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Belo Horizonte, 14 de março de 2017. 

 

Ofício FMF/DCO/007/2017. 

Ref.: CLUBE ATLÉTICO TRICORDIANO x CLUBE ATLÉTICO MINEIRO, 8ª 
RODADA, CAMPEONATO MINEIRO SICOOB 2017.  

 

 

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de 

Futebol (FMF), no uso de suas atribuições, considerando o envio por parte do 

Clube Atlético Tricordiano, no dia 13.03.2017, de ofício constando algumas 

inexatidões, mas que requereu, ao final: “solicitar à Diretoria de Competições – 

DCO que a partida que ocorrerá na data do dia 18/03/2017 às 16h00min seja 

realizada no Estádio Municipal Prefeito Dilzon Melo (Melão), na cidade de 

Varginha-MG”, vem, através do presente, ponderar e decidir que: 

1. A partida Clube Atlético Tricordiano x Clube Atlético Mineiro, 

pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro SICOOB 2017, está designada para o dia 

18.03.2017, sábado, desde a publicação da tabela detalhada. O local do jogo, em 

face do veto prévio da emissora detentora dos direitos de transmissão ao 

Estádio Elias Arbex, em Três Corações, esteve “a definir” desde então; 

2. A DCO, no início deste mês, solicitou formalmente ao clube que 

indicasse um local apto para a realização da citada partida, prerrogativa que 

detém o mandante. A equipe, então, indicou o Estádio Senador Zezé Perrella, 

“Arena do Calçado”, em Nova Serrana.  

Contudo, o local não pôde ser definido como palco do jogo por 

dois motivos principais. O primeiro, o não envio de todos os quatro laudos legais 

no prazo solicitado. O segundo, por não ter o gramado condições razoáveis para 

a realização da partida no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, conforme consta do 
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relatório técnico da empresa contratada pela FMF para análise de todos os 

gramados do Campeonato. 

3. Sendo assim, a DCO enviou ao clube, no dia 07.03.2017, 

comunicação formal com o seguinte comando final: “Portanto, pela ausência dos 

laudos legais e pela reprovação do gramado por empresa técnica, solicitamos 

que o Clube Atlético Tricordiano indique, no prazo de 24h, um local apto à 

realização do jogo contra o Atlético (que ocorrerá no dia 18.03, sábado). 

Caso não haja manifestação do clube até às 14h de amanhã (08.03), a DCO 

irá determinar o local da partida.” (destaque nosso)  

O clube, embora ciente do prazo, se manteve em silêncio. 

4. Dessa forma, a DCO, utilizando-se da prerrogativa dos arts. 22 

e 23, ambos do REC, e de acordo com o comunicado enviado, designou praça 

apta à realização do citado jogo. A definição do local se deu atendendo ao 

requisito de regionalidade, bem como se amparou na própria indicação anterior 

do clube para a presente partida. Dentre as duas únicas opções viáveis e aptas 

na data citada (cidades de Divinópolis e Muriaé), decidiu-se pela mais próxima 

da cidade-sede do mandante (Três Corações dista cerca de 200km de 

Divinópolis, em detrimento de mais de 400km de Muriaé), bem como em 

comparação com a cidade anteriormente indicada (Nova Serrana dista menos de 

50km de Divinópolis, em detrimento de mais de 400km de Muriaé). 

5. No dia seguinte, 09.03.2017, quinta-feira, às 19h, o Clube 

Atlético Tricordiano enviou email para o Diretor de Competições indicando o 

Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, para a citada partida. Tal requerimento 

sequer foi apreciado por três razões: 1ª) completamente extemporâneo, pois o 

prazo de 10 (dez) dias anteriores à data original da partida se encerrou no dia 

08.03.2017, aliás, como constava do comunicado ao clube; 2ª o pedido não foi 

feito para o email institucional indicado no Regulamento Específico da 

Competição (REC), conforme reza seu art. 52; 3ª o pedido não foi feito via ofício 
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do clube e sequer continha documento autorizando a utilização do citado 

estádio. 

6. Por fim, apresentou o clube na data de ontem, 13.03.2017, 

novo pedido, desta feita para o Estádio Dilzon Melo, em Varginha. Embora tenha 

atendido regulamente os dois últimos itens (pedido feito via ofício, com 

documento autorizando o uso do estádio e enviado para o email institucional 

correto), o pedido se encontra igualmente fora do prazo, restando tão somente 

04 (quatro) dias úteis para o jogo. 

7. Portanto, embora a DCO tenha sempre dialogado com o clube 

procurando solucionar a presente questão, há que se manter a regra do REC e as 

normas que regem o Campeonato. Afinal, o prazo estabelecido de 10 (dez) dias 

visa, dentre outras circunstâncias, preservar a logística do visitante e de todos 

os profissionais envolvidos na partida, desde funcionários, passando por órgãos 

públicos até a emissora detentora dos direitos de transmissão. 

8. O jogo Clube Atlético Tricordiano x Clube Atlético Mineiro, 

consequentemente, está mantido para o Estádio Waldemar Teixeira de Faria, na 

cidade de Divinópolis, e será realizado no dia 18.03.2017, às 16h. 

Publique-se, comunique-se e cumpra-se. 

 

 

 

 
Paulo Bracks 

Diretor de Competições 


