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Comunicado Oficial N.° 133/2018 

 
 
 

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 da ASSOCIAÇÃO DO FUTSAL E AMIGOS DE JALES confirmou sua 
participação no Campeonato Estadual 2018 – Categoria Principal – Série A1, através de formulário 
próprio assinado pelo seu presidente Sr. Luiz Felipe Pietrobom Chiaparini, no dia 10 de agosto de 
2018; 
 
II – CONSIDERANDO que a tabela do Campeonato Estadual foi publicada sendo a competição 
iniciada no dia 13/setembro/18 e que os jogos da equipe da AFA JALES estão programados para os 
dias 29/09, 05, 13 e 25/10 contra as equipes do Andradina Futsal ATC e Dracena Tempersul, válidos 
pela primeira fase da competição em turno e returno; 
 
III – CONSIDERANDO  que a equipe AFA JALES apresentou, nesta data,  Carta de Desistência 
comunicando sua não participação no Campeonato Estadual 2018; 
 
VI – CONSIDERANDO que a equipe da AFA JALES, ao abandonar a competição, infringiu o art. 69º 
das Disposições Iniciais 2018 da FPFS e o art. 204 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva; 
 
 

R E S O L V E, após ouvir os departamentos técnico e jurídico: 

 
 
I – APLICAR as punições a equipe da AFA JALES conforme previsto no art. 69º das Disposições Iniciais 
da FPFS:  
 

a – Impedir a equipe da AFA JALES de participar de competições promovidas e organizadas 
pela FPFS no ano de 2018 e de 2019; 

 
b – Aplicar a multa de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) conforme previsto no item 
XXIV do Regimento de Taxas 2018 FPFS; 
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c - Encaminhar 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. 
 

 
 

Sem outro particular, cumpra-se a resolução deste comunicado oficial. 
 
 
 
        São Paulo, 28 de setembro de 2018. 
 
 
 
               NILTON CIFUENTES ROMÃO 
                                                                                                                              Presidente 
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