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SérieB2016/of.13                                     Vitória, 22 de abril de 2016 

 

Ref: Desistência do Campeonato Estadual Série B de 2016. 

 

Considerando que o Espírito Santo Sociedade Esportiva encaminhou na tarde desta sexta-
feira (22/04/2016), ofício informando a sua desistência do CAMPEONATO (Estadual Série 
B de 2016). 

 
A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), através do seu Departamento 
de Competições, informa: 
 

1. Que o Espírito Santo Sociedade Esportiva será afastado de todas as competições 
profissionais pelo período de 3 (três) anos, conforme previsto no Art. 25 do 
Regulamento Específico do CAMPEONATO, transcrito abaixo: 

 
Art. 25 - Após a publicação do regulamento e tabela do campeonato, no prazo 
estipulado pela legislação vigente (60 dias antes do inicio da competição) a 
desistência antecipada afastará a Associação das competições profissionais 
promovidas pela FES por 3 (três) anos, independente, das penas impostas pela 
Justiça Desportiva. 

 
2. Que todos os resultados dos jogos, tanto na tabela quanto no quadro estatístico do 

CAMPEONATO, que tiveram a participação do Espírito Santos Sociedade Esportiva 
permanecerão sem quaisquer alterações, incluindo os gols prós e contras conforme 
previsto no Art. 49 do Regulamento Geral de Competição da FES, transcrito 
abaixo: 

 
Art. 49 - Para o clube que for punido pela Justiça Desportiva por abandono de 
campeonato, no caso de campeonato de pontos corridos, serão considerados 
sem efeito todos os resultados até então conquistados pelo clube. 
§ 3º - Para o caso de competição com fases de pontos corridos e fases 
eliminatórias, prevalecerá a situação aplicável à fase em que o abandono 
ocorrer. 

 
3. Que nos jogos que seriam realizados com a participação do Espírito Santo 

Sociedade Esportiva, será decretada como vencedora a equipe adversária, pelo 
escore do 3 x 0 (W.O.), e os gols computados na tabela e quadro estatístico do 
CAMPEONATO, conforme previsto no Art. 46 do Regulamento Geral de 
Competições da FES, transcrito abaixo: 

 
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. 

 
4. Que tabela do CAMPEONATO não sofrerá qualquer alteração, permanecendo os 

jogos em sua seqüência original. 
 
 
Respeitosamente, 
 
_________________________________ 
Raphael Martins Penitente 
Diretor Executivo 
 
 
Anexo: Ofício enviado pelo Espírito Santo Sociedade Esportiva. 




