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NOTA OFICIAL DE ESCLARECIMENTO PÚBLICO 
 

O CAMPOS ATLÉTICO ASSOCIAÇÃO na pessoa do seu presidente e representante 

legal, vem, por meio desta, esclarecer aos seus associados e todo público que torce e 

simpatiza com clube, o que segue: 

 

Nos últimos dias vem sendo falsa e criminosamente noticiado pelas redes sociais 

e pelos bairros vizinhos que o clube vai ser vendido ao grupo Barcelos & Cia (rede Super 

Bom), que vai acabar e que todo dinheiro deste suposto negócio seria” ROUBADO E 

DESVIADO”  pela atual direção. 

 

Tal calúnia vem sendo disseminada por pessoas pelo que se entende não 

concordam com o desenvolvimento do clube mais que serão devidamente 

responsabilizadas judicialmente tanto na esfera civil quanto na seara criminal. 

 

Com efeito, estas pessoas vem juntando assinaturas no comércio local sob falsa 

acusação de crime, o que, em tese, coloca os assinantes a afirmarem juntamente com 

estes ou até sem saber a imputar crime, sem qualquer prova mínima e que poderá desta 

forma sofrer sanções judiciais idênticas. 

 

Contudo, em respeito aos Conselheiros, aos Sócios e a todos os torcedores, 

cabem os seguintes esclarecimentos: 

 

O Estatuto Social do Clube foi atualizado no ano de 2017, em concordância com 

a Lei 13155/2015. 

 

O Campos Atlético Associação tem um PROJETO de desenvolvimento, de 

expansão social e desportiva, uma vez que o clube com advento do futebol profissional 

recente e com grande êxito nos gramados, buscará ainda mais seu crescimento, o que 

trará não só ao clube como a toda cidade de Campos dos Goytacazes/RJ e região, 

benefícios com grande estruturação desportiva. 

 

Existem conversas de forma embrionária com a empresa Barcelos & Cia (rede 

Super Bom), sem, contudo, existir qualquer proposta de venda do clube ou de seu 

patrimônio, o que é descartado de plano, não há e nunca houve nos termos de negócio 

jurídico a sua modalidade contratual de compra e venda.   

 

Neste sentido, o que existe é uma conversa rudimentar de construção de um 

Estádio, com um centro de treinamento anexo, comportando um campo de treinamentos 

para base e futebol profissional, campo de grama sintética, quadra de areia para pratica 

de vôlei e futevôlei e uma sede social de extensão territorial pelo menos três vezes maior, 

com piscinas, área de lazer, salão de festas, alojamento, academia e amplo 

estacionamento com espaço para eventos, conforme vídeo EXEMPLIFICATIVO em anexo. 

 

O plano negocial não é de COMPRA E VENDA do patrimônio do clube, e sim em 

PERMUTA da atual localização, em uma área pelo menos três vezes maior e defendo 
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ainda que a área destinada ao clube deverá ser o mais próximo da atual localização, 

mantendo a tradição do local e seus frequentadores.   

     

Cabe ressaltar que o crescimento e desenvolvimento do Campos Atlético 

Associação é idealizada em virtude de buscar sucesso na parte desportiva e para fins 

ampliar o conforto e lazer dos seus associados e sociedade civil. 

 

Com as estruturas físicas que o clube dispõe hoje, resta impossibilitado de ampliar 

o crescimento no desporto, bem como de promover o desenvolvimento cultural, cívico, 

educacional e social, uma vez que o espaço físico em sua área territorial não comporta 

a infraestrutura necessária para o desenvolvimento e modernização do Campos Atlético 

Associação, inclusive vem de encontro com as normativas  do Código de Processo Civil e 

do Estatuto do Torcedor Lei nº. 10671/2003. 

 

Ter uma estrutura física digna e completa é fundamental para descoberta de 

novos jogadores, bem como a manutenção de jogadores no clube (patrimônio), serve 

ainda para valorização do clube e consequentemente atrair jogadores de alto nível 

técnico e é ainda essencial para o treinamento adequado e recuperação de atletas 

lesionados. 

 

Todavia, o clube em estudo prévio apresenta a todos uma ideia de condições 

estruturais viáveis para o plano de desenvolvimento e expansão do Campos Atlético 

Associação. 

 

Insta salientar que NÃO há negócio fechado com a empresa Barcelos & Cia 

(rede Super Bom), NÃO HÁ VENDA do Estádio e sequer foi discutido condições de 

eventual negócio jurídico. 

 

Cabe informar que todo e qualquer negócio jurídico do clube, têm normas 

especificas esculpidas no seu Estatuto Social que devem ser seguidas com transparência 

e total obediência às leis pertinentes e vigentes, deixando claro que eventual negócio 

deverá ser autorizado previamente em Assembleia Geral com deliberação dos seus 

associados.   

 

Em respeito aos seus associados, torcedores e frequentadores do clube ao longo 

de sua história centenária reafirmamos que estamos empenhados na retomada da 

grandeza e estruturação do Campos Atlético Associação com uma grandiosa 

modernização que jamais foi possível se fazer no clube.    

 

O interesse social é destacado em primeiro lugar neste clube, onde a direção do 

Campos AA não tem interesse em prejudicar qualquer associado ou frequentador, pelo 

contrário, a ideia é trazer para o clube uma estrutura de qualidade e modernização. 

 

 

MÁRCIO REINALDO DA CONCEIÇÃO 

PRESIDENTE DO CAMPOS AA        


