
 

 

 COMISSÃO DISCIPLINAR DESPORTIVA 
 

PROCESSO Nº 018CMETRO/2022     
 
 

ATO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA 
 
 

 O Presidente da Liga Campineira de Futsal, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto da Entidade e demais legislações esportivas em vigor, 
 

I. CONSIDERANDO o relatório dos árbitros da partida do dia 20.04.2022, da 
Categoria Sub 16 entre Clube Atlético Hortolândia vs Itatiba Futsal; 

II. CONSIDERANDO que os representantes das equipes assinam a “Declaração de 
Garantia” no verso da súmula que diz; 

“Na falta de policiamento preventivo deste jogo, comprometo(emos)-me, nos 
termos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva alínea “g”, do Art. 66 do 
Código Desportivo da Federação, do Regulamento da Competição e na 
presença de todos os Oficiais nomeados para esta competição, dar todas as 
garantias por eles exigidas, para regular desempenho de suas funções. 
Concordo(amos) que as garantias por mim(nós) oferecidas aos Oficiais de 
Arbitragem não impede, se julgarem-nas insuficiente, de a qualquer momento 
durante o desenrolar desta partida, declará-la suspensa temporária ou 
definitivamente.” 

III. CONSIDERANDO o “Regulamento Geral da Competição da Liga Campineira de 
Futsal 2022” – Art. que diz; 
“Fica determinado que cabe aos dirigentes das equipes participantes dos jogos, 
a responsabilidade de orientar todos seus torcedores para que assistam aos 
jogos devidamente sentados nas arquibancadas, a partir do 2º degrau. Os 
torcedores não poderão permanecer atrás dos gols, atrás dos bancos de reservas 
e nem debruçados sobre o gradil que separa a quadra de jogo. Caso as 
orientações não sejam acatadas com a retirada de torcedores que permanecem 
irregularmente conforme descrito acima, o Árbitro poderá suspender o jogo, ou 
não o iniciar, sob hipótese alguma.” 

 
Resolve, após parecer da Comissão Disciplinar Desportiva, 
 

1. ADVERTIR a equipe Clube Atlético Hortolândia, devido ao comportamento de 
seu torcedor durante a partida, ESCLARECENDO que caso haja reincidência 
poderá aplicar o Art. 47º do Regulamento da LCFS; 
 
 



 

 

 
 

2. COMUNICAR tal decisão aos participantes da 27ª Copa Metropolitana de 
Futsal; 
 

3. ESTE comunicado entra em vigor a partir de sua publicação. 
 
 

CAMPINAS, 03 DE MAIO DE 2022. 
 

 
ERASMO PINTO 

PRESIDENTE DA LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL 
 
 


