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Comunicado Oficial nº 172/2019 
 

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, 
 
  CONSIDERANDO o jogo realizado no dia 15/09/19, entre as equipes da SE ELITE 
ITAQUERENSE X SC CORINTHIANS PAULISTA, válido pela Campeonato Paulista – Categoria Sub 09 
(Iniciação), partida final da Chave Prata; 
 
  CONSIDERANDO o relatório da árbitra principal da partida, Aline Santos do 
Nascimento e da árbitra auxiliar, Luciana Ferreira; 
 
  CONSIDERANDO que ao final da partida que teve o resultado de 4 x 0 em favor da 
equipe do SC Corinthians Paulista e assim consagrando-se campeã da Chave Prata na categoria Sub 
09, os torcedores do SC Corinthians Paulista, acenderam dois sinalizadores gerando uma enorme 
quantidade de fumaça no interior do ginásio,  desrespeitando  o previsto no parágrafo 2º do Art. 
16º das Disposições Iniciais 2019 que diz o seguinte: 

“Fica terminantemente proibida a utilização de sinalizadores e fogos de artifícios de qualquer 
natureza em ginásios onde forem realizados jogos de futsal com organização da FPFS, conforme lei federal nº 
12.229 de julho de 2010. A equipe mandante ou visitante que cometer essa infração será penalizada com 
multa administrativa de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), podendo também perder o mando de jogo 
e/ou ser afastada da competição”. 

 
     RESOLVE, após ouvir o Diretor do Departamento Técnico: 
 

A) APLICAR a multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 
conforme previsto no parágrafo 2º do Art. 16º das Disposições Iniciais 2019. 
 

B) 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, cumpra-se o acima exposto. 
 
 
        São Paulo, 17 de setembro de 2019. 
 
                   NILTON C. ROMÃO 
                                                                                                                          
                                                                                                                           Presidente 
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