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ATO DA PRESIDENCIA  Nº  006/2015 

 

Considerando que Tribunal de Justiça Desportiva/ES determinou a SUSPENSÃO da 

equipe Grêmio Esportivo Laranjeiras de participar de todas as competições 

promovidas pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santos - FES, devido a 

não comprovação de pagamento de dívidas junto ao TJD/ES e Tesouraria da FES. 

Considerando que até o presente momento a Grêmio Esportivo Laranjeiras, não 

regularizou as pendências junto ao TJD/ES e Tesouraria da FES, conforme 

comunicado efetuado no dia 11/06/2015 (quinta-feira), solicitando a devida 

regularização. 

Considerando o Art. 47 do Regulamento Geral de Competições da FES, conforme 

transcrito abaixo: 

Art. 47 - O clube que estiver disputando uma competição e for suspenso 

pela Justiça Desportiva, perderá os pontos das partidas que deveriam ser 

disputadas durante o período da suspensão e, decorrido o período, 

disputará normalmente as demais partidas. 

Considerando o Art. 46 do Regulamento Geral de Competições da FES, conforme 

transcrito abaixo, onde a equipe Grêmio Esportivo Laranjeiras não poderá comparecer 

a campo devida a sua suspensão. 

Art. 46 - No caso de uma equipe não se apresentar em campo para uma 

partida previamente programada, o seu adversário será declarado 

vencedor pelo placar de três a zero. 

RESOLVE:  

01- Dar cumprimento à decisão do TJD/ES, determinando, por conseqüência, a 

suspensão, a partir desta data, de todas as partidas programadas para o clube nas 

competições promovidas pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santos - 

FES, até o cumprimento das obrigações, inclusive aquela que seria disputada já na 

próxima rodada do Campeonato Estadual Série B entre Grêmio Esportivo Laranjeiras x 
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Esporte Clube Tupy, no dia 13/06/2015, ficando o clube adversário e árbitros 

dispensados do comparecimento ao jogo suspenso. 

02- Declarar o Esporte Clube Tupy como equipe vencedora da referida partida pelo 

escore de 3 x 0 (W.O.). 

Publique-se. 

Cumpra-se. 

Vitória (ES), 12 de junho de 2015. 

 

_______________________________ 
Gustavo Vieira 

Federação de Futebol do E. E. Santo 
Presidente 

 


