Belo Horizonte, 16 de outubro de 2019.

Ofício FMF/DCO/022/2019.
Ref: DECISÃO DEFINITIVA DA JUSTIÇA DESPORTIVA – CAMPEONATO MINEIRO
2019 - SUB 15 E SUB 17.

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol
(FMF), no uso de suas atribuições,

considerando o julgamento, pelo egrégio Tribunal de Justiça
Desportiva (TJD), dos processos nº 213/2019 e 216/2019, no dia 10.09.2019
considerando as condenações do Santa Cruz Futebol Clube, nos termos
das denúncias apresentadas pela douta Procuradoria, cujos resultados foram:
PROCESSO nº 213/2019 “condenado no art. 203 com a multa de R$100,00 (cem reais), já
aplicado o art. 182, e determinada a perda dos pontos em favor do adversário, na forma
do regulamento” e PROCESSO nº 216/2019 “condenado no art. 203 com a multa de
R$100,00 (cem reais), já aplicado o art. 182, e determinada a perda dos pontos em favor
do adversário, na forma do regulamento”
Considerando que foi interposto recurso pelo Santa Cruz Futebol
Clube em face das supramencionadas sentenças e, em 24.09.2019, o Tribunal Pleno TJD
proferiu as seguintes decisões: PROCESSO nº 213/2019 “Por unanimidade negaram
provimento ao recurso interposto pelo Santa Cruz FC, mantendo a decisão em primeira
instância” e PROCESSO nº 216/2019 “Por unanimidade negaram provimento ao recurso
interposto pelo Santa Cruz FC, mantendo a decisão em primeira instância”.

considerando o trânsito em julgado destes processos, tornando, assim,
definitiva a decisão da Justiça Desportiva;
considerando a independência funcional do TJD e a obrigação da
entidade regional de administração do desporto em cumprir suas decisões,

RESOLVE
Executar a pena do TJD referente ao Processo nº 213/2019, declarar o
Esporte Clube Futgol vencedor da partida pelo placar de 3x0 (três a zero) e atribuir os
respectivos pontos na classificação do Campeonato Mineiro 2019 – Sub-15.

Executar a pena do TJD referente ao Processo nº 216/2019, declarar o
Esporte Clube Futgol vencedor da partida pelo placar de 3x0 (três a zero) e atribuir os
respectivos pontos na classificação do Campeonato Mineiro 2019 – Sub-17.

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

LEONARDO BARBOSA
Diretoria de Competições

