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Curitiba, PR, 28 de Novembro de 2017. 

 

 

Ofício n. º 163/2017  

 

Aos Ilmos. Srs.  

Ricardo Ronqui (Supervisor Cresol Marreco Futsal) 

Irio Daroz Brol (Supervisor Pato Futsal) 

                    

     

 

REF.: TRANSMISSÃO DAS PARTIDAS FINAIS CAMPEONATO PARANAENSE DE 

FUTSAL – SÉRIE OURO -  2017- PATO FUTSAL X CRESOL MARRECO – 

SPORTV/GLOBOSAT  

 

 

Prezados Supervisores, 

 

CONSIDERANDO que a Federação Paranaense de Futebol de Salão – FPFS é a 

legítima e exclusiva detentora dos direitos relativos a Transmissão e Promoção do Campeonato 

Paranaense de Futebol de Salão, consoante previsão Constitucional insculpida no art. 217, I da 

CF. 

 

CONSIDERANDO que esta Entidade Regional de Administração do Desporto, através 

de seu Presidente Jesuel Laureano Souza, no uso de suas atribuições legais, notadamente o o 

previsto no Art. 68 do Regulamento Geral das Competições 2017, em atenção ao objetivo desta 

Entidade de promover e fomentar a prática e a difusão da modalidade, celebrou acordo com a 

emissora Sportv/Globosat para que esta faça a transmissão ao Vivo das partidas finais do 

Campeonato Paranaense de Futsal – Série Ouro 2017, nas datas de 02/12/2017 (em Francisco 

Beltrão) e 09/12/2017 (em Pato Branco). 

 

CONSIDERANDO ainda que neste Acordo celebrado entre a FPFS e a Globosat há a 

expressa vedação para qualquer outra Pessoa Física ou Jurídica de transmitir no todo ou em parte 
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o referido evento, exceção se faz à emissora CATVE, a qual já possui contrato anterior com 

ambas empresas e será quem fará a captação e geração de imagens para serem exibidas em rede 

nacional, consoante lemos abaixo em trechos do instrumento contratual: 
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IMPERIOSO assentar que esta proibição está, como acima informado, no item i.3 do 

referido contrato, o qual elenca todas as mídias pelas quais não se poderá exibir as transmissões 

de nenhum dos 2 (dois) jogos por qualquer outra emissora ou ainda pessoa física que não as 

elencadas no instrumento contratual: 
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DIANTE de tais premissas contratuais acima indicadas, esta Entidade Regional de 

Administração do Deporto, DETERMINA: 

 

a) Fica TERMNANTEMENTE PROIBIDA a transmissão via TV aberta, TV 

Fechada, a Cabo, Internet (Facebook, Instagram, Youtube e outras mídias sociais), 

bem como por qualquer outro meio que se possa divulgar, as imagens das partidas 

finais do Campeonato Paranaense de Futebol de Salão – Série Ouro 2017, 

estendendo-se tal vedação às TVs oficiais das equipes disputantes, bem como 

para qualquer pessoa física que objetive fazer a captação de imagens e sua 

retransmissão, posto que a emissora Sportv/Globosat possui exclusividade para 

transmissão do evento. 

 

b) Caso haja a transmissão das partidas por qualquer pessoa física ou jurídica, 

diferentes das empresas contratadas e autorizadas, adotar-se-á a responsabilização 

cível e criminal dos infratores, respondendo estes pelos danos causados. 

 

c) Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 

d) Dê-se ciência urgente às EPD’s envolvidas, comunicando também as autoridades 

policiais de cada um dos municípios. 

 

 

 

 

 

Jesuel Laureano Souza 

Presidente da FPFS 

Assinado Digitalmente 
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