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Comunicado Oficial N.° 124/2019 

 

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 ICR – INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES – BARUERI ESPORTE FORTE, 
comunicou a Federação Paulista de Futebol de Salão, através de ofício datado de 19 de julho de 2019, 
a DESISTÊNCIA do Campeonato Estadual – categoria Sub 20 Masculino; 
 
II – CONSIDERANDO que o Campeonato Estadual – Categoria Sub 20 Masculino composto por 10 (dez) 
equipes, iniciado em 19 de abril do corrente ano está em pleno andamento tendo sido realizado 11 
(onze) rodadas e jogado 49 (quarenta e nove) partidas até o presente momento; 
 
III – CONSIDERANDO o disposto no art. 73º das Disposições Iniciais 2019 que trata sobre as 
Desistências: 

“Os participantes que desistirem ou abandonarem a competição após sua confirmação e expedição 
da Tabela de Jogos (provisória ou definitiva) ficarão impedidos de atuarem em competições pela 
FPFS durante a temporada vigente, bem como na próxima temporada. Será ainda aplicada multa 
de acordo com o disposto no Regimento de Taxas, Multas e Percentuais de 2019”.  
 
 
  R E S O L V E, após ouvir os departamentos técnico, jurídico e financeiro: 
 
 

a) APLICAR de imediato, multa administrativa no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos 
reais) de acordo com o disposto no capítulo XXIV do Regimento de Taxas, Multas e 
Percentuais de 2019, para a equipe do ICR – INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES – BARUERI 
ESPORTE FORTE; 
 

b) DETERMINAR o impedimento de participação em competições promovidas pela Federação 
Paulista de Futebol de Salão à equipe do ICR – INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES – BARUERI 
ESPORTE FORTE, na atual temporada, assim como na temporada de 2020; 
 

c) DECRETAR que todos os jogos da equipe ICR – INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES – BARUERI 
ESPORTE FORTE sejam anulados, tornando sem efeito os pontos disputados nas partidas assim 
como os gols consignados; 
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d) ORDENAR que a classificação do Campeonato Estadual – Categoria Sub 20 Masculino seja 
refeita, levando-se em consideração a anulação dos jogos da equipe ICR – INSTITUTO DE 
CIDADANIA RAÍZES – BARUERI ESPORTE FORTE; 

 

e) ENCAMINHAR os autos 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, seja dada ciência as equipes envolvidas na competição e cumpra-se o 
acima exposto. 

 
 
 
        São Paulo, 23 de julho de 2019. 
 
                   NILTON C. ROMÃO 
                                                                                                                            Presidente 
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