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      São Paulo, 22 de janeiro de 2019. 
 

Comunicado Oficial n° 001/2019 
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS CLUBES 
 

O presidente da FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL, no uso das suas atribuições 
estatutárias, vem através desta circular esclarecer o que segue abaixo: 
 
A Federação Paulista de Futsal, fundada em 1955, foi criada com a finalidade de 
administrar, dirigir, organizar, difundir, fiscalizar e desenvolver o esporte em 
São Paulo. 
 
Ao longo da sua história obteve importantes conquistas para a evolução do 
esporte e fortalecimento da entidade que é considerada a maior do país devido 
ao grande número de ligas municipais e clubes filiados a ela o que, 
consequentemente, faz com que obtenha a maior quantidade de atletas 
inscritos.  
 
Com efeito, ao longo desse período, muitas competições foram realizadas pela 
FPFS em todas as categorias masculinas e femininas, e em âmbitos municipais, 
estaduais, nacionais e internacionais. 
 
 Os números são impressionantes e, para ilustrar, citamos como exemplo os 
últimos dois anos, nesse período foram promovidos 25 campeonatos, sendo 
realizados 6412 jogos, ou seja, uma média de 267 jogos por mês ou 9  jogos por 
dia. 
  
Nesse cenário, somente com uma grande estrutura e competência para 
organizar e administrar essa quantidade de campeonatos e jogos, e isso a FPFS 
vem galgando no decorrer da sua trajetória, sempre pautada em valores como 
responsabilidade, ética, comprometimento, respeito e atualização constante, 
dentre outros. 
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Atualmente a FPFS além da sua sede própria devidamente estruturada possui 
dois ginásios em espaço cedido pela Prefeitura de São Paulo e com contrato de 
comodato renovado por mais 40 anos, o que demonstra a consistência e 
solidez dessa entidade fomentadora do esporte. 
 
A estrutura interna da FPFS é primorosa, todos os serviços são realizados por 
um software específico para atender as demandas e procedimentos 
organizacionais, além de funcionários, prestadores de serviços e membros da 
diretoria que trabalham com afinco para que tudo transcorra com regularidade 
e exatidão, por isso a FPFS caminha em permanente desenvolvimento trazendo 
muitos avanços e melhorias ao futsal paulista.  
 
Em 2012 a FPFS realizou parceria com a Liga Paulista de Futsal que tinha por 
objetivo fomentar o campeonato da categoria principal.  
 
No entanto, a Liga Paulista realizou alterações em seu regimento onde 
demonstrava o seu anseio de emancipação e desvirtuamento da parceria 
originária, fato consumado no final de 2018.  
 
A Liga Paulista divulgou em abundância nas redes sociais o rompimento com a 
FPFS, sem contudo, formalizar referido fato a entidade Oficial do Estado 
Bandeirante. 
 
Dito isso, a FPFS e LIGA PAULISTA  não possuem mais qualquer vínculo, de tal 
sorte que, em 2019 as competições da categoria Principal serão promovidas, 
organizadas e administradas exclusivamente pela FPFS. 
 
No entanto, eventuais campeonatos promovidos pela Liga Paulista não terão 
apoio ou suporte da FPFS (inscrições de atletas e comissão técnica, direção 
técnica, arbitragem, justiça desportiva, etc.) visto que serão competições sem 
nenhum vínculo e reconhecimento da FPFS e da CBFS; 
 
É de se destacar que a indicação das equipes para disputar competições 
nacionais promovidas pela CBFS é de competência exclusiva das federações 
estaduais, conforme corrobora a resolução nº 002/19 da CBFS. 
 
Conclui-se, portanto, que cabe a FPFS indicar as equipes filiadas que 
participarem das competições por ela promovidas para competições da CBFS. 

 
Diante do acima exposto, ficam os clubes cientes do posicionamento da FPFS e 
da linha de conduta adotada pela atual administração.  
     

          
        Atenciosamente, 
 
 
        NILTON C. ROMÃO 



              Presidente 
 
 
 

 


