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Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2017. 

 

Ofício FMF/DCO/001/2017. 

Ref: ABANDONO – FORMIGA ESPORTE CLUBE. 

 

 

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol 

(FMF), no uso de suas atribuições, recebeu, na data de 09/01/2017, a seguinte 

documentação oriunda do filiado Formiga Esporte Clube, participante do 

Campeonato Mineiro 2017 – Módulo II: 

a) Ofício nº 012/2016, assinado pelo Presidente do clube, Sr. Arnaldo 

Gontijo, com firma reconhecida, protocolado na sede da FMF no 

dia 09/01/2017, no qual a equipe manifesta, em caráter 

irrevogável e irretratável, a desistência da competição de 2017; 

b) Ata da Assembleia Geral da última eleição do clube; e 

c) Estatuto do clube com a última alteração vigente.  

Dessa forma, a DCO,  

Considerando a realização do Conselho Técnico do Campeonato 

Mineiro 2017 – Módulo II, no dia 06/12/2016, no qual participou regularmente 

o Formiga Esporte Clube, devidamente representado por seu presidente; 

Considerando que, na ata da referida reunião, constou, ao final, que: 

“Todos os clubes presentes declaram livremente total concordância em disputar o 

Campeonato, dele não podendo desistir, sob pena das sanções previstas no RGC, 

REC e Estatuto da FMF”; 
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Considerando que, de acordo com o art. 88 do Regulamento Geral de 

Competições (RGC), “A partir da realização do Conselho Técnico, considera-se 

iniciado o Campeonato”; 

Considerando que a tabela de jogos e o Regulamento Específico da 

Competição (REC) foram publicados no dia 15/12/2016, atendendo ao prazo do 

Estatuto do Torcedor; 

Considerando que os arts. 69 e 83, ambos do RGC, definem as 

hipóteses de desistência, abandono e exclusão de campeonatos, bem como 

estabelecem as sanções administrativas e consequências desportivas; 

Considerando, por fim, o prejuízo técnico e de logística para todos os 

clubes participantes, além das implicações negativas ao Campeonato;  

RESOLVE 

a) Aplicar a pena de rebaixamento ao Formiga Esporte Clube, 

devendo o clube retornar, após o período de inatividade, na 

Segunda Divisão de profissionais, se assim pretender; 

b) Aplicar a multa de R$100.000,00 (cem mil reais) ao Formiga 

Esporte Clube; 

c) Suspender o Formiga Esporte Clube de disputar todas as 

competições chanceladas pela DCO nos próximos 02 (dois) anos, 

ou seja, 2017 e 2018; 

d) Encaminhar este ofício ao eg. Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). 

Publique-se no site da FMF. 

 
Paulo Bracks 

Diretor de Competições 


