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Belo Horizonte, 31 de outubro de 2017. 

Ofício FMF/DCO/035/2017. 

Ref.: ABANDONO E SUSPENSÃO – CAMPEONATO MINEIRO 2017 – 

FEMININO. 

 

 

 

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de 

Futebol (FMF), no uso de suas atribuições,  

considerando que, no dia 15/10/2017, pela 4ª rodada do 

Campeonato Mineiro Feminino, o jogo Ipatinga Futebol Clube x Clube 

Internacional de Futebol Feminino não ocorreu porque a equipe visitante não 

compareceu ao campo de jogo, ocasionando, portanto, um W.O. em favor do 

mandante; 

considerando que, no dia 29/10/2017, pela 6ª rodada do 

Campeonato Mineiro Feminino, o jogo Clube Internacional de Futebol Feminino 

x Nacional Futebol Clube não ocorreu porque a equipe mandante não 

compareceu ao campo de jogo, ocasionando, novamente, um W.O. em favor do 

adversário; 

considerando a total ausência de manifestação e justificativa do 

clube para estas duas ausências e descumprimentos; 

considerando, ainda, que no dia 24/09/2017, pela 1ª rodada do 

citado Campeonato, o jogo Clube Internacional de Futebol Feminino x Ipatinga 

Futebol Clube não ocorreu porque o clube mandante não disponibilizou médico, 

descumprindo exigência do REC (arts. 31 e 32) e, igualmente, ocasionando um 

W.O. em favor do adversário; 
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considerando, por fim, a regra do art. 42 do Regulamento Geral 

das Competições, que prevê: “Art. 42 - Dois W.O.s, no mesmo campeonato, pelo 

mesmo clube, serão considerados como abandono de competição, aplicando-se a 

regra do artigo pertinente deste RGC, sem prejuízo das disposições específicas do 

REC e do CBJD.”, bem como as disposições dos arts.69 e 70, também do RGC;  

RESOLVE 

1-Caracterizar o abandono da competição por parte do CLUBE 

INTERNACIONAL DE FUTEBOL FEMININO e, como consequência, 

2- Suspender o CLUBE INTERNACIONAL DE FUTEBOL 

FEMININO nos próximos 02 (dois) anos de disputar qualquer competição 

feminina organizada pela DCO. 

Este Ofício tem efeito imediato a partir da presente data. 

Publique-se no site da FMF e cumpra-se.  

   

 

 

Paulo Bracks 
Diretor de Competições 


