categoria(s) infratora(s) será(ão) passível(is) de eliminação da competição em que 
estiver participando e todos os seus jogos serão anulados, assim como os gols, pontuação, artilharia e 
demais elementos com referencia ao índice técnico e de premiação, e os atletas registrados por essa 
equipe, bem como seus dirigentes e integrantes da comissão técnica 
(treinador, preparador físico, massagista e médico) ficarão impedidos de se transferirem para outras 
equipes até o final do ano em curso. Será aplicada uma multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao clube. 
Referida multa poderá ser aplicada de imediato pelo Presidente da FPFS e os autos serão 
encaminhados para a Comissão Disciplinar para julgamento dos fatos e para aplicação de eventuais 
outras penalidades de acordo com o CBJD, bem como, para manter, aumentar ou excluir a multa 
administrativa aplicada. 
 

III. SOLICITAR  que a equipe SEMELP PINDA/C.P.P./A.A. FERROVIÁRIA apresente, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, uma justificativa para o fato ocorrido.   

 
 
Sem outro particular, dê-se ciência e cumpra-se. 

        São Paulo, 11 de setembro de 2018. 
 
 
 
            NILTON CIFUENTES ROMÃO 
                                                                                                                            Presidente 

 


