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Belo Horizonte, 31 de julho de 2017. 

Ofício FMF/DCO/027/2017. 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA. 

Ref.: COMUNICAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES – CAMPEONATO 
MINEIRO SEGUNDA DIVISÃO 2017. 

 

A Diretoria de Competições (DCO) da FMF, no uso de suas 

atribuições, 

considerando a regra do art. 63 do Regulamento Geral das 

Competições (RGC/FMF), que dispõe: “Compete à DCO, ao verificar irregularidade 

contratual ou de condição de jogo, encaminhar o caso ao TJD, via ofício”; 

considerando o envio, por parte do Departamento de Registro e 

Transferência, de relatório contendo nomes de atletas da Associação Desportiva 

Internacional de Minas, que supostamente estariam irregulares na 1ª rodada do 

Campeonato Mineiro Segunda Divisão, de 2017; 

considerando que, a Associação Desportiva Internacional de 

Minas se apresentou para o início deste jogo, com apenas 07 atletas; 

considerando, ainda, o teor da súmula da referida partida, na 

qual o árbitro João Luiz Gomes Neto justifica a interrupção, e posterior 

encerramento prematuro, do jogo asseverando que: “Aos dezesseis minutos do 

primeiro tempo de jogo, o sr. Joao Victor Dourado, atleta de nº08, da equipe do 

Internacional de Minas, foi atendido dentro do campo de jogo pelo fisioterapeuta, 

o sr. Nelson Porto Vidal Porto, que após alguns minutos avaliando o referido 

atleta, me informou que o mesmo não reunia mais condições de jogo, face ao 

ocorrido a partida foi encerrada por numero insuficiente de atletas, em tempo 

relato que o atleta foi retirado do campo de jogo pelo carrinho maca e 

encaminhado para o vestiário”.; 
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considerando, por fim, a autonomia da Justiça Desportiva para 

apreciar e julgar eventuais infrações disciplinares; 

 

RESOLVE 

 

Encaminhar este ofício, com os nomes de jogadores que, em tese, 

estariam irregulares em face do sistema interno da entidade, bem como à analise 

do encerramento prematuro da partida, ao eg. TJD, aos cuidados dos doutos 

Presidente e Procurador-Geral. 

 

ATLETA CLUBE PARTIDA 
BRUNO HENRIQUE VAZ CIPRIANO Associação Desportiva 

Internacional de Minas 
Inter de Minas x Coimbra   

ELVISON SAMUEL BATISTA VIEIRA Associação Desportiva 
Internacional de Minas 

Inter de Minas x Coimbra   

 

Informamos, por fim, que o Departamento de Registro e 

Transferência da FMF, encontra-se à inteira disposição para dirimir quaisquer 

dúvidas, em especial sobre quais seriam as irregularidades específicas de cada 

caso. 

Atenciosamente, 

 
Leonardo Oliveira 

     Diretoria de Competições            


