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Comunicado Oficial nº 209/2019 
 
 

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 que no dia 27/outubro/19 em jogo válido pela fase de quartas de 
finais do Campeonato Estadual – Série A1 - categoria sub 14, entre as equipes da AA Banco do Brasil 
X Santos FC, aos 27:52 minutos após a marcação de uma penalidade máxima contra a equipe do 
AABB, o árbitro da partida começou a ser hostilizado por torcedores desta equipe; 
 
 
  CONSIDERANDO que, em virtude do ambiente hostil, o árbitro recolheu-se ao 
vestiário juntamente com os demais integrantes da equipe de arbitragem e decidiu suspender a 
partida alegando falta de garantias de segurança; 
   
 

RESOLVE, após ouvir o Diretor do Departamento Técnico: 
 
 

a) REMARCAR a partida entre AA BANCO DO BRASIL X SANTOS FC, para ao dia 
03/novembro/19 as 17h45, na categoria sub 14, mantendo-se como local do jogo o Ginásio 
Presidente Ciro II; 

 
 

b) REINICIAR a partida aos 27:52 minutos com a cobrança de penalidade máxima contra a 
equipe da AA Banco do Brasil. Os clubes não poderão substituir os atletas que foram 
inscritos na súmula da partida suspensa realizada no dia 27/10/19. Também fica esclarecido 
que o jogo deverá ser reiniciado com os mesmos atletas que estavam em quadra no 
momento da interrupção da partida, inclusive com a mesma numeração de camisas para 
todos os atletas. 

 
 

c) AUTORIZAR a substituição de integrantes da comissão técnica citados em súmula, desde que 
informado ao departamento técnico, através de ofício, com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência da data do jogo remarcado; 
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d) REALIZAR na sequência a segunda partida válida pela fase de quartas de finais do 
Campeonato Estadual – Série A1 – categoria Sub 14 entre Santos FC X  AA Banco do Brasil 
conforme previsto na tabela da competição. 

 
 

e) ENCAMINHAR a súmula da partida com o relatório do árbitro à Comissão Disciplinar para 
apreciação das ocorrências, julgamento e aplicação das penalidades previstas no CBJD. 

 
 

                  Sem outro particular, cumpra-se o acima exposto e dê-se ciência as equipes. 
 
 
        São Paulo, 29 de outubro de 2019. 
 
                   NILTON C. ROMÃO 
                                                                                                                        
                                                                                                                           Presidente 
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