
 
 
 
 
 
 

NOTA OFICIAL 033/2022  

 
 
 
 

A ORGANIZAÇÃO DA COPA ALTEROSA DE FUTEBOL AMADOR, 

 

CONSIDERANDO a nota oficial 028/2022 de 06 de junho de 2022, 

CONSIDERANDO o pedido de esclarecimento encaminhado para a Organização 

da Copa Alterosa de Futebol Amador por parte da Equipe São Caetano RWE 

Bom Sucesso, 

 

Informa: 

 

Aconteceu, em 04 de junho de 2022, pela Copa Alterosa de Futebol Amador 

2022, no estádio Crisolito Alvarenga, na cidade de Campo Belo, jogo 

entre as equipes: Campo Belo F.C. e São Caetano RWE Bom Sucesso. 

 

Na ocasião, conforme consta na súmula do jogo, a equipe de Campo Belo 

F.C. promoveu 07 (sete) substituições. 

 

O parágrafo único do Art. 26º do Regulamento prevê que cada equipe pode 

fazer, no máximo, 06 (seis) substituições. 

 

A Organização da Copa Alterosa de Futebol Amador, por meio de sua 

comissão disciplinar, tendo notícia do ocorrido, decidiu e divulgou a 

Nota Oficial 28/2022. 

 

A equipe do São Caetano RWE Bom Sucesso, solicitou à Organização da 

Copa Alterosa: a) o embasamento jurídico em relação à decisão tomada; 

b) O regulamento da competição assinado por todos os representantes dos 

clubes ou registrado em cartório e; c) o ofício enviado para a Assemg, 

cujo a nota oficial 016/2022, foi publicada pelo Sr.Alexandre se 

referindo-se a Polícia Militar de Campo Belo mg que tinha -lhes 

enviado. 

 

Neste sentido, sobre o primeiro item, em razão do acontecimento no jogo 

em questão a Organização da Copa Alterosa de Futebol Amador decidiu 



aplicar a pena de suspensão a equipe de arbitragem, por 15 dias, com 

base no Art. 259 do CBJD e anular a partida conforme Art. 259, 

parágrafo 1º do CBJD. 

 

Sobre o regulamento da competição, solicitado, este encontra-se 

publicado no site da competição, podendo ser acessado pelo endereço: 

https://www.asseemgeventos.com.br/calendario, no item, “Regulamento”. 

 

Quanto ao pedido de ofício, este deve ser requerido pela via própria, 

desde que justificado e tempestivo, por não haver relação com a questão 

referente à Nota 28/2022. 

 

A Organização da Copa Alterosa de Futebol Amador, intima as partes 

interessadas: Campo Belo F.C.; São Caetano RWE Bom Sucesso; Wander S. 

Batista; Helder Ribeiro; João P. Souza e; Rodelci F. Souza dessa 

decisão fundamentada. 

 

O prazo para apresentar recurso será de 03 (três) dias a contar da 

intimação, considerando o que dispõe os Art. 43 e seus parágrafos, Art. 

138, I e parágrafo único, todos do CBJD. 

 

A parte que recorrer deve apresentar alegação escrita, juntando 

documentos necessários, e/ou fazer sustentação oral em sessão de 

julgamento. 

 

O recurso deve ser encaminhado, junto com o comprovante do pagamento da 

taxa vinculada ao Art. 33º do Regulamento da Competição, dentro do 

prazo, para o e-mail: assemg@hotmail.com 

 

Retifica-se a Nota Oficial 028/2022. A partida agendada para o dia 

12/06/22 fica suspensa, ou seja, não irá acontecer. A referida partida 

será reagendada após esgotado o prazo de interposição de recurso ou 

sessão de julgamento, conforme o caso e se necessário. 

 

Anote-se, Registre-se e cumpra-se. 

 

Organização da Copa Alterosa de Futebol Amador / Comissão Disciplinar 

 

Varginha, 09 de junho de 2022. 
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