Federação Maranhense de Futebol
Filiada à Confederação Brasileira de Futebol

NOTA OFICIAL
Em referência às falaciosas matérias veiculadas na mídia, patrocinadas pelo presidente do filiado
Moto Club de São Luís, acerca do recebimento de cotas de participações do clube em
competições, a Diretoria da Federação Maranhense de Futebol vem a público INFORMAR:
1 – A liberação e pagamento de cotas aos clubes que adquiriram o direito de participação em
competições nacionais e ou regionais, administradas pela Confederação Brasileira de Futebol CBF e Liga do Nordeste, no caso específico Copa do Brasil (CBF) e Copa do Nordeste (Liga do
Nordeste), entidades diversas da Federação Maranhense de Futebol, é DE ÚNICA E EXCLUSIVA
COMPETÊNCIA das respectivas entidades organizadoras.
2 – Face ao pontual interesse no recebimento de antecipação das aludidas cotas, quando
expressamente solicitadas pelos clubes filiados, a FMF serve apenas de ponte para ENCAMINHAR
OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÕES DESSAS COTAS às referidas entidades organizadoras, sendo que,
por razões óbvias, o cumprimento fica A CRITÉRIO ÚNICO E EXCLUSIVO da CBF e da Liga do
Nordeste, conforme suas previsões orçamentárias.
3 – Em havendo a deferência da antecipação, todo e qualquer envio de recursos aos clubes é
feito EXCLUSIVAMENTE pelas entidades acima referidas, as quais seguem duas formas usuais
para adimplemento das cotas: (i) depósito em conta corrente do clube; ou (ii) cheque nominal
ao clube.
4 – No caso das duas antecipações solicitadas e recebidas pelo Moto Club de São Luís no ano de
2018, o modo de pagamento utilizado pelas entidades responsáveis pela liquidação foi por
intermédio de CHEQUE NOMINAL, haja vista a solicitação dos representantes do citado clube que
alegaram a possibilidade dessa quantia ser bloqueada por ordem judicial, se fosse creditada em
conta corrente.
5 – Releva esclarecer, a bem da verdade, que as duas antecipações concedidas ao Moto Clube de
São Luís em 2018 (2 de 100 mil reais), foram feitas através de cheques nominais que foram
sacados (as duas antecipações), pelo Presidente do Moto, Sr. Natanael, da seguinte forma:
a) Quando da primeira antecipação o cheque foi entregue diretamente ao Sr. Natanael que
realizou o saque;
b) Já na segunda antecipação o Presidente do Conselho Deliberativo do Moto, Sr. Cursino
Raposo solicitou que o cheque fosse entregue diretamente a ele – Raposo – e não ao Sr.
Natanael, e assim foi feito. Entretanto, é importante anotar, que o cheque relativo à
segunda antecipação, entregue ao Sr. Raposo, foi endossado pelo Sr. Natanael ao Sr.
Cursino Raposo. Se o Sr. Natanael não concorda com a entrega do cheque ao Presidente

Rua do Alecrim 415, Edifício Palácio dos Esportes, Térreo, Centro São Luís – Maranhão CEP: 65010-040
Tel/Fax: (98) 3231-4300 - www.futebolmaranhense.com.br

Federação Maranhense de Futebol
Filiada à Confederação Brasileira de Futebol

do Conselho Deliberativo do Moto Club de São Luís, PORQUE ENDOSSOU O RESPECTIVO
CHEQUE AO SR. RAPOSO?
6 – Registre-se, ainda, que no último dia 05/12/2018 o Moto Club de São Luís fez NOVA
SOLICITAÇÃO de antecipação de cota referente à sua participação na Copa do Brasil 2019, a qual,
como sempre ocorreu em situações análogas e pretéritas, foi, no dia 07/12/2018,
encaminhada à CBF, para análise e deliberação, sem resposta até então.
7 – A Diretoria da FMF informa que tomou conhecimento através da Liga do Nordeste, que o
filiado Moto Club de São Luís RECEBEU, quinta-feira da semana passada, A ANTECIPAÇÃO no
importe de R$ 91 mil reais líquidos, referente a sua participação na Copa do Nordeste 2019,
restando pendente, pois, apenas a liberação da cota alusiva à Copa do Brasil de 2019, que só
depende de decisão da CBF, posto que a FMF não tem o poder de liberar ou vetar antecipação de
cotas aos clubes, esta é uma prerrogativa exclusiva da CBF.
8 – Por último, quanto ao pedido de informações acerca dos valores já recebidos pelo Moto Club
de São Luís, a título de antecipação de cotas em 2018, causa-nos espanto que uma diretoria que
recebeu, sacou e endossou os cheques de pagamento, não saber quando e quanto recebeu da
CBF a título de antecipações este ano.
São Luís(MA), Patrimônio Cultural Mundial, MA., 14 de dezembro de 2018.
A Diretoria.
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