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RESOLUÇÃO CBFS Nº 06/2017 
 
 
 

       DISPÕE SOBRE REGISTRO, 
REGULARIZAÇÃO E INSCRIÇÃO DE ATLETAS NA CBFS EXCLUSIVAMENTE  

PELAS FEDERAÇÕES ESTADUAIS FILIADAS. 
 
 
 

A Confederação Brasileira de Futebol de Salão, vem, por meio de seu Presidente, no uso 
de suas atribuições legais, dispostas nos incisos IV e XIX do art. 33 do Estatuto Social desta 
entidade, com base no disposto no art. 217, I da CF, informar o que se segue: 

 
CONSIDERANDO a crescente quantidade de Ligas organizadoras de campeonatos no 

país devido à crescente do futsal; 
 
CONSIDERANDO a necessidade permanente de haver um controle atualizado sobre a 

movimentação de atletas que disputam competições oficiais em âmbito nacional, bem como 
transferências nacionais e internacionais; 

 
CONSIDERANDO que para efetiva regularização do atleta, nos termos do que preconiza o 

caput do art. 26 do Regulamento dos Certames Nacionais 2017, todas as solicitações devem ser 
enviadas às Federações competentes, que após as repassarão à CBFS, vejamos: 

 
Art. 26 – Serão apreciadas para as disputas dos Certames Nacionais as 
solicitações de inscrições de até 25 (vinte e cinco) atletas de futsal não 
profissionais, brasileiros, natos ou naturalizados, dentre os quais podendo ser até 
dois estrangeiros com residência fixa no Brasil, visto e situação jurídica em 
conformidade com a legislação nacional vigente, desde que encaminhadas à 
sede da CBFS através das federações. 

 
Diante do exposto, RESOLVE: 
 

a) Ratificar que somente será possível haver o registro inicial e a revalidação de atletas 
através das Federações Estaduais filiadas, que deverão, obrigatoriamente, repassar as 
informações à CBFS para fins de dar continuidade ao processo de registro, regularização e 
inscrição dos atletas. 

 
b) Informar que as equipes sediadas em determinada unidade federativa, deverão, 

obrigatoriamente, estar filiadas e registradas nas competições oficiais do respectivo Estado, sendo 
vedado o registro por uma Federação de outro Estado, sob pena de não ter a inscrição ou 
revalidação de atletas deferidos; 

 
c) Considerar irregular qualquer inscrição inicial e revalidação efetivada fora dos 

parâmetros indicados; 
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d) As Federações estaduais deverão dar ciência aos seus filiados quanto às exigências 

legais para efetivo registro dos atletas. 
 

e) Esta Resolução entra em vigor na sua data de publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 
Fortaleza, 13 de novembro de 2017. 
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