
                                                                                                                       
                          

 

 

 
 

Comunicado Oficial nº 026/2022 
 
 

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 o atleta KAIO HENRIQUE FAUSTO FERREIRA, categoria Sub 12, 
registro na FPFS nº 170.995, jogou irregularmente pela equipe do Suzano FC no dia 
26/03/22 em jogo válido pelo Campeonato Metropolitano – categorias de Base – Série 
A2 entre as equipes do Suzano FC X LISFUTS São Sebastião – categoria Sub 12; 
 
CONSIDERANDO que o referido atleta (KAIO HENRIQUE FAUSTO FERREIRA) foi 
inscrito pela equipe da AD Prudente e teve seu registro aprovado em 18/03/22;   
 
CONSIDERANDO que a equipe do Suzano FC utilizou o atleta PEDRO MOREIRA DOS 
ANJOS SILVA, portador do RG nº 62.875.618-5, da categoria Sub 09, em jogo da categoria 
Sub 12, neste mesmo jogo contra a LISFUTS São Sebastião. 
 
CONSIDERANDO que não foi apresentado o exame médico do atleta MURILO 
VALENTIM DE OLIVEIRA, documento de Identidade com RG nº 57.239.924-8, na sua 
inscrição; 
 
CONSIDERANDO que o representante/responsável pela equipe do Suzano FC,  Sr. 
RONALDO PAZINI FLORENCIO, assinou Termo de Responsabilidade  pelas inscrições dos 
atletas que participaram da referida partida contra o LISFUTS São Sebastião na categoria 
Sub 12 
 
CONSIDERANDO o previsto no artº 17 das Normas de Registro e Transferência de 
Atletas 2022 que diz: 
Quando um atleta jogar em condição irregular, tanto ele quanto o clube que o utilizou 
serão penalizados pela FPFS. O atleta poderá ter seu registro suspenso pela presidência 
da FPFS preventivamente. O clube perderá os pontos da(s) partida(s) que o atleta 
irregular jogou e sofrerá uma multa administrativa no valor de R$ 600,00 (seiscentos 
reais), além de outras punições aplicadas pela Comissão Disciplinar. 
 
 



                                                                                                                       
                          

 

 

 
 
 
CONSIDERANDO o previsto no artº 87 alíneas “a” e ”d” das Disposições Iniciais 
2022 que dizem: 
A equipe que utilizar atleta ou membro da Comissão Técnica irregular em qualquer 
partida válida pelas competições promovidas pela FPFS, sujeitar-se-á às seguintes 
consequências: 

a) Perda automática de três pontos pela equipe infratora, independentemente do 
resultado; 

d)   Incidirá multa administrativa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sem prejuízo 
da aplicação das demais punições previstas no CBJD; 

 
CONSIDERANDO o previsto no art. 27º das Disposições Iniciais 2022 que diz: 
Atletas das categorias de Iniciação e Base até a categoria sub 14 poderão jogar na 
categoria imediatamente superior à sua, desde que não joguem no mesmo dia.   
 
CONSIDERANDO o previsto no art. 31º, alínea “c” das Disposições iniciais 2022, 
sobre Registros, que diz: 
Com o formulário de Inscrição Inicial deverá anexar uma fotografia no tamanho 3x4, 
colorida, com data recente, exame médico, documento de identidade com foto, 
formulário de assinatura e autorização do menor.   
 

  R E S O L V E, após ouvir o Diretor do Departamento Técnico: 

 
APLICAR  de imediato, multa administrativa ao Suzano FC no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais);  
 
ENCAMINHAR os autos juntamente com este comunicado oficial para a 

Procuradoria da Comissão Disciplinar para o devido enquadramento no CBJD. 
 
 Sem outro particular, dê-se ciência a todos os envolvidos, cumpra-se e registre-
se o acima exposto. 
 
 
           São Paulo, 22 de abril de 2022. 
 
       

  
   NILTON C. ROMÃO 

                                                                                                    Presidente 
 



                                                                                                                       
                          

 

 

 


