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João Pessoa, 24 de julho de 2015 

Comunicado de punição: FPBPq  Nº002/2015 

 

Assunto: Punição 

 

Ao filiado  

Demetrius Mendes de Carvalho 

  

A Federação Paraibana de Pára-quedismo vem, por meio deste, 

comunicá-lo que após a Diretoria receber e realizar análise (Anexo I) da sua 

defesa (Anexo II) referente à notificação 02/2015 (Anexo III), chegou a seguinte 

conclusão: A diretoria em comum acordo, resolve NÃO DEFERIR a defesa e 

PUNIR o Sr. Demetrius Mendes de Carvalho, Instrutor  ASL, CBPq 12504, 

com uma SUSPENSÃO de suas ATIVIDADES como ATLETA e 

INSTRUTOR, por um período de 60 (sessenta) dias , contatos a partir do 

envio deste documento, pois para a diretoria, o filiado praticou conduta não 

condizente com os Estatutos da Federação e Confederação, conforme 

justificativa legal (Anexo IV), quando no evento realizado na cidade de 

Sousa/PB, participou como RTA da área, realizou saltos duplos e lançamentos 

de alunos, sem está em dia com suas obrigações cadastrais perante a 

Federação e Confederação, ou seja, com sua situação INATIVA desde o dia 

31/03/2015, conforme consulta realizada no site da Confederação Brasileira de 

Paraquedismo (Anexo V), além de ter sido o instrutor que realizou o 

lançamento de um aluno que sofreu um acidente grave, onde veio sofrer uma 

fratura exposta na perna, após um pouso com uma dupla abertura, conforme 

relatado no relatório de acidente (Anexo VI) e de atividade (Anexo VII). 
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Portanto, diante da punição, fica determinado que o filiado está 

PROIBIDO de realizar saltos de qualquer natureza e ministrar cursos e/ou 

instruções, até que se cumpra a punição. Essa decisão será afixada nos 

quadros de avisos da federação, bem como será enviada para os pilotos 

lançadores de paraquedistas. Caso essa decisão seja descumprida, a 

federação tomará outras medidas cabíveis. 

 

 

Roberto Muniz 

Presidente da FPBPq 
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ANEXO I 

ANÁLISE DA DEFESA 

 

1. O filiado afirma nas duas primeiras linhas, que não estava irregular, pois 

tinha recolhido as taxas antes do evento. 

 

Análise:  Até o término da realização do evento, não recebemos 

nenhum comprovante referente a taxa de filiação da Federação. O 

que temos é o comprovante da taxa de recolhimento da CBPq, 

que, inclusive foi feito pela Federação, em acordo com o filiado, 

em troca da dobragem de um reserva de um equipamento da 

federação. 

 

2. Nas linhas 03 a 05, o filiado informa dias antes do evento, foi indagado 

na sede da federação pelo vice presidente e pela tesoureira sobre sua 

situação cadastral. 

 

Análise:  Não foi dia antes e sim a quase dois meses antes do 

evento, onde, foi explicado ao mesmo, antes da realização de um 

salto duplo,  que ele encontrava-se irregular, e após ele ter 

afirmado que tinha feito o depósito, foi feita uma busca em todos 

os e-mails, onde o comprovante que foi encontrado, foi o referente 

ao ano de 2014. Então ele disse que iria falar com a esposa, pois 

ela que tinha ficado de realizar os depósitos. E para constar, 

nesse dia não teve saltos, pois o mal tempo não permitiu. 

 

3.  Nas linhas 07 a 09, o filiado afirma que fez rádio para alunos do 

campeonato que a federação realizou e foi convidado a saltar. 

 

Análise:  De fato a federação realizou um campeonato e o mesmo 

fez rádio, sendo que o campeonato foi realizado no dia 25 de abril 
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de 2015, onde na época o mesmo ainda não tinha sido cobrado a 

respeito da sua situação cadastral, Diante da federação possuir 

quase 200 filiados, possa ser que eventualmente algum cadastro 

atrasado não seja identificado e por esse motivo que o mesmo fez 

rádio. Agora é de espantar a falta de ética, pois mesmo sabendo 

que seu cadastro estava irregular desde o dia 31/03/2015, o 

mesmo ainda afirma que fez rádio e joga a culpa para a federação 

de não ter o impedido. O erro não justifica outro.  

 

4. Nas linhas de 10 a 12, o filiado informa que não enviou o relatório (RAI – 

Relatório de Atividade de Instrutor), pois não tinha o modelo em arquivo 

word e já tinha solicitado ao diretor técnico e o mesmo não tinha 

enviado. 

 

Análise:  O relatório RAI que é obrigatório para a renovação da 

credencial do instrutor, está disponível no site da CBPq para download, 

bem como, poderia ter sido solicitado ao secretário da federação, ou 

ainda o próprio poderia ter feito no word, já que tinha o modelo em pdf. 

Esse documento é de responsabilidade do instrutor e por sua vez 

deveria ter corrido atrás ao invés de ficar aguardando terceiros, além do 

mais, já foram decorridos quase 04 meses desde que sua credencial 

venceu, será que não deu tempo de fazer? 

 

5. Nas linhas 13 a 15, o filiado informa que no campeonato, fez rádio para 

alunos dos instrutores Marcelo e Marcos e que os mesmos estavam 

cientes que ele estava irregular. 

Análise:  Não é obrigação de instrutores, fiscalizar a regularidade da 

situação cadastral de filiados, a não ser de alunos. É obrigação do filiado 

saber que está irregular e providenciar sua regularização. Mais uma vez 

o filiado quer jogar a culpa em terceiros.  
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6. Nas linhas 16 e 17, o filiado informa que no ano de 2014 passou 08 

meses, tentando com o secretário da federação, na época Gustavo 

Martins, resolver sua situação cadastral perante a CBPq. 

 

Análise:  De fato no ano de 2014, a atualização do seu cadastro na 

CBPq, demorou algum tempo, mas não foi por culpa da federação e 

nem apenas da CBPq. A federação recebeu do Sr. Ramon Moraes, via 

e-mail, o comprovante de recolhimento do filiado, com data de 

10/04/2014 e imediatamente encaminhamos a solicitação para a CBPq, 

ficando aguardando do filiado o envio da RAI. Em 04/07/2014, após 

cobrança do filiado, enviamos um e-mail, informando que o seu cadastro 

ainda não tinha sido atualizado, pois faltava a RAI, e como resposta no 

mesmo dia, ele informa que a culpa não é dele, e sim do diretor da 

CBPq, pois  não tinha o enviado o modelo. Coincidência que a RAI 

desse ano ainda não foi enviada, pois o mesmo informa que aguarda o 

modelo do diretor técnico da federação, conforme dito no item 4. 

 

7.  Nas linhas 17 a 20, o filiado informa que o recolhimento da taxa da sua 

CBPq foi feita por membros da federação, em troca d serviço de 

dobragem do reserva. 

 

Análise:  De fato, conforme já foi dito anteriormente, foi a federação que 

fez o recolhimento da taxa no valor de R$ 150,00, referente à renovação 

de instrutor da CBPq,  mas apenas o fato de ter sido feito o 

recolhimento, não implica na renovação direta do seu cadastro, tendo 

em vista que a federação só pode solicitar a CBPq, renovações e ou 

novos cadastros, mediante o envio de todos os documentos obrigatórios, 

no caso dele que é instrutor, além do comprovante da taxa da CBPq, o 

comprovante da taxa da federação, a RAI e o atestado, ambos não 

enviados até a data do evento de Sousa/PB. 
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8. Nas linhas 23 a 30, o filiado questiona sobre o prazo para elaboração do 

relatório de acidente, bem como que não era necessário informar do 

acidente aos outros membros da federação, tendo em vista que o diretor 

técnico estava presente e inclusive participou da instrução do aluno e 

também a não necessidade de ligar ou mandar mensagem para o 

alunos envolvido no acidente. 

Análise: Pelo visto o filiado realmente não conhece as normas ou se faz 

não conhecer, pois neste caso as regras não são estabelecidas nos 

Estatutos e sim no Código Esportivo da CBPq, que define prazos e 

quem que deve fazer o relatório (RTAG), neste caso, o próprio filiado, 

tudo conforme artigos relacionados abaixo. Quanto a ligar ou enviar 

mensagem para o aluno acidentado, não é uma obrigação, mas sim um 

gesto de solidariedade e cordialidade, tendo em vista, além do mesmo 

ser um colega paraquedista, é um filiado a federação.  

Art. 21 - As atividades de salto das entidades de prática de 

paraquedismo serão sempre supervisionadas por um Responsável Técnico da 

Atividade (RTA) pertencente a cada escola e um Responsável Técnico da 

Atividade Geral (RTAG).  

 inciso II - Em caso de qualquer acidente na prática do esporte em 

conduta descrita no parágrafo anterior, o (RTAG) responsável técnico de 

atividade geral será o responsável por prestar informações às autoridades 

competentes, não excluindo a responsabilidade civil daqueles que a 

autorizaram. 

Art. 31 - A CBPq/CIS solicita que atletas, e exige que RTA’s/RTAG’s e 

Instrutores, sempre que presenciarem uma situação de perigo, acidente ou 

acionamento de reserva, preencha o devido relatório do Programa de Estudo e 

Prevenção de Acidentes (PEPA) e/ou Ficha Informativa de Acionamento de 

Reserva (FIAR). 
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Art. 56 - Compete ao Responsável Técnico da Atividade (RTA) e ao 

Responsável Técnico da Atividade Geral (RTAG): 

VII - Informar, em até 24h, à federação de origem e CBPq (CIS) 

qualquer acidente ou incidente ocorrido durante a realização da atividade de 

lançamento sob sua responsabilidade, enviando um breve histórico da 

ocorrência, e em até 30 dias o relatório final RELIA de incidente ou acidente, 

inclusive o FIAR (Ficha Informativa de Acionamento de Reserva).  

Art. 162 - Não será reemitida a licença do Instrutor que não enviar à 

CBPq/CIS o devido relatório do Programa de Estudo e Prevenção de Acidentes 

(PEPA) e/ou Ficha Informativa de Acionamento de Reserva (FIAR), nas 

situações que ocorreram em sua área de salto e que o mesmo as tenha 

presenciado. 

Art. 290 - São infrações às Normas de Segurança:  

VI - Deixar de elaborar relatório sobre acidente ou incidente de 

abertura de paraquedas em atividades de saltos sob sua responsabilidade, no 

prazo fixado, ou fazê-lo de modo negligente, não esclarecendo os possíveis 

fatores contribuintes e os ensinamentos decorrentes. 

 

9. Nas linhas 31 e 32, o filiado informa que nada o impede de realizar 

saltos duplos, mesmo sem enviar a RAI. 

 

Análise:  Mais uma vez o filiado demonstra não conhecer das normas. 

Antes de ser instrutor ele é uma atleta comum como qualquer outro e 

precisa obedecer regras. O atleta/instrutor filiado, só pode realizar 

saltos, estando em dia com suas obrigações cadastrais perante a 

federação e CBPq, e que neste caso, não estava em dia com suas 

obrigações, pois não enviou o comprovante de recolhimento da 

federação, bem como o atestado médico. Então jamais poderia ter 

realizados saltos e muito menos saltos duplos, colocando a vida de 

outras pessoas em risco. 
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10. Nas linhas 33 a 37, o filiado questiona o porque no ano passado, 

também não foi questionado sobre sua situação, já que passou 08 

meses com situação irregular. 

 

Análise:  Conforme também já foi explicado no tópico 6, a federação fez 

seu papel em enviar a solicitação de renovação para a CBPq e que ao 

contrário do que o filiado afirma, ficou sim cobrando da CBPq a 

regularização, mas que após várias reclamações, recebeu a informação 

que o cadastro ainda não estava regularizado, pois faltava o filiado 

enviar a RAI, logo após o envio, o seu cadastro foi atualizado. 

  

11. Nas linhas 38 e 39, o filiado pede desculpas por tudo e informa que está 

enviando em anexo o comprovante do recolhimento referente a taxa da 

federação. 

 

Análise:  Porque após afirmar várias vezes que não está irregular e que 

não cometeu infração alguma, o filiado pede desculpas por tudo? Quem 

está correto não pede desculpas, apenas se defende. Quanto ao 

comprovante enviado, o mesmo não serve para justificar sua situação 

cadastral perante a federação no dia do evento, pois está com data de 

23/07/2015, superior a data da realização do evento. 

 

Diante de toda a análise, chega-se a conclusão que, além do filiado ter 

cometido irregularidades no evento realizado na cidade de Sousa/PB, ainda 

confessa outras irregularidades, quando informa que realizou, na cidade de 

João Pessoa/PB, saltos duplos e instruções de rádio para alunos, mesmo 

estando com sua situação irregular. 
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ANEXO IV 

JUSTIFICATIVA LEGAL PARA PUNIÇÃO 

 

ESTATUTO DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE PÁRA-QUEDISMO 

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; 

IV- Pugnarem pelos interesses, engrandecimento e bom nome da 

Entidade; 

V- Manterem em dia os seus compromissos com a Entidade; 

VI- Comunicarem verbalmente ou por escrito, à Diretoria qualquer 

irregularidade que notarem no Estatuto, ou qualquer violação às 

disposições deste Estatuto do Regimento interno, ou regulamento e 

determinações emanadas da Confederação Brasileira de Paraquedismo 

ou outro órgão competente. 

 

Art. 12  – Considerar-se-ão em dia com os seus compromissos o filiado que, 

além de ter pago a sua contribuição social, tenha liquidado qualquer outro 

débito de sua responsabilidade para com a Entidade e com a CBPq. 
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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. 

 

Art. 57  - O sócio que atrasar o pagamento de sua contribuição por um período 

de 30 (trinta) dias consecutivos, bem como qualquer outro compromisso 

assumido, será suspenso dos seus direitos, até a regularização dos mesmos. 
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ESTATUTO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRAQUEDISMO  
 

CAPÍTULO II 

Art. 9  – Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos de 

seus poderes e fazer cumprir aqueles regularmente expedidos pelas entidades 

competentes e pelos representantes do poder público, sem prejuízo das 

sanções de competência da Justiça Desportiva, a CBPq poderá aplicar  às 

suas associadas, assim como a outras pessoas, físicas ou jurídicas, que lhe 

sejam direta ou indiretamente vinculadas, as seguintes penalidades (Art. 48 da 

Lei 9.615/1998): 

i. Advertência; 

ii. Censura escrita; 

iii. Multa; 

iv. Suspensão; 

v. Desfiliação ou desvinculação. 

 

 

CÓDIGO ESPORTIVO DA CBPQ 

 

Capítulo I - Normas Administrativas 

Art. 15  - As Licenças Esportivas dos paraquedistas cadastrados terão validade 

de um (01) ano a partir da data do depósito para CBPq, e nos 

recadastramentos a data de validade será de um ano do último vencimento. 

 

Capítulo II - Normas de Segurança 

Art. 31  - A CBPq/CIS solicita que atletas, e exige que RTA’s/RTAG’s e 

Instrutores, sempre que presenciarem uma situação de perigo, acidente ou 

acionamento de reserva, preencha o devido relatório do Programa de Estudo e 
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Prevenção de Acidentes (PEPA) e/ou Ficha Informativa de Acionamento de 

Reserva (FIAR). 

§ Segundo:  Os profissionais envolvidos em acidentes (ou que possuam alunos 

envolvidos em acidentes) poderão ter suas licenças suspensas 

preventivamente por 30 dias. 

 

Art. 34  - Todas as pessoas físicas e responsáveis pelas pessoas jurídicas 

vinculadas à CBPq deverão estar cientes destas normas, as quais disciplinam 

as atividades de paraquedismo esportivo no território nacional, não se 

justificando o seu descumprimento por alegado desconhecimento da matéria. 

Art. 56  - Compete ao Responsável Técnico da Atividade (RTA) e ao 

Responsável Técnico da Atividade Geral (RTAG): 

III. Verificar o equipamento e a documentação exigível dos atletas que 

pretendam participar da atividade de saltos segundo os Art. 37, 47 e 48 deste 

Código; 

VII. Informar, em até 24h, à federação de origem e CBPq (CIS) qualquer 

acidente ou incidente ocorrido durante a realização da atividade de lançamento 

sob sua responsabilidade, enviando um breve histórico da ocorrência, e em até 

30 dias o relatório final RELIA de incidente ou acidente, inclusive o FIAR (Ficha 

Informativa de Acionamento de Reserva). 

Capítulo III - Normas para Instrução Segundo o Prog rama ASL 

Art. 99  - Somente um Instrutor em dia com todas as obrigações junto a 

CBPq/CIS poderá ministrar instrução de paraquedismo esportivo no território 

nacional segundo o Programa "Accelerated Static Line" (ASL), em que se 

utilizam velames retangulares em equipamento “Student” homologado por 

fábrica reconhecida. 
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Art. 116  - É obrigatória a apresentação das Licenças de Instrutor ASL, Mestre 

de Salto ASL ou Treinador BBF a todos aqueles que desejam realizar Cursos 

de Formação de paraquedista em entidades de prática (Clubes / Escolas). 

Capítulo IX - Normas para Obtenção de Licenças 

Art. 194  - Todas as Licenças Esportivas emitidas pela CBPq permanecerão 

válidas até a data do seu vencimento,devendo o seu portador estar com um 

atestado medico em dia. 

Capítulo XI - Normas para Salto Duplo 

Art. 212  - Para a realização de salto com “Aluno Tandem” é necessário possuir 

habilitação como Piloto Tandem devidamente em dia com a CBPq. 

Capítulo XVI - Normas Disciplinares 

Art. 289  - São infrações às Normas Administrativas da CBPq: 

IV.Deixar de recolher à Federação ou à CBPq, no prazo determinado, as taxas 

aprovadas devidas (re)cadastramentos. Pena: se entidade de prática, 

advertência e, na reincidência, suspensão por 30 (trinta) dias. Se Federação, 

advertência e, na reincidência, suspensão do responsável pelo ilícito por 60 

(sessenta) dias. 

Art. 290  - São infrações às Normas de Segurança: 

VI. Deixar de elaborar relatório sobre acidente ou incidente de abertura de 

paraquedas em atividades de saltos sob sua responsabilidade, no prazo fixado, 

ou fazê-lo de modo negligente, não esclarecendo os possíveis fatores 

contribuintes e os ensinamentos decorrentes. 

Art. 291  - São infrações às Normas para Instrução segundo o Programa ASL:  

I. Realizar cursos sem estar habilitado como Instrutor ASL. Pena: Suspensão 

de 90 (noventa) a 180 (cento e oitenta) dias e, na reincidência, cassação da 

Licença Esportiva. 


