
 

 

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2022. 

Ofício FMF/DCO/018/2022. 

Ref.: VETO AO ESTÁDIO STARLING SOARES – PASSOS FUTEBOL CLUBE - 

CAMPEONATO MINEIRO 2022 - SEGUNDA DIVISÃO  

 

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol 

(FMF), no uso de suas atribuições  

 
 
Considerando que, nos termos do art. 27, inciso XXI do Regulamento 

Específico do Campeonato Mineiro 2022 – Segunda Divisão (REC), a equipe do Passos 

Futebol Clube indicou formalmente, como seu local de mando de campo, o estádio 

Starling Soares, localizado no município de Passos/MG;  

Considerando que constou da Ata de Reunião do Conselho Técnico, 

realizado em 25.05.2022 que “não será permitido, em 2022, que um clube exerça seu 

mando de campo em local diverso à sua sede de registro na FMF. Caso opte por esta 

alternativa, deverá providenciar os trâmites dispostos no Estatuto da FMF e no Código 

Tributário”; 

Considerando que, nos termos do art. 28, parágrafo único, inciso II do 

REC, os clubes poderão indicar estádios alternativos para mandar seus jogos, “desde que 

o estádio indicado esteja localizado em município localizado em até 50 (cinquenta) 

quilômetros do município sede do clube”;  

Considerando que, em 07.06.2022, a equipe do Passos Futebol Clube 

solicitou substituição de seu mando de campo para o estádio Walter Mattos, na cidade 

de Machado/MG, tendo seu pleito negado pela DCO, por duas vezes (dias 09.06.2022 e 

14.06.2022), pelos fundamentos acima expostos;   

Considerando que, nos termos dos artigos 43 e 44 do Regulamento 

Geral de Competições (RGC), o estádio Starling Soares, localizado no município de 

Passos/MG, teve sua utilização vetada pela DCO, conforme vistoria realizada no último 

dia 15.07.2022, em razão de suas péssimas condições de gramado e de estrutura; 

Considerando que, até a presente data, a equipe do Passos Futebol 

Clube não indicou um novo local para exercer seu mando de campo na competição, 

dentro dos requisitos exigidos; 



 

 

Considerando que, nos termos do caput do art. 31 do REC, os clubes 

que descumprirem quaisquer regras relativas à designação do estádio, “delegam 

integralmente à DCO a indicação do local dos seus jogos, devendo o mandante arcar com 

todas as despesas referentes à mudança forçada do local do mando”;  

Considerando que, nos termos do art. 7º, §1º do REC, os grupos da 

fase classificatória “foram definidos em Conselho Técnico por critério de regionalidade 

dirigida”; 

Considerando que, nos termos do art. 31, §1º do REC, “a DCO, ao 

decidir pela designação de outra praça, observará, dentre as opções de estádios aptos e 

disponíveis no estado, um local que não cause ao visitante uma situação muito desigual de 

deslocamento, e que também permita a venda de ingressos”;  

  

RESOLVE 
 

A) DESIGNAR o Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro, localizado no município 

de Guaxupé/MG, como local de mando de campo do Passos Futebol Clube no 

Campeonato Mineiro 2022 – Segunda Divisão, inclusive para o jogo n.º 20, 

Passos X Villa Real, válido pela 2ª rodada; 

 

Informamos, por fim, que o clube mandante deverá arcar com todas as despesas 

referentes à mudança forçada do mando.  

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

 
Leonardo de Carvalho Barbosa 

Diretor de Competições 

 


