
 

 

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2022. 

Ofício FMF/DCO/020/2022. 

Ref.: TRANSMISSÃO DAS PARTIDAS - 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. 60 do Regulamento Específico 

do Campeonato Mineiro 2022 – Segunda Divisão (REC), “as transmissões dos jogos por 

televisionamento serão regidas pelas normas constantes em contratos particulares 

firmados pelos clubes e pela FMF, respeitando-se as disposições da Lei n.º 9.615/98 

e demais legislações pertinentes”; 

Considerando que, nos termos do art. 60, §1º do Regulamento 

Específico do Campeonato Mineiro 2022 – Segunda Divisão (REC), “independentemente 

da modalidade de transmissão, os clubes assumem toda e qualquer responsabilidade 

inerente aos direitos de imagem de todos os seus atletas.”; 

 

RESOLVE 
 

Por mera liberalidade, AUTORIZAR que as partidas sejam 

transmitidas por internet e/ou streaming através dos meios de comunicação oficiais 

dos clubes MANDANTES (redes sociais, canais oficiais no Youtube ou outras 

plataformas de propriedade do clube filiado). 

Por força do art. 42-A, §1º da Lei n.º 9.615/98 (Lei Pelé), os clubes 

visitantes só poderão realizar transmissões, na forma do parágrafo anterior, caso haja 

autorização formal da equipe mandante.  

Os clubes que realizarem as transmissões assumem toda e qualquer 

responsabilidade inerente aos direitos de imagem e de arena dos atletas, nos termos 

no art. 42-A, §2º da Lei n.º 9.615/98 (Lei Pelé). 

Ressalte-se, ainda, que ficam PROIBIDAS transmissões por imagem 

por qualquer outro meio de comunicação (emissora de televisão, rádios locais, 



 

 

webradios, canais de streaming, por exemplo), sob pena de multa de até R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) ao clube mandante, nos termos do art. 60, §2º do REC. 

Por fim, informa que não há qualquer vedação para que rádios locais e 

webradios transmitam a partida apenas por áudio. 

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

 
Leonardo de Carvalho Barbosa 

Diretor de Competições 

 


