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Belo Horizonte, 20 de junho de 2017. 

Ofício FMF/DCO/021/2017. 

AO  

MINAS BOCA FUTEBOL. 

Ref.: MINAS BOCA FUTEBOL - DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO, 
CANCELAMENTO DE JOGO E ATRIBUIÇÃO DE VITÓRIA AO ADVERSÁRIO 

 

 

 A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de 

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

 considerando o teor da súmula do jogo Minas Boca Futebol x Villa 

Nova Atlético Clube, válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro Sub20 

2017, na qual o árbitro Rodrigo Gomes Lúcio justifica a não realização do jogo 

asseverando que: “Relato que ambas as equipes, juntamente com o trio de 

arbitragem, adentraram ao campo de jogo dentro do horário previsto, contudo, a 

partida não foi realizada devido a falta de médico no campo de jogo, conforme 

previsto nos Artigos 28 e 29 e seus parágrafos do regulamento da competição. 

Relato ainda que conforme previsto no referido artigo do regulamento da 

competição foi aguardado a chegada do médico, prazo de trinta minutos, e após 

esgotado este prazo, ainda com todos em campo, o diretor da equipe mandante 

Minas Boca F. Clube, Sr Antônio Candido Neto declarou ao arbitro na presença de 

dirigentes da equipe adversária, Villa Nova A. Clube, que não estava conseguindo 

contato com o médico contratado para trabalhar na partida e não poderia 

garantir sua chegada nos próximos instantes. Sendo dada a partida por encerrada 

às 15:45 (quinze horas e quarenta e cinco minutos).”;  
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 considerando a regra dos arts. 27, 28 e 29 do Regulamento 

Específico da Competição – REC – “A DCO, ao ter ciência da súmula e com a 

comprovação de que o clube mandante foi o responsável pela não realização da 

partida, declarará o adversário vencedor do jogo pelo placar de 1x0”.;  

 considerando que até o presente momento, o clube não enviou à 

DCO qualquer justificativa para o descumprimento da regra;  

  Visando, portanto o cumprimento do REC 

 

RESOLVE 

 

 Caracterizar o W.O. no citado jogo e decretar o placar de 1x0 (um 

a zero) em favor do Villa Nova Atlético Clube, com as devidas consequências na 

tabela de classificação.  

 Por fim, advertimos que, se o Minas Boca Futebol reincidir na 

conduta acima descrita, a DCO tomará as providências cabíveis, e aplicará 

eventuais sanções constantes do RGC. 

  

 
Leonardo Oliveira 

     Diretoria de Competições             
 


