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Confederação Brasileira de Futsal 
Fundada em 15 de junho de 1979 

FUTSAL - Esporte genuinamente brasileiro 

 

VPC - Comunicado Oficial n° 002/2021 
 

Acessos/Decessos – Competições 2020 
 

 A Vice-Presidência de Competições em conformidade com o artigo 95 do Regulamento dos 
Certames Nacionais 2019-2020; 

 

COMUNICA QUE: 
 

1. CONSIDERANDO a pandemia mundial de Covid-19 que resultou na impossibilidade de participação 
de alguns Estados nas competições nacionais promovidas em 2020; 
 

2. CONSIDERANDO a não realização da 1ª e 2ª Divisões previstas no calendário dos certames 
nacionais 2020 em todas as categorias; 

 

3. CONSIDERANDO que as categorias realizadas tiveram seus períodos previstos de realização 
alterados por questões sanitárias; 

 

4. CONSIDERANDO as previsões regulamentares que a falta ou impedimento de participação de 
seleções ou clubes resultam no decesso direto para a última divisão; 

 

5. CONSIDERANDO que os dois últimos classificados nas competições nacionais resultam no 
decesso automático para a divisão subsequente; 

 

6. CONSIDERANDO o artigo 73 na qual prevê que a desistência após a confirmação de participação 
implicará no decesso automático para da Federação para a última divisão; 

 

7. CONSIDERANDO que a CBFS, através do Departamento Técnico, solicitou a reconfirmação de 
todos os clubes indicados para as competições nacionais; 

 

8. CONSIDERANDO a pandemia ainda enfrentada em âmbito mundial de Covid-19. 
 

RESOLVE: 
 

1. Excepcionalmente, em decorrência da pandemia mundial, não aplicar o artigo 41 do Regulamento 
dos Certames Nacionais às Federações ranqueadas nas duas últimas colocações das competições 
nacionais – edições 2020; 
 

2. Não aplicar o artigo 72 do Regulamento dos Certames Nacionais às Federações que em 
decorrência da pandemia mundial ficaram impossibilitadas de participar das competições nacionais 
promovidas em 2020; 

 

3. Comunicar que as equipes desistentes das edições 2020 serão tratadas em Assembleia Geral da 
Entidade. 

 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 

Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021. 

 
Osmar Pereira de Matos 

Vice-Presidente de Competições  

http://www.cbfs.com.br/
mailto:cbfs@cbfs.com.br

