
 

 

 
Belo Horizonte, 03 de setembro de 2021.  

 

Ofício FMF/DCO/018/2021. 

Ref.: CAMPEONATO MINEIRO 2021 – SUB-20. 

 

A Diretoria de Competições (DCO), no uso de suas atribuições legais,  

 

Considerando o teor do acórdão do Processo nº 240/2021 – STJD, que, em 

síntese, deu provimento parcial ao pedido a Associação Desportiva Internacional 

de Minas, “determinando que a Federação Mineira de Futebol providencie a 

finalização da partida interrompida para que o jogo seja decidido em campo (...) se 

possível no mesmo local, com os mesmos jogadores que estavam em campo, 

inclusive na ausência do que foi expulso, preferencialmente com os mesmos 

árbitros, mesmos jogadores e mesmo status quo inclusive com as punições 

constantes na súmula quando do encerramento prematuro.”; 

 Considerando a independência funcional do STJD e a obrigação da 

entidade regional de administração do desporto em cumprir suas decisões; 

Considerando, por fim, os termos do art. 9º, VII do RGC 2021 da FMF e a 

obrigação da DCO em adotar todas as providências administrativas e técnicas 

indispensáveis à realização de seus campeonatos; 

 

RESOLVE 

 
1. DESIGNAR, nos termos da decisão do STJD, a continuação da 

partida nº 072 do Campeonato Mineiro 2021 – Sub-20, devendo os clubes 

cumprirem, integralmente, os requisitos dispostos no v. acórdão  : 

RODADA DATA DIA HORA Nº JOGO ESTÁDIO/CAMPO 

9ª 09.09.2021 Quinta-feira 15h 72 MINAS BOCA X 
INTER DE 

MINAS 
Arena Morro das Pedras, Belo 

Horizonte 



 

 

 

2. DESIGNAR o jogo remanescente da Rodada 1 da Fase Quartas de 

Final, conforme tabela abaixo: 

RODADA DATA DIA HORA Nº JOGO ESTÁDIO/CAMPO 

1ª QF 09.09.2021 Quinta-feira 15h 81 SERRANENSE X COIMBRA Arena do Calçado, Nova Serrana 

 

3. INFORMAR que a Rodada 2 (Volta) da Fase Quartas-de-final será 

designada conforme planejamento abaixo: 

a. Em caso de classificação do Minas Boca Futebol Ltda., após a 

realização da partida mencionada no item 1, todos os jogos serão 

designados para o dia 15.09.2021, quarta-feira.  

i. Ressalta-se que, neste caso, o resultado da partida entre 

Minas Boca Futebol x América Futebol Clube, válido pela 

Rodada 1, será mantido, nos exatos termos do acórdão do 

STJD: “Considerando ainda que os jogos de ida das quartas de 

final já foram realizados, e para que não tenha mais prejuízo 

ao Campeonato em andamento, determinou-se que esses 

resultados sejam mantidos, aguardando apenas a decisão do 

jogo em questão”. 

b. Entretanto, em caso de classificação da Associação Desportiva 

Internacional de Minas para a Fase Quartas de Final, os jogos 

serão designados conforme tabela abaixo: 

RODADA DATA DIA HORA Nº JOGO ESTÁDIO/CAMPO 

1ª QF 15.09.2021 Quarta-feira 10h 81 INTER DE MINAS X AMÉRICA José Flávio, Itaúna 

 

RODADA DATA DIA HORA Nº JOGO ESTÁDIO/CAMPO 

2ª QF 
15.09.2021 Quarta-feira 

10h 
85 COIMBRA X SERRANENSE Flávio Guimarães, Contagem 

87 CRUZEIRO X POUSO ALEGRE Arena Vera Cruz, Betim 

15h 86 ATLÉTICO X NACIONAL Cidade do Galo, Vespasiano 

22.09.2021 Quarta-feira 15h 88 AMÉRICA X INTER DE MINAS SESC Venda Nova, Belo Horizonte 

 



 

 

 

4. INFORMAR que as partidas da Fase Semifinal serão designadas 

conforme planejamento abaixo: 

a. Em caso de marcação de partidas conforme o item 3, a: nos dias 

22.09.2021 (1º jogo) e 29.09.2021 (2º jogo). Entretanto, caso 

algum confronto da fase mencionada ocorra entre clubes que não 

disputam o Campeonato Brasileiro Sub-20 2021, os jogos poderão 

ser realizados aos finais de semanas, respeitando a data limite do 

segundo jogo (29.09.2021). 

b. Em caso de marcação de partidas conforme o item 3, b: nos dias 

29.09.2021 (1º jogo) e 06.10.2021 (2º jogo). Entretanto, caso 

algum confronto da fase mencionada ocorra entre clubes que não 

disputam o Campeonato Brasileiro Sub-20 2021, os jogos poderão 

ser realizados aos finais de semanas, respeitando a data limite do 

segundo jogo (06.10.2021). 

 
Publique-se, comunique-se e cumpra-se. 

 
LEONARDO DE CARVALHO BARBOSA 

DIRETOR DE COMPETIÇÕES 


