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João Pessoa, 20 de julho de 2015 

Comunicado de punição: FPBPq 001/2015 

Assunto: Conduta não condizente com Estatutos. 

 

Ao Instrutor  

Marcelo Durães – Skydive Natal 

  

A Federação Paraibana de Pára-quedismo vem, por meio deste, 
comunicá-lo que após receber e analisar sua defesa referente à notificação 
01/2015, chegou a seguinte conclusão em reunião realizada no último domingo 
dia 19/07/2015, na sede da federação: A diretoria em comum acordo, resolve 
punir o Sr. Marcelo Silva Durães, Instrutor AFF e ASL, CBPq 45376, com uma 
suspensão de suas atividades como atleta e instrutor, por um período de 30 
dias, contatos a partir do envio deste documento, pois para a diretoria o 
instrutor praticou conduta não condizente com os Estatutos da Federação e 
Confederação, quando usou de forma indevida os nomes da Federação e 
Confederação, conforme comprovação na cópia do e-mail (em anexo) que nos 
foi enviado pelo Sr. Luiz Cláudio Ribeiro Santiago (Dim), presidente da CBPq, 
onde em resumo, o instrutor informa a sua cliente, na qual desistiu de fazer o 
curso e solicitou  a devolução dos valores pagos, que já tinha feito o repasse 
para a federação e Confederação da quantia referente ao seu credenciamento 
e por esse motivo não poderia mais devolver esses valores,  causando assim 
um descrédito da entidade perante a sociedade. 

 Segue abaixo a justificativa legal para a punição: 

CAPITULO IV 

DOS DEVERES DOS SÓCIOS 

Art. 11 - São deveres dos sócios: 

I- Observarem o Estatuto, bem como regulamentos e determinações 
emanadas da FPBPq e Confederação Brasileira de Paraquedismo 
(CBPq) ou outro órgão competente; 

II- Portarem-se na Entidade com decoro, urbanidade e respeito, 
observando as determinações dos órgãos administrativos e disposições 
regimentais; 
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IV- Pugnarem pelos interesses, engrandecimento e bom nome da 
Entidade. 

TITULO VI 

DO SISTEMA DISCIPLINAR 

Art. 55 - Será advertido, repreendido, eliminado ou expulso, conforme a 
gravidade do caso, o associado que: 

I- Infringir as disposições legais da entidade ou normas regulamentares 
da CBPq; 

II- Contribuir com a ação ou omissão, para o descrédito ou prejuízo na 
entidade. 

Art. 56 - A entidade poderá aplicar, através da diretoria, as seguintes sanções 
disciplinares, após instauração de procedimento disciplinar: 

I- Advertência; 

II- Repreensão pública afixada no quadro de aviso e/ou no site oficial da 
FPBPq;  

III- Suspensão de gozo dos seus direitos de sócio, por prazo máximo de 
90 (noventa) dias, inclusive preventivamente mediante justificativa da 
diretoria; 

IV- Expulsão aplicada pela Assembléia Geral, por solicitação da Diretoria 
nos casos graves que afetam a honra do sócio ou da Entidade, ou cause 
prejuízo de qualquer natureza à instituição. 

Desde já a Federação em nome da sua diretoria agradece a compreensão de 
todos. 

 
 

Roberto Muniz 
Presidente 

 


