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Belo Horizonte, 23 de março de 2016. 

 

Ofício FMF/PRES/026/2016. 

 

 

 A Federação Mineira de Futebol acusa o recebimento de ofício de lavra do Cruzeiro 

Esporte Clube, por meio do qual se requer a designação de árbitro FIFA, de outro Estado, 

para a partida a ser realizada no próximo domingo, 27 de março, entre o requerente e o 

Clube Atlético Mineiro, válida pela 9a rodada do Campeonato Apoio Mineiro. 

 

 Inicialmente, é importante destacar que, desde 2014, a Federação Mineira de Futebol 

tem investido de forma significativa no aprimoramento do seu quadro de árbitros. Nesse 

sentido, criou-se o fundo de desenvolvimento de arbitragem [FDA], iniciativa inédita no 

Brasil, para onde são deslocados 20% (vinte por cento) dos valores arrecadados pela 

entidade em razão das partidas realizadas no Campeonato Estadual. 

 

 A constituição do referido fundo possibilitou, dentre outras ações, a compra de 

modernos rádios de transmissão, de equipamentos de fotocélula para a aferição de tempo 

quando dos testes físicos; além da realização de cursos e seminários, de abrangência 

nacional e internacional, de arbitragem e até mesmo de psicologia do esporte. 

 

 Todo esse esforço da entidade, na busca de se lapidar o atual quadro de árbitros e, 

mais importante, de formar novos talentos, já trouxe resultados positivos, dos quais pode 

ser destacado o aumento do número de mineiros com a chancela da CBF, em pouco menos 

de 2 (dois) anos de trabalho, de 7 (sete) para 11 (onze) árbitros. 

 

 Nossos árbitros passam por intensa e criteriosa preparação, física, técnica e mental 

que, acompanhada por capacitados profissionais, tem, na realização de grandes partidas, 

indispensável etapa de formação.  

 



 

 
 Rua Piauí, nº 1977, Funcionários, Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30150-321 

Telefone: (31) 3071-7171 | CNPJ: 17.405.747/0001-22 | Entidade de Direito Privado 
www.fmf.com.br 

 

  

Lado outro, em que pese o esforço empreendido pela Comissão de Arbitragem da 

Federação Mineira de Futebol, supra resumido, há de se reconhecer o pleito do Cruzeiro 

Esporte Clube como seu regular direito, mesmo que, no presente campeonato, não se tenha 

notícia de qualquer partida em que a equipe tenha sido prejudicada por equívocos da 

arbitragem mineira, de forma a causar a alteração do resultado da partida. 

 

 Assim,  

 

(a) considerando o compromisso da Federação Mineira de Futebol na formação e 

desenvolvimento de seu quadro de arbitragem, de interesse da administração da 

entidade e de todos os seus filiados; 

(b) considerando todos os investimentos que foram e são realizados em favor da 

categoria, os frutos colhidos e, principalmente, o respeito aos integrantes do 

quadro de arbitragem de Minas Gerais; 

(c) considerando o direito do Cruzeiro Esporte Clube de requerer arbitragem de 

fora do Estado de Minas Gerais, mesmo na ausência de razões concretas que o 

alicercem;  

 

Resolve a Presidência da entidade, ponderando os interesses conflitantes, em 

determinar que a Comissão de Arbitragem faça incluir no sorteio árbitros de Minas Gerais 

e também de fora do Estado, nesse último caso, se possível, detentores do escudo FIFA. 

 

Publique-se o presente no site da entidade, na aba destinada aos ofícios da 

Presidência, para que se dê ampla transparência aos fundamentos que alicerçaram a decisão. 

 

 

Castellar Modesto Guimarães Neto 
Presidente da Federação Mineira de Futebol 


