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São Paulo, 29 de junho de 2020.  

Circular nº FPG-039/2020  

  

De:    Presidência da Federação Paulista de Golfe  

Para:       Presidentes dos Clubes filiados  

    Cc: Diretoria Federação Paulista de Golfe  

Assunto:  Manutenção do funcionamento dos campos de golfe – COVID-19  

  

Prezados Senhores:  

  

Servimo-nos da presente para levar ao conhecimento de V.Sas. as ações adotadas pela Federação Paulista de 

Golfe junto às autoridades estaduais, municipais e judiciais à manutenção do funcionamento dos campos de 

golfe face a quarentena decretada pelo Governo do Estado desde o dia 24/03/2020 para o combate da 

COVID-19.  

  

Ações adotadas até a presente data  

  

A Federação Paulista de Golfe protocolizou junto ao Governo do Estado de São Paulo o ofício n° 074/2020, 

datado de 24/04/2020, solicitando a liberação gradativa dos campos de golfe filiados por entender que o 

golfe não se enquadra na legislação que define o afastamento social. A Secretaria do Governo acusou por e-

mail o recebimento do documento na mesma data e informou que remeteria aos órgãos competentes:  

  
De: Comitê Administrativo C19 <comiteadministrativo.c19@sp.gov.br>   
Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 17:43  
Para: Federação Paulista de Golfe <fpgolfe@fpgolfe.com.br>  
Assunto: Ofício FPG-074/2020 da Federação Paulista de Golfe  

  

Prezado Senhor Ademir Mazon,  

  

Acusamos o recebimento, na data de hoje, Ofício FPG-074/2020 da Federação Paulista de Golfe, datada de 

23.04.2020.   
Informamos que a demanda foi encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico para análise e 

providências cabíveis. Respeitosamente,  
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Em “Live” realizada em 16/05/2020, com a participação de Ademir Mazon, Presidente da Federação Paulista 

de Golfe, Flávio Maschietto, Diretor Jurídico da entidade e do Dr. Bernardino Santi, médico do Esporte, 

mediada por Ricardo Fonseca, responsável pelo Sítio Eletrônico da FPG, apresentou-se as medidas adotadas 

pela entidade diante da pandemia da Convid-19.  

  

As primeiras medidas da FPG foram destinadas a proteger funcionários e colaboradores, reduzir custos e 

diminuir taxas pagas à entidade por jogadores e clubes. A FPG enviou o mencionado ofício ao governador 

João Dória relatando o rol de medidas para a prática segura do golfe durante a pandemia, baseadas em 

normas internacionais editadas pelas maiores entidades do golfe mundial, que são a R&A e USGA.  

  

A FPG, depois de minuciosa análise da lei federal e dos decretos estaduais e municipais, entendeu que a 

prática de golfe recreativo não se enquadra nas referidas legislações, desde que adotadas diversas medidas, 

tais como o fechamento das instalações como vestiários, restaurantes e bares. Ocorre que o entendimento 

da FPG não é o mesmo das autoridades, tendo em vista as inúmeras interdições de campos de golfe no 

estado.  

  

Diante da inércia do governador em responder o mencionado ofício, a Diretoria da Federação Paulista de 

Golfe deliberou pela impetração de mandado de segurança coletivo preventivo, autuado sob o nº 2101063-

30.2020.8.26.0000, distribuído ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O 

Desembargador Ferraz de Arruda, designado relator, reconheceu a legitimidade da entidade para defender 

os interesses dos filiados, bem como vislumbrou que não existe proibição expressa ao funcionamento dos 

campos de golfe, contudo, ponderou: “Diante disso considerando a concessão da liminar ora pleiteada pode 

incentivar a circulação de pessoas nas cidades onde estão localizados os 45 campos de golfe citados na inicial, o 

que contraria o disposto do artigo 4º do Decreto Estadual nº  

64.881/2020, prudente que se aguarde a vinda das informações para melhor exame da questão”. Até a presente 

data o governador do Estado não se manifestou no processo.  

  

Em 30/05/2020 foi realizada “Live” com a participação de Ademir Mazon, Presidente da Federação Paulista 

de Golfe e Flávio Maschietto, Diretor Jurídico da entidade, mediada por Ricardo Fonseca, para 

esclarecimentos acerca do referido mandado de segurança.  

  

No dia 02/06/2020 foi realizada reunião através de videoconferência com a participação do Presidente da 

FPG, Ademir Mazon, do Vice-Presidente, Ubirajara Amorim Filho, do Diretor Jurídico, Flávio Maschietto, do 

Diretor de Desenvolvimento e Novos Projetos, Joaquim Frota Fonseca, do Secretário de Habitação do Estado 

de São Paulo, Sr. Flavio Amaury e do Secretário Estadual de Esportes, Sr. Aildo Ferreira, na qual foram 

explicitadas as iniciativas da FPG para manter os campos de golfe em funcionamento.  
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Na mesma data da reunião mencionada foi realizada “Live” com a participação de Ademir Mazon, Presidente 

da Federação Paulista de Golfe e Flávio Maschietto, Diretor Jurídico da entidade, mediada por Ricardo 

Fonseca, para atualizar o andamento do mandado de segurança e recomendar aos clubes que aguardem as 

deliberações formais das autoridades acerca da abertura dos campos.  

  

No dia 04/06/2020, a FPG participou de reunião por meio de videoconferência com 63 federações, 

capitaneada pelo Secretário Estadual de Esportes, Sr. Aildo Ferreira, e membros do CREF e de outras 

entidades, na qual foi apresentada a primeira minuta do Protocolo do Esporte, cujo documento seria 

finalizado e remetido ao Comitê do Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo. Representaram a FPG o 

Presidente, Sr. Ademir Mazon, o Diretor Jurídico da entidade, Flávio Maschietto e o Diretor Executivo, Mauro 

Gonçalves Batista. Nessa ocasião a FPG entregou ao responsável pela sessão o Protocolo de Abertura de 

campos de golfe, cujo documento foi elaborado pela Confederação Brasileira de Golfe em conjunto com suas 

federações filiadas.  

  

A FPG, em 08/06/2020, representada pelo Diretor Executivo Mauro Gonçalves Batista e  

pela responsável por eventos esportivos, Srta. Ellen Lopes Alvares, acompanhado pelo Vereador do Município 

de São Paulo, Rodrigo Goulart, compareceu em reunião presencial com o Secretário Municipal da Casa Civil 

do Município de São Paulo, Sr. Orlando Lindório de Faria, na qual foi entregue o já mencionado Protocolo de 

Abertura de campos de golfe, bem como prestaram inúmeras informações sobre a modalidade do esporte.  

  

  
  

Em 11/6/2020, a FPG, representada pelo Diretor Executivo Mauro Gonçalves Batista, acompanhado pelo 

Vereador do Município de São Paulo Rodrigo Goulart, compareceu em reunião presencial com o Chefe de 

Gabinete da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, Sr. Carlos Takahashi e com Subsecretário de 

Assuntos Parlamentares do Governo do Estado de São Paulo, Sr. Junior Dourado, com o objetivo de entregar 

e solicitar prioridade na análise do já mencionado Protocolo de Abertura de campos de golfe.  
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As expectativas da FPG em torno da coletiva do Governador do Estado de São Paulo realizada em 16/06/2020 

foram frustradas, pois não houve flexibilização da prática de algumas modalidades de esportes, conforme se 

esperava. Contudo, o governador anunciou que haveria novidades sobre o tema na próxima coletiva que será 

realizada no próximo dia 26/06/2020, anúncio que renovou o otimismo da FPG, especialmente depois da 

mensagem enviada pelo Vereador Rodrigo Goulart ao Diretor Executivo Mauro Gonçalves Batista, com o 

seguinte teor:  

  

‘Participei da coletiva do Governador do Estado de São Paulo João Doria nesta quarta-feira, e acabo de conversar 

pessoalmente com a Sra. Patrícia Ellen Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo  e o 

Secretário de Esportes Aildo Ferreira reforçando a necessidade que temos em abrir os campos e que continuará 

trabalhando para que no dia 26 próximo tenhamos uma notícia boa. palavras do Vereador Rodrigo Goulart”  

  

No dia 26/06/2020, o governo do Estado de São Paulo, em coletiva realizada, não fez menção à prática de 

esportes profissionais e amadores, frustrando, dessa forma, nossas expectativas. No sábado, dia 27/06/2020, 

soubemos através da imprensa que a Prefeitura Municipal de São Paulo assinou termo de compromisso com 

a Associação de Clubes Esportivos e Socioculturais de São Paulo (ACESC) e o Sindicato dos Clubes do Estado 

de São Paulo (Sindi Clube), permitindo o funcionamento dos clubes com adoção de protocolo sanitário, 

contudo, proibiu expressamente a abertura de quadras poliesportivas, piscinas e academias. As informações 

ainda não são suficientes para concluir que a prática dos demais esportes está autorizada, inclusive do golfe, 

tendo em vista que os protocolos de recomendação realizados pelas Federações de todas as modalidades 

esportivas ainda não foram homologados pelo Centro de Contingência do Corona Vírus. A FPG voltará a se 

manifestar após obter maiores esclarecimentos por parte das autoridades competentes.  
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Senhores Presidentes, a FPG está defendendo de forma contínua e combativa os interesses dos associados 

para obter junto às autoridades competentes a chancela legal para garantir a continuidade do funcionamento 

dos campos de golfe. Acreditamos piamente que logo continuaremos a praticar o único esporte que aguça 

estratégia, revela resiliência e desnuda o caráter, o golfe!  

  

A FPG continua à disposição de todos, bem como aproveita a oportunidade para agradecer a confiança e 

compreensão dos clubes filiados.  

  

Atenciosamente,  

 

  


