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Belo Horizonte, 12 de agosto de 2016.  

Ofício /DCO/056/2016. 

AOS 

CLUBES INTEGRANTES DO CAMPEONATO MINEIRO 2016 – SEGUNDA 

DIVISÃO.    

Ref: ESCLARECIMENTOS APÓS A EXCLUSÃO DO ESPORTE CLUBE ITAÚNA. 

 

 

 

Prezados, 

Em virtude de dúvidas apresentadas por algumas equipes após a 

exclusão do Esporte Clube Itaúna do Campeonato Mineiro 2016 – Segunda 

Divisão, em especial, acerca da possibilidade de transferência dos atletas 

vinculados ao citado clube, bem como sobre os cartões das partidas Betinense x 

Itaúna e Itaúna x Venda Nova, a Diretoria de Competições (DCO) da Federação 

Mineira de Futebol (FMF), no uso de suas atribuições, esclarece que: 

1-Transferência de atletas do Itaúna para outros clubes 

O atleta somente poderá atuar por um único clube no 

Campeonato (art. 13 do REC). 

Como exceção, o atleta cujo nome constar da súmula, na 

qualidade de substituto, mas que não tenha participado da partida (bem como 

não tenha sido advertido pelo árbitro tampouco punido pela Justiça Desportiva), 

poderá se transferir e atuar por outro clube durante o Campeonato, observadas, 

sempre, as demais regras pertinentes (art. 14 do REC). 
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Dessa forma, regulares ou não, os atletas que atuaram (entraram 

em campo) pelo Esporte Clube Itaúna nas partidas válidas pela 1ª e 2ª rodadas, 

não poderão jogar por outra equipe do Campeonato Mineiro 2016 – Segunda 

Divisão. 

Por outro lado, os jogadores que tão somente figuraram na 

súmula nestes dois jogos, mas que não atuaram (ficaram no banco de reservas), 

poderão jogar por outra equipe do Campeonato Mineiro 2016 – Segunda 

Divisão, respeitadas as regras de transferência e registro. 

2-Cartões recebidos por atletas de Betinense e Venda Nova 

Todos os cartões (amarelos e vermelhos) recebidos pelos 

jogadores de Betinense (1ª rodada) e Venda Nova (2ª rodada) serão 

contabilizados normalmente para a sequência do Campeonato, consistindo, 

portanto, em cartões válidos para fins de suspensões automáticas. 

Quaisquer dúvidas, permanecemos à disposição. 

Atenciosamente,  

      Carolina Caetano 
 

Carolina Caetano 
Diretoria de Competições 


