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COMUNICADO INTJUD/07-2016 

 

Ref. Desfiliação da FUNDEAVEL – Fundação de Esporte 

Amador de Cascavel e cancelamento da inscrição da equipe 

Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel. 

 

1. RESUMO DOS FATOS. 

 

Na data de 25 de julho de 2016, chegou ao 

conhecimento dessa Interventoria a notícia de que a 

filiada Fundeavel havia sido extinta por força de 

sentença judicial. 

Após endereçar o Ofício nº 054/2016 à 

Fundeavel, solicitando maiores esclarecimentos, em 

resposta, na data de 27 de julho de 2016 veio a 

confirmação de sua extinção e os dados da respectiva 

Medida Judicial. 

Ato contínuo, essa Interventoria encaminhou, 

por email, consulta à 7ª. Promotoria de Justiça da 

Comarca de Cascavel (autora da demanda judicial de 

extinção da Fundeavel), cuja resposta retornou na data de 

01 de agosto de 2016.  

Esse o resumo dos fatos. 

 

2. ANÁLISE E APLICAÇÃO DAS NORMAS CABÍVEIS. 



  
 

 

Ao analisar os documentos que foram 

encaminhados pela Fundeavel a essa Federação, bem como os 

termos dos autos sob nº 0012951-25.2012.8.16.0021 que 

tramitam perante a 4ª. Vara Cível da Comarca de Cascavel, 

e ainda, a resposta da consulta endereçada pela 7ª. 

Promotoria do Ministério Público de Cascavel, conclui-se 

que: 

 

2.1)Da extinção da FUNDEAVEL. 

 

AFundeavel foi extinta por força de sentença 

judicial decretada em 29.03.2016, pelo Juízo da 4ª. Vara 

Cível da Comarca de Cascavel-Pr., nos autos sob nº 

0012951-25-2012.8.16.0021. 

Na referida decisão judicial, restou 

determinado que eventual patrimônio da Fundeavel seja 

revertido ao Município de Cascavel. 

A sentença transitou em julgado em 05.05.2016, 

quando então se tornou imutável e passou a surtir amplos 

efeitos perante terceiros. 

Conforme se verifica nos autos judiciais, em 

24.06.2016 ocorreu a averbação da sentença de extinção à 

margem do registro de constituição da Fundeavel, junto ao 

Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Cascavel-Pr. 

E na data de 08.07.2016 ocorreu o cancelamento 

da inscrição da Fundeavel no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ), perante a Secretaria da Receita Federal 

do Brasil. 



  
 

Aqui vale ressaltar, que não é possível 

substituir perante essa Federação, a Fundeavel por 

qualquer outra pessoa jurídica, como pretende a extinta 

Fundação.  

Justamente por não se tratar de mera sucessão 

de pessoas jurídicas, mas sim, de uma extinção 

definitiva. 

Portanto, indiscutível a extinção definitiva da 

Fundeavel. E assim, apenas resta à Federação Paranaense 

de Futebol de Salão desfiliar a Fundeavel de seus 

quadros. 

 

2.2)Do cancelamento da inscrição da equipe 

Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel. 

 

Quanto à equipe Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel, 

verifica-se que não possui personalidade jurídica 

autônoma e própria. 

Não possui registro autônomo nessa Federação de 

Futsal, sendo representada pela extinta Fundeavel e desta 

utiliza-se para os efeitos legais, inclusive para fins de 

inscrição nas competições. 

Desse modo, com a extinção da Fundeavel, 

consequentemente foi extinta a equipe 

Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel, justamente por não possuir 

personalidade jurídica própria; e deve ser cancelada a 

sua inscrição nas competições dessa Federação. 

O art.18, do Regulamento Geral de Competições 

(Boletim Oficial n° 017/2016) dessa Federação, dispõe que 

“somente poderão participar das competições oficiais da 

Federação Paranaense de Futebol de Salão – FPFS – 2016, 



  
 

os Clubes devidamente inscritos para o ano corrente de 

acordo com a legislação esportiva vigente no país e em 

dia com suas obrigações perante a Entidade, à CBFS e ao 

TJD.” 

Ora, uma vez cancelada a inscrição da equipe, 

ela não poderá continuar participando da competição. 

Portanto, não resta outra alternativa à 

Federação Paranaense de Futebol de Salão, senão, cancelar 

a inscrição e excluir a equipe 

Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel das competições oficiais que 

participe perante essa Federação.  

 

2.3)Do Campeonato Paranaense – Divisão Especial – Série 

Ouro 2016. 

 

Verifica-se que a equipe 

Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel atualmente participa do 

Campeonato Paranaense – Divisão Especial – Série Ouro 

2016. 

E dessa competição a equipe deve ser excluída. 

A referida competição é regida pelo Regulamento 

Geral de Competições (Boletim Oficial n° 017/2016), pelo 

Regulamento Específico Divisão Especial Série Ouro 

(Boletim Oficial n° 010/2016) e ainda pela Ata do 

Arbitral do Campeonato Paranaense Divisão Especial Série 

Ouro 2016 (27.02.2016). 

E para preservar o curso da competição e 

respeitar o quanto possível as diretrizes fixadas nas 

normas citadas, com fundamento no artigo 63, do 

Regulamento Geral de Competições (Boletim Oficial n° 



  
 

017/2016), a Série Ouro2016 será submetida às seguintes 

regras: 

 

a)jogo n° 0125: 

 

a.1) fica cancelado o jogo n° 0125, da 21ª. 

rodada, agendado para 11.08.2016 em Foz do Iguaçu (Costa 

Cavalcanti – 20h10), entre a equipe excluída 

Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel e a equipe Casa Nissei/Foz 

Cataratas Futsal; 

a.2) ao jogo n° 0125, da 21ª. rodada, agendado 

para 11.08.2016 em Foz do Iguaçu (Costa Cavalcanti – 

20h10), entre a equipe excluída 

Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel e a equipe Casa Nissei/Foz 

Cataratas Futsal:  

a.2.1)deverá ser aplicada, por analogia, 

parcialmente, a regra do § 1°, do art. 42, do Regulamento 

Geral de Competições 2016 (Boletim Oficial n° 017/2016), 

em desfavor da equipe Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel; ou 

seja, perderá os pontos para o adversário (W x O); 

a.2.2)deverão ser computados 3 (três) pontos à 

equipe Casa Nissei/Foz Cataratas Futsal; 

a.2.3)não serão aplicadas à equipe 

Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel as demais sanções previstas 

na parte final do referido § 1°, quais sejam 

ressarcimento de despesas e outras; 

a.2.4)deverá ser aplicada, por analogia, a 

regra do § 2°, do art. 42, do Regulamento Geral de 

Competições 2016 (Boletim Oficial n° 017/2016), em favor 

da equipe Casa Nissei/Foz Cataratas Futsal; ou seja, 



  
 

valerá como placar de 1 (um) a 0 (zero) e o tento será 

creditado ao capitão da equipe; 

 

b)jogo n° 0129: 

 

b.1) fica cancelado o jogo n° 0129, da 22ª. 

rodada, agendado para 18.08.2016 em Cascavel (NEVA – 

20h10), entre a equipe excluída 

Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel e a equipe São Lucas/Grupo 

Ivo; 

b.2) ao jogo n° 0129, da 22ª. rodada, agendado 

para 18.08.2016 em Cascavel (NEVA – 20h10), entre a 

equipe excluída Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel e a equipe 

São Lucas/Grupo Ivo: 

b.2.1) deverá ser aplicada, por analogia, 

parcialmente, a regra do § 1°, do art. 42, do Regulamento 

Geral de Competições 2016 (Boletim Oficial n° 017/2016), 

em desfavor da equipe Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel;ou 

seja, perderá os pontos para o adversário (W x O); 

b.2.2) deverão ser computados 3 (três) pontos à 

equipe São Lucas/Grupo Ivo; 

b.2.3) não serão aplicadas à equipe 

Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel as demais sanções previstas 

na parte final do referido § 1°, quais sejam 

ressarcimento de despesas e outras; 

b.2.4) deverá ser aplicada, por analogia, a 

regra do § 2°, do art. 42, do Regulamento Geral de 

Competições 2016 (Boletim Oficial n° 017/2016), em favor 

da equipe São Lucas/Grupo Ivo;ou seja, valerá como placar 

de 1 (um) a 0 (zero) e o tento será creditado ao capitão 

da equipe; 



  
 

 

c)Validade dos jogos disputados: 

 

São válidos todos os jogos disputados na Série 

Ouro 2016, pela equipe Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel até a 

presente data, nada havendo a ser alterado quanto ao 

resultado dos jogos passados e as respectivas pontuações. 

 

d) Alteração da “fórmula de descenso”: 

 

Fica alterado o artigo 23, do Regulamento 

Específico Divisão Especial Série Ouro (Boletim Oficial 

n° 010/2016), que passará a constar com a seguinte 

redação: “Ao término da 1ª. Fase de Classificação da 

Série Ouro 2016, apenas a equipe classificada na última 

posição terá descenso para o Campeonato Paranaense da 1ª. 

Divisão Série Prata 2017. As demais equipes passarão à 

Segunda Fase Classificatória.” 

No mesmo sentido, fica alterada a fl.3, da Ata 

do Arbitral do Campeonato Paranaense – Divisão Especial – 

Série Ouro 2016, que passa a constar com a seguinte 

redação: “... o descenso para a Chave Prata no ano de 

2017, será apenas da equipe classificada na última 

posição ao final da 1ª. Fase...”.   

 

2.4)Das Notificações exclusivamente por email: 

 

Considerando o disposto no artigo 22, do 

Regulamento Geral de Competições (Boletim Oficial n° 



  
 

017/2016), o envio de documentos e troca de informações 

entre a Federação Paranaense de Futebol de Salão e os 

Clubes, ocorrerão exclusivamente através do endereço 

eletrônico (email) constante da Ficha de Inscrição de 

cada Clube no Campeonato.   

 

3. PROVIDÊNCIAS E RESOLUÇÃO. 

 

Diante dessas razões, a Interventoria Judicial 

na Federação Paranaense de Futebol de Salão, resolve e 

determina: 

 

a) a notificação via e-mail, da extinta 

FUNDEAVEL – Fundação de Esporte Amador de Cascavel, com 

cópia da presente decisão; 

b) a notificação via e-mail, da equipe 

Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel, com cópia da presente 

decisão; 

c)a notificação via e-mail, de todas as equipes 

que participam do Campeonato Paranaense – Divisão 

Especial – Série Ouro 2016, com cópia da presente 

decisão; 

d) a publicação, por meio de divulgação no site 

da Federação Paranaense de Futebol de Salão, da presente 

decisão; 

e)o cancelamento da inscrição da equipe 

Blu/Muffatão/Nutry/Cascavel, em todas as competições 

dessa Federação, notadamente o Campeonato Paranaense – 

Divisão Especial – Série Ouro 2016;   



  
 

f)sejam tomadas todas as medidas necessárias 

para o cumprimento dessa decisão, pelos Colaboradores e 

Departamentos dessa Federação, inclusive junto à Comissão 

de Arbitragem.  

 

Comuniquem-se os interessados. 

Curitiba, 08 de agosto de 2016. 

 

RODRIGO SEJANOSKI DOS SANTOS 
Interventor Judicial 
*assinado digitalmente* 

 

 
JOSÉ ANTONIO SOUZA DE MATOS 

Adjunto 
*assinado digitalmente* 

 
 


