
  

 

  

                        NOTA OFICIAL À IMPRENSA 
 

 

A Federação Paranaense de Futebol de Salão – FPFS, única entidade reconhecida pela 

CBFS para fomentar, dirigir e promover o Futsal no estado do Paraná, vem a público 

manifestar-se acerca de inverdades proferidas e ataques gratuitos recebidos de algumas 

pessoas que não tem qualquer vinculação ou responsabilidade com o desporto e seu 

desenvolvimento, de modo que apresentamos algumas questões verdadeiras que precisam 

ser transmitidas a todos os amantes da modalidade: 

 

1. A FPFS não persegue ou perseguiu qualquer filiado, sendo que trata com a mesma 

cordialidade e isonomia a todos os clubes, independente da Divisão ou da categoria 

que dispute. Lutaremos sempre por nossos clubes, os quais sempre terão a Entidade 

maior do estado ao seu lado nas demandas que enfrentarem. 

 

2. A FPFS, mesmo em meio ao difícil cenário econômico que nosso país vive, o qual 

foi agravado pela Pandemia, tem buscado incessantemente obter recursos para 

auxiliar equipes de todas as categorias e divisões, aliviando assim um pouco do ônus 

que recai sobre os clubes. 

 

3. Com a decretação de emergência mundial pela Pandemia, várias ações foram feitas a 

fim de desonerar as equipes com receitas para pagamento de arbitragem e outras 

situações, canalizando verbas de premiação para auxiliar aos clubes. 

 

4. Esta busca de auxílio para os clubes é algo perseguido há anos pela Entidade e 

também pelas equipes, os quais sempre solicitaram algum tipo de auxílio para poder 

manter suas equipes. 

 

5. Em 2017 a Federação buscou uma agência de marketing esportivo para otimizar esta 

busca de patrocínios e incentivos. A empresa detinha experiência no ramo desportivo 

automobilístico, além de fazer algumas ações com a CBFS na Seleção de Masters. 

 

6. Esta empresa comprometeu-se com a Federação e clubes de que buscaria verbas de 

patrocínio e, como contrapartida, os clubes e a FPFS cederiam as propriedades 

(placas de publicidade) dos ginásios e arenas, pois assim iriam comercializar estes 

espaços e repassariam uma verba previamente acordada para as equipes.  

 

7. Esta empresa acabou não cumprindo com suas promessas, eis que não utilizou as 

placas pertencentes à Federação (e que esta cede aos clubes para incrementar suas 
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receitas), e tampouco repassou os valores que havia dito que seriam devidos pela 

utilização destas placas e espaços publicitários. 

 

8. Várias notificações extrajudiciais foram encaminhadas para a empresa, ao passo que 

após várias novas promessas, por fim, esclareceu que não teria como adimplir os 

valores, eis que não teria vendido os espaços publicitários dos ginásios. 

 

9. Importante esclarecer que mesmo durante estes momentos de cobrança junto à 

empresa, os clubes não foram prejudicados em suas receitas, pois a FPFS autorizou 

que os mesmos negociassem estes espaços com seus patrocinadores locais, de modo 

que prejuízo efetivo de fato não houve, pois todos os espaços foram utilizados pelos 

filiados. 

 

10. No entanto, havia outras contrapartidas que esta empresa deveria repassar à FPFS, 

todavia nada foi adimplido e, a Federação, que assim como os clubes também foi 

vítima das promessas desta empresa, judicializou ação pelo descumprimento 

contratual.  

 

11. Em 2019 alguns clubes filiados objetivaram promover uma competição paralela, a 

qual não tinha qualquer chancela ou aval da FPFS, tal condição estava estampada no 

Regulamento Geral das Competições, eis que apenas seguimos o que determina a 

Confederação Brasileira de Futsal  - CBFS no que tange à direção da modalidade em 

nossa unidade geográfica, mas as equipes ignoraram tal determinação e, por força 

dos regulamentos da entidade e para a manutenção da Ordem Desportiva, acabaram 

sendo punidas, conforme determinavam os regulamentos. 

 

12. Equipes tradicionais foram sancionadas por esta infração e, por não terem outra 

alternativa, vez que haviam tido insucesso com medida judicial junto ao TJD/PR, OS 

CLUBES PUNIDOS BUSCARAM A DIRETORIA DA FEDERAÇÃO PARA 

TENTAR FAZER UM ACORDO e suspender a punição que lhes fora aplicada. 

 

13. Após proveitoso debate entre os presentes, os clubes decidiram celebrar um 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA com a FPFS, situação em que 

reconheciam que a Federação era a única Entidade de Administração da Modalidade 

no estado do Paraná e que somente poderiam jogar outra competição, caso 

houvesse a chancela e homologação da Federação.  

 

14. Ainda, acordaram que em seus jogos, somente poderia haver arbitragem oficial de 

futsal, vale dizer, árbitros formados e devidamente inscritos nos quadros da FPFS, 

além de que as infrações disciplinares por eles cometidas seriam submetidas ao 

TJD/PR. O TAC tinha validade até 31/12/2019.  
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15. No corrente ano, após esta terrível situação de pandemia, onde todas as competições 

foram paralisadas por ordem das autoridades sanitárias, e após muito se buscar 

alternativas, a FPFS, de maneira inédita e extremamente eficaz contratou um dos 

mais renomados Infectologistas do país para desenvolver um Protocolo de Retomada 

das Competições. Muitas reuniões foram feitas entre FPFS e Governo do Estado, até 

que em agosto foi finalmente concedida autorização para a retomada das 

competições de forma emergencial, devendo por óbvio observar diversas condições 

para evitar e minimizar as possibilidades de transmissão do COVID19. 

 

16. A FPFS comunicou os clubes e as competições oficiais da categoria adulta foram 

iniciadas, atendendo assim o anseio de todos que estavam com seus elencos sem 

qualquer atividade há meses e já não tinham qualquer perspectiva de retorno neste 

ano. Aliás, muitas equipes acabaram desistindo de competições oficiais, pois 

perderam muitos parceiros e patrocinadores com o advento da pandemia. 

 

17. Nenhuma informação havia de competições paralelas, até mesmo pela dificuldade de 

encontrar datas disponíveis para a realização dos jogos já previamente marcados de 

competições oficiais, as quais são reconhecidas e/ou chanceladas pela FPFS ou 

CBFS como a Liga Nacional de Futsal, Copa do Brasil, Taça Brasil, Supercopa, 

Copa Paraná, Taça FPFS e Copa dos Campeões. 

 

18. No entanto, ao final de agosto, a FPFS recebeu por e-mail um comunicado que a liga 

futsal paraná iria realizar competição no ano de 2020, documento que se resumiu 

apenas a informar a Entidade, sem qualquer tipo de consulta para verificar o 

calendário; sem solicitação de homologação;  tampouco requerimento de designação 

de arbitragem, mas apenas e tão somente informando a realização. 

 

19. Esta Federação respondeu que havia recebido a informação, no entanto, por não ser 

uma consulta ou solicitação, apenas resumiu-se a isso a resposta. 

 

20. Interessante assentar que a FPFS nunca foi contrária a criação de qualquer liga, 

tampouco que equipes filiadas se vinculem nestas ligas, até por que há um 

permissivo legal pra isto, todavia para a realização de jogos de abrangência estadual, 

faz-se mister que haja a concordância da Entidade, conforme já explicitado em 

tópico anterior.  

 

21. As equipes estavam cientes de que precisariam da chancela da FPFS, tal qual 

aconteceu neste ano com a Copa Chopinzinho e a Copa Laranjeiras do Sul, por 

exemplo, onde os clubes procuraram a FPFS para que esta chancelasse e 

homologasse a competição, além de ser responsável por outras questões  

administrativas. 
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22. Sabiam da determinação contida no RGC, pois, no ano passado houve o mesmo 

problema e, a mesma regra estava descrita no Regulamento Geral das Competições 

2020, o qual foi publicado em fevereiro de 2020, ou seja, bem antes do início de 

qualquer competição oficial. 

 

23. No entanto, mesmo ciente de que deveriam ter a autorização da FPFS, pois esta 

cumpre o contido no Estatuto da CBFS, optaram por jogar na competição organizada 

pela liga paraná.  

 

24. Oportuno esclarecer que algumas equipes, tendo ciência da irregularidade desta 

conduta desistiram ou não aceitaram disputar esta competição, pois sabiam que 

adviria sanção como ocorreu no ano anterior e que estava descrito de forma clara no 

Regulamento das Competições. 

 

25. Na medida em que jogaram, houve a comunicação para a FPFS e esta, através de seu 

presidente determinou a instauração de Procedimento Administrativo para analisar e 

julgar a conduta das equipes, vez que estas estavam flagrantemente infringindo a 

ordem desportiva. 

 

26. Procedimento foi instaurado em face das equipes, as quais foram cientificadas e às 

mesmas foi oportunizado apresentar suas razoes de defesa, bem como arrolar 

testemunhas e fazerem tudo aquilo que entendiam ser necessário para comprovar que 

não cometeram qualquer irregularidade. 

 

27. Foi marcada sessão de instrução para apresentação de defesa e oitiva de testemunhas, 

onde todos tiveram acesso e puderam exercer uma ampla defesa. 

 

28. A Comissão de Processos Disciplinares analisou e julgou com base nos documentos 

e demais provas contidas nos processos e entendeu que as equipes infringiram o 

regulamento ao disputar competição não chancelada, tal qual havia acontecido no 

ano anterior em que as mesmas buscaram a FPFS para fazer um acordo e rogar pra 

não serem eliminadas. 

 

29. Com base na legislação desportiva vigente, sobretudo na Lei Pelé, a Comissão 

Disciplinar encaminhou os processos para o TJD/PR, a fim de que este órgão 

analisasse se os procedimentos adotados foram corretos e todas as garantias e 

prerrogativas foram respeitadas. 

 

30. Em Sessão realizada em 04/11/2020 o Tribunal Pleno do TJD/PR reuniu-se de forma 

virtual e acabou homologando e ratificando todas as decisões de suspensão 

preferidas pela Comissão Disciplinar. 
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31. Diante de tais fatos, em que algumas equipes acabaram por infringir a ordem 

desportiva, a FPFS, não tendo outra alternativa, acatará a decisão definitiva do 

TJD/PR, aplicando as penas por este órgão homologadas. 

 

32. Agora, alguns clubes, aparentemente capitaneados pela pessoa que assina como 

presidente da liga paraná ameaçam romper com a Entidade e deixar as competições 

oficiais, sendo que a Federação apenas agiu dentro do que está descrito em seus 

regulamentos, os quais todos tinham amplo e prévio conhecimento.  

 

33. A Federação e o Futsal do Estado do Paraná são vítimas de algumas pessoas 

inescrupulosas que buscam interesses pessoais ao invés do bem da modalidade, que 

ao invés de somar forças, buscam separar, enfraquecendo a modalidade num ano tão 

difícil em que todos deveriam convergir para um bem comum. 

 

34. A Casa do Futsal Paranaense reitera que está e sempre estará de portas abertas a 

todos os seus filiados, enfatizando que somente conseguiremos fazer nossa 

modalidade mais forte quando construirmos pontes para atingir nossos alvos e não 

muros, os quais tendem a nos afastar cada vez mais deles! 

 

 

 

Curitiba/PR, 06 de novembro de 2020. 

 

 

 

Federação Paranaense de Futebol de Salão - FPFS 

 

 

 


