
 
                                                                                       Juiz de Fora, 03 de novembro de 2021. 
 
 
À Federação Mineira de Futebol 
Att.: Dr. Adriano Guilherme de Aro Ferreira - Presidente  
 

 
Ref.: PROTESTO – Arbitragem da partida entre America F.C. - Teófilo Otoni x Manchester 
Mineira E.C., realizada no dia 31 de outubro de 2021 – Campeonato Mineiro 2021 – Segunda 
Divisão. 

 
Prezado Senhor, 

 
MANCHESTER MINEIRA ESPORTE CLUBE, entidade esportiva filiada a esta FMF, por intermédio de 
seu Presidente infra-assinado, vem apresentar o presente PROTESTO contra a atuação da equipe de 
arbitragem atuante na partida ocorrida em 31 de outubro de 2021, entre América F.C. – Teófilo Otoni x 
Manchester Mineira Esporte Clube, realizada no Estádio Nassri Mattar, na cidade de Teófilo Otoni, 
válida pelo Campeonato Mineiro 2021 da Segunda Divisão. 
 
Na partida em referência, a equipe de arbitragem, formada por: Hieger Tulio Cardoso (árbitro principal); 
Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (árbitra assistente-1); Warllen Breno da Paixão Salgado 
(árbitro assistente-2); e Lucas Amaral e Silva Crivellari Leite Branco (quarto árbitro) cometeu erros 
absurdos, considerados erros de direito, que causaram grandes prejuízos ao Manchester Mineira 
E.C. 
 
O mais grave deles, se deu nos acréscimos do segundo tempo, precisamente aos 49 minutos, quando 
o arbitro principal, marcou com toda segurança, um pênalti claro a favor do Manchester, já que estava 
próximo ao lance (aproximadamente 15 metros). Quando parecia que tudo correria normalmente para a 
cobrança, o campo de jogo foi “absurdamente invadido” por uma quantidade de pessoas ligadas ao 
América F.C., onde por mais de 15 minutos, ficaram pressionando e ameaçando principalmente o 
árbitro principal e a árbitra assistente-1, a ponto de os três policiais militares presentes no local, terem 
que adentrar ao gramado para tentar dar segurança à equipe de arbitragem. 
 
Entretanto, foram muitas as ameaças feitas aos mesmos, atos estes presenciados por várias 
testemunhas. Ademais, a partida estava sendo transmitida pela TV Mecão, pertencente ao América 
F.C., e, no momento do tumulto seus narradores insuflavam e também pressionavam “aos gritos” a 
assitente-1 e ao árbitro principal, conforme se pode observar na mídia em anexo da transmissão. 
 
Pois bem, diante de tanto tumulto e ameaças, a assistente-1 que estava posicionada do lado contrário 
do campo onde ocorreu a penalidade (a mais de 40 metros do local do pênalti e com a visão do lance 
completamente comprometida), juntamente com o quarto árbitro (ambos pressionados e ameaçados 
por um grande número de pessoas do América F.C, que se encontravam dentro do campo de jogo, e a 
isso se dá o nome de “influência externa”), falaram para o árbitro principal que não houve penalidade, 
o que causou espanto em toda a delegação do Manchester, pois, o árbitro principal estava seguro de 
sua marcação. 



 
Diante disso, o árbitro principal também acuado pela multidão em campo, simplesmente voltou atrás 
em sua marcação, não assinalando o pênalti claro. Daí, o que se viu foi o tumulto aumentar, inclusive, 
com os narradores da TV Mecão, de forma totalmente parcial e aos gritos, parabenizar o árbitro 
principal e a árbitra assitente-1. Com isso, foi reiniciada a partida com bola ao chão, e, ato contínuo 
encerrou a mesma. 
 
Ficou claro e evidente que a equipe de arbitragem, agiu de “má fé” ao voltar atrás num lance capital, 
sem ajuda do VAR (já que não tem este recurso na segunda divisão). Entretanto, o mais grave foi que, 
de acordo com as testemunhas, a árbitra assistente-1, utilizou de imagens fornecidas pela TV Mecão, 
para rever o lance e comunicar ao árbitro principal para voltar atrás em sua marcação (mesmo com a 
imagem deixando claro que houve o pênalti cometido), Trata-se de utilização da “influência externa” 
para prejudicar a equipe do Manchester, atitude esta condenada pelas leis desportivas e por nossos 
Tribunais Superiores Esportivos. 
 
Também é possível ver na transmissão da TV Mecão, a presença de pessoas com camisa do América 
F.C. dando entrevistas no campo de jogo, que queiram ou não, são influenciadoras em certas decisões, 
como por exemplo, o Prefeito de Teófilo Otoni - Sr. Daniel Sucupira, além do Deputado Estadual – Sr. 
Fábio Ramalho, eleito pela região, e que, inclusive, sustentam dois outdoors atrás de um dos gols do 
referido Estádio, conforme se vê  na mídia anexa.  
 
Por derradeiro, confirma-se a má fé da equipe de arbitragem, pela súmula lavrada, quando o árbitro 
principal narra de forma “covarde”, que o Presidente do Manchester invadiu o campo para “confrontar 
sua decisão e proferir palavras de baixo calão”, o que não foi verdade. Em momento algum narrou qual 
foi a “sua decisão” que diz ter sido confrontada, ou seja, omite na súmula seu erro para não se 
complicar e nem complicar seus colegas árbitros. Narra que expulsou o técnico do América F.C., por 
ofensas morais, mas se esquece de dizer que tal expulsão se deu por ele ter marcado o pênalti 
indiscutível em favor do Manchester, provocando assim, todo o tumulto por parte do Técnico, dirigentes 
e pessoas do América que invadiram o campo, como já dito e comprovado pelas imagens anexas. 
 
Isto posto, o Manchester Mineira Esporte Clube, por entender que não deva aceitar passivamente a 
ocorrência do “erro de direito, grosseiro e dotado de má fé” cometido pela equipe de arbitragem, 
causando sérios danos à sua participação na competição, já que se encontra na fase classificatória, e o 
empate proporcionaria a possibilidade de classificação antecipada do Manchester na próxima fase, 
requer sejam tomadas as seguintes providências por esta Federação Mineira de Futebol, para evitar 
que novos erros de arbitragem venha prejudicar o Manchester nas próximas partidas do Campeonato 
Mineiro 2021 da Segunda Divisão: 
a) Sejam tomadas todas as medidas legais e administrativas contra a equipe de arbitragem 

responsável pela partida e pelos acontecimentos ocorridos, bem como, na apuração dos fatos 
quanto à invasão e ameaças ocorridas contra a mesma equipe de arbitragem. 

b) Sejam vetados para as partidas do Manchester Mineira E.C. a equipe de arbitragem aqui 
mencionada. 

c) Sejam escalados para os próximos jogos do Manchester Mineira E.C. árbitros de nível Primeira 
Divisão. 

d) Sejam adotados nos jogos do Manchester Mineira E.C. os mesmos padrões, parâmetros, critérios e 
exigências utilizados nas demais partidas e em relação a todos os outros Clubes participantes da 



 
competição, já  que  nos   jogos  que  realizamos  em  alguns  estádios  (absurdamente  aprovados  
para condição de jogo pela FMF), não apresentam a mínima condição de uso ( com acomodações 
deficitárias, vestiários sem espaço e alagados, facilidades de invasão de pessoas ao gramado, 
etc.), enquanto que em Juiz de Fora, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio dos Santos, um 
dos grandes estádios do nosso Estado (com capacidade superior a 30.000 pessoas), possui todo 
conforto, segurança e qualidade à partida, à arbitragem e equipes visitantes. 

e) Sejam apurados os critérios de exigências protocolares impostas e adotadas pela FMF, quanto aos 
Estádios aprovados, pois, os Delegados das partidas, não utilizam o princípio da isonomia e 
igualdade, vez que em Juiz de Fora, exigem tudo em excesso e não permitem nada, nem o normal, 
sendo que, em outros estádios onde atuamos, o tratamento é outro, permitindo-se tudo, como por 
exemplo: ambulância só com motorista e um auxiliar (sem médico, enquanto em Juiz de Fora, é 
com motorista, paramédico e médico); policiamento com apenas 3 policiais (enquanto em Juiz de 
Fora, são duas viaturas da PM com aproximadamente 10 policiais, mais vários Guardas 
Municipais, além da segurança privada; liberação de entrada de pessoas estranhas à partida no 
gramado, etc. Vale ressaltar ainda, que tudo isso gera um custo elevado, porém, da forma adotada 
por esta FMF, só atinge ao Manchester Mineira E.C.. 
 

Informamos ainda, que nesta data estaremos protocolando junto ao Tribunal de Justiça Desportiva 
desta FMF, o pedido de Impugnação da partida. 
 
Na certeza do recebimento de nosso PROTESTO e atendimento aos requerimentos ora feitos, 
subscrevemo-nos com respeito e apreço. 
 
 
      Atenciosamente. 
 
      
          FERNANDO LUIZ ZUCHI OSÓRIO 
             PRESIDENTE MANCHESTER MINEIRA E.C. 
 

 

 

 

 

 
 


