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Comunicado Oficial nº 165/2018 
 

 
 

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 desportivas em vigor, após 

manifestação do departamento técnico, resolve determinar o seguinte: 

 

  

CONSIDERANDO que a equipe AD SANTO ANDRÉ FUTSAL utilizou membro de comissão 

técnica de forma irregular na rodada do dia 20/10/18 em partida contra a equipe do CA 

Guarulhense, na disputa do Campeonato Paulista 2018 – Torneio União – nas categorias Sub 

08, sub 09 e Sub 10, tendo em vista que JOSÉ MANOEL CRUZ, exercendo a função de 

treinador, foi excluído da partida que ocorreu no dia 06/10/18 contra a mesma equipe do CA 

Guarulhense; 

 

 

CONSIDERANDO que de acordo do art. 56 das Disposições Iniciais 2018 que diz: 

“Atleta ou membro da Comissão Técnica suspenso em uma categoria não poderá participar das 

partidas subsequentes, exceto na mesma rodada e da mesma competição, nem exercer qualquer 

outra função até cumprir a suspensão automática na categoria em que foi punido. Caso a categoria 

esteja fora da disputa da competição ou o campeonato seja encerrado a punição será extinta, exceto 

se for julgado pela Comissão Disciplinar e receber punição maior do que uma partida. Neste caso 

deverá cumprir a suspensão na competição seguinte”. 

 

 

CONSIDERANDO que o membro da comissão técnica JOSÉ MANOEL DA CRUZ deveria 

cumprir suspensão automática, na categoria Sub 08, na partida seguinte a ser realizada no dia 

20/10/18 contra a equipe do CA Guarulhense, mas, não o fez e, portanto, configurou-se como 

participação irregular na referida partida; 
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CONSIDERANDO que o membro da comissão técnica JOSÉ MANOEL DA CRUZ não poderia 

exercer qualquer outra função até cumprir a suspensão automática na categoria em que foi 

punido (Categoria Sub 08), mas, não o fez, e participou dos jogos das categorias Sub 09 e Sub 

10 exercendo a função de massagista e, portanto, configurou-se como participação irregular 

nas referidas partidas; 

 

 

CONSIDERANDO que trata o art. 214 do CBJD – Código Brasileiro de Justiça Desportiva e o 

art. 78 das Disposições Iniciais 2018, quando da participação irregular de atleta.   

  

 

O Presidente da FPFS,  utilizando-se da hermenêutica desportiva, aplica, nesta 

oportunidade, os Princípios da Analogia, dos Costumes e da Moralidade, para solucionar a 

presente infração do membro da Comissão técnica, RESOLVENDO, após ouvir o 

departamento técnico, sob condição suspensiva até ser ratificada ou retificada pelos 

membros da COMISSÃO DISCIPLINAR o seguinte: 

  

I – APLICAR o disposto no art. 78, itens a, b, c e d que impõe as seguintes punições: 

  

a – Perda automática de três pontos na classificação do Campeonato Paulista – Torneio 

União, nas  categorias Sub 08, Sub 09 e Sub 10; 

 

b – Por tratar-se de partidas referentes a fase de play-off, DESCLASSIFICAR a equipe do AD 

Santo André Futsal (Categorias Sub 08, Sub 09 e Sub 10) da competição; 

 

c – Não computar os pontos obtidos pela equipe infratora; 

 

d – Aplicar multa administrativa multa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) sem prejuízo 

da aplicação de demais punições previstas no CBJD. 
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II – ENCAMINHAR este COMUNICADO para a(s) entidade(s) envolvida(s), para que se 

manifeste, na COMISSÃO DISICPLINAR sobre a mesma, podendo, após respeitados os 

Princípios da ampla defesa, contraditório, legalidade e do devido processo legal, ser anulada, 

mantida ou parcialmente modificada pela COMISSÃO DISCIPLINAR, que após, julgamento 

terá validade imediata. 

  

  

III - Em se mantendo este comunicado, virtude da desclassificação das equipes Sub 08, Sub 

09 e Sub 10 do AD SANTO ANDRÉ FUTSAL, CLASSIFICAR as equipes Sub 08, sub 09 e Sub 

do CA Guarulhense, declarando-a vencedora e prosseguindo para a próxima fase da 

competição. 

  

  

  

Sem outro particular, dar-se-á ciência a todas as equipes participantes da competição e 
cumpra-se o acima exposto. 

  

  

  

São Paulo, 26 de outubro de 2018. 

 

  

NILTON C. ROMÃO 
       Presidente  

 

 

 

 
 
 
 

mailto:futsal@futsalpaulista.com.br
http://www.futsalpaulista.com.br/
https://www.facebook.com/FutsalPaulistaOficial
https://twitter.com/Fed_Paulista
http://instagram.com/federacao_paulista

