
  

 

  

                        NOTA OFICIAL - SÉRIE OURO 
 

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 por meio desta 

INFORMAR: 

 

1. CONSIDERANDO o fato de que o Campeonato Paranaense Sicredi Série Ouro 2020 

está paralisado há algumas semanas em função de processos que tramitam na Justiça 

Desportiva, eis que algumas equipes infringiram o Regulamento Geral de 

Competições e foram punidas no TJD/PR, todavia estes processos ainda não tiveram 

seu trânsito em julgado, isto é, não tiveram sua finalização.  

 

2. CONSIDERANDO o fato desta situação pandêmica mundial que a todos afeta, 

sobretudo aos clubes filiados, os quais estão à duras penas conseguindo manter suas 

equipes, a FPFS tentando minimizar os problemas decorrentes desta paralisação, 

procurou o representante da liga paraná e propôs a celebração de um acordo, muito 

embora entendesse que de fato havia tido um descumprimento, mas pra evitar um 

dano maior a todos tentou entabular uma composição. 

 

3. CONSIDERANDO que o representante da liga paraná colocou em votação a 

proposta apresentada pela FPFS e 6 (seis) clubes filiados votaram a favor de uma 

composição, a qual não foi celebrada por que outros 7 (sete) clubes, (a maioria dos 

votantes) optou por não aquiescer à proposta. 

 

4. CONSIDERANDO o fato de que a FPFS tem ciência da responsabilidade que tem 

para com toda a comunidade salonista do Estado do Paraná, bem como por 

sensibilizar-se com os 6 (seis) clubes que intencionavam a resolução do problema 

com a consequente celebração de acordo, a fim de que as competições continuassem, 

não podendo ficar inerte para com o desejo de muitos de seus filiados.  

 

5. CONSIDERANDO por fim, o pedido feito diretamente à FPFS por inúmeras 

equipes, inclusive algumas que não concordaram com o acordo, mas que baseavam-

se em artigos do CBJD para solicitar que a competição fosse retomada. 

 

6. DIANTE das premissas acima mencionadas, a FPFS INFORMA que nesta data, 

23/11/2020, foi publicada a tabela da 2ª Fase da Competição na página oficial da 

Entidade, com a marcação de todos os jogos.  
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7. SALIENTANDO por fim que esta Entidade acatará a decisão da Justiça Desportiva 

acerca da suposta infração cometida, situação que poderá alterar a classificação da 

competição quando do trânsito em julgado da decisão. 

 

Dê-se ciência a todos os filiados. 

 

 

Curitiba/PR, 23 de novembro de 2020, às 17 horas. 

 

 

 

Federação Paranaense de Futebol de Salão - FPFS 

 

 

 


