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Belo Horizonte, 22 de maio de 2017. 

Ofício FMF/DCO/014/2017. 

Ref: CLUBE ATLÉTICO PATROCIENSE X NACIONAL ATLÉTICO CLUBE – 
CAMPEONATO MINEIRO 2017 – MÓDULO II.  

 

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de 

Futebol (FMF), no uso de suas atribuições legais,  

considerando o teor da súmula do jogo citado, pela 10ª e última 

rodada do Campeonato Mineiro 2017 – Módulo II, na qual o árbitro Cleisson 

Veloso Pereira registra, primeiro, que o clube visitante se apresentou com 

apenas 09 (nove) atletas e, segundo, registra a justificativa para a interrupção 

da partida e seu término, asseverando que: “Aos 22 minutos do 1º tempo de 

jogo, não dei prosseguimento à partida, devido ao número insuficiente de atletas 

da equipe do Nacional Atlético Clube. Após esperarmos o tempo regulamentar, 

fui informado pela comissão técnica do referido clube, que os 3 atletas que 

haviam se lesionados, não teriam condições de retornar ao campo de jogo” (sic); 

considerando a regra dos arts. 1º e 4º do Regulamento Específico 

da Competição/FMF e, principalmente, a redação do art. 38, § 4º, do RGC/FMF, 

que reza: 

“Art. 38 - Nenhuma partida poderá ser disputada com 

menos de sete (7) atletas ou com a ausência de um dos clubes 

disputantes. 

(...) 

§ 3º - Após o início da partida, se uma das equipes ficar 

reduzida a menos de sete (7) atletas, dando causa a essa 

situação, tal equipe perderá os pontos em disputa. 
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§ 4º - O resultado da partida será mantido, na aplicação 

do § 3º, se, no momento do seu encerramento, a equipe 

adversária estiver vencendo a partida por um placar igual ou 

superior a três (3) gols de diferença; e se tal não ocorrer, o 

resultado considerado será de três a zero (3 x 0) para a 

equipe adversária. 

(...)”; 

RESOLVE 

Homologar o resultado de 4x0 em favor do Clube Atlético 

Patrocinense, com as devidas consequências na tabela de classificação, e 

encaminhar imediatamente o presente ofício ao egrégio TJD para que, de forma 

autônoma e independente, aprecie e julgue as eventuais infrações disciplinares 

ocorridas na citada partida. 

  Publique-se no site da FMF. 

 

 
 
 

Paulo Bracks 
Diretor de Competições 


