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REGULAMENTO DA MODALIDADE: FUT7  

(Masculino e Feminino) 

 

III JOGOS DA OAB-PE E CAAPE DE ADVOGADOS 

constitui um evento organizado pela OAB/PE – Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional Pernambuco e CAAPE – Caixa de Assistência dos Advogados de 

Pernambuco, que acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro de 2019 (sábado e 

domingo), no Recife Tênis Clube (na Academia do PSG). 

  

Artigo 1º - O edital de convocação será publicado em site e redes sociais da OAB/PE, 

CAAPE e Comissão de Esportes, bem como, haverá divulgação pelo facebook, 

instagram, whatsapp e recorte digital.  

 

§1º. O prazo improrrogável para inscrição das equipes do masculino e feminino expira 

no dia 14 de novembro de 2019 (quinta – feira), até às 18 horas. 

 

§2º. Em 20 de novembro de 2019 (quarta – feira) às 19h00, será realizada a Reunião de 

Capitães dos times masculinos na OAB/PE para o sorteio dos grupos do torneio. Na 

ocasião também serão explicadas e discutidas regras do society, do torneio e premiações 

do campeonato, podendo haver deliberação coletiva.  

 

Artigo 2º. O campeonato ocorrerá no Recife Tênis Clube (na Academia do PSG) nos 

dias 23 e 24 de novembro de 2019 (sábado e domingo): 

 

(a) 1ª fase do Campeonato masculino no dia 23/11/2019 (sábado), com inicio às 13h00 e 

término às 17h00; 

 

(b) Fase Final do Masculino e o Campeonato Feminino será no dia 24/11/2019 

(domingo), com inicio às 13h00 e término às 17h00.  
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INSCRIÇÃO 

  

Artigo 3º. Podem se inscrever advogados, procuradores públicos, defensores públicos, 

inscritos e lotados em Pernambuco, bem como, respectivos estagiários, devendo todos 

estes estar com inscrição válida na OAB/PE até a data da inscrição de cada 

modalidade (masculino e feminino até 14/11/2019) do referido campeonato. Poderão 

ser inscritos ainda os funcionários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de 

Pernambuco, pelo time da OAB/PE.  

 

Artigo 4º. Só serão permitidas inscrições de 1 (um) time de cada um dos seguintes 

Tribunais: TJPE, TRF, TRT, TRE, MPE e MPF, contendo somente servidores 

estatutários, com comprovante de conclusão de curso de direito (bacharel), desde que 

previamente autorizada pela Comissão Organizadora. 

 

§1º. Na equipe masculina será permitido até 02 (dois) estagiários com a OAB válida até 

a data do campeonato. 

 

§2º. As equipes femininas podem ter até 05 (cinco) estagiárias, inclusive, sem cadastro 

na OAB, devendo, no entanto, apresentar comprovante de matrícula de inscrição no 

curso de direito atual (validade de 30 dias), devendo ser apresentado no ato da inscrição 

do time. A inscrição das equipes femininas serão realizadas pelo email 

jogosoabpe@gmail.com. 

 

§3º. Cada equipe poderá inscrever no mínimo 8 e no máximo 14 atletas para o evento. 

As inscrições dos atletas não poderá ser alterada. 

 

§4º. As inscrições das equipes serão processadas através do email: 

jogosoabpe@gmail.com e tem prazo máximo fixado deste instrumento. 
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§5º. Os valores de inscrição serão R$ 600,00 (seiscentos reais) time masculino, R$ 

200,00 (duzentos reais) para time feminino, R$ 400,00 (quatrocentos reais) para 

times masculinos de fora da Região Metropolitana do Recife e R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) se feminino, devendo ser realizado no ato da inscrição). 

 

§6º. Caso a equipe esteja com TODOS os atletas inscritos adimplentes com a 

OAB, terá 50% (cinquenta por cento) de desconto na inscrição. 

 

§7º. Caso se ateste que toda a equipe esteja adimplente, o valor do desconto (conforme 

previsto no paragrafo acima) será devolvido até 23 de novembro de 2019 (sábado). 

 

§8º. Ressalta-se que a ficha de relação dos atletas não poderá ser alterada, seja 

para excluir ou substituir qualquer atleta, conforme §3º deste artigo. 

 

§9º. Para se inscrever na competição, o atleta e a equipe precisam cumprir as exigências 

descritas neste instrumento, assim como realizar o pagamento da taxa de inscrição 

através da conta abaixo discriminada fazendo o crédito através um 

depósito/transferência identificada.  

 

NUBANK 
Banco: 260 – Nu Pagamentos S.A. 
Agência: 0001 
Conta Corrente: 8433791-9 
CPF: 041.248.084-02 
Gilberto Cavalcanti Pereira do Lago de Medeiros 

 

§10º. Este valor objetiva um campeonato autossustentável e inclui o aluguel do espaço, 

equipe de saúde, premiação, arbitragem, organização, publicidade do campeonato e 

demais custos, os quais serão objeto de prestação de contas à Diretoria da OAB/PE e da 

CAAPE.  
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§11º. Após o pagamento da inscrição do time, o representante do time deverá enviar 

email para: jogosoabpe@gmail.com, com os documentos indicados a seguir: cópia da 

carteira da OAB frente e verso (advogado e estagiário), Ficha Individual do Atleta 

(anexo), Relação de atletas do time (anexo – devendo ser encaminhada em formato 

excel ou word) e comprovante de pagamento. No caso da equipe feminina, além dos 

documentos antes listados, encaminhar também comprovante de matrícula no curso de 

direito atual (para o caso de estagiária sem OAB). 

 

§12º. Atletas que eventualmente tenham sido inscrito em uma equipe, não poderão 

participar por outra equipe na mesma competição. 

 

§13º. A equipe que jogar com atleta (s) irregular (es), perderá os pontos da partida 

disputada e será excluída da competição, por decisão da Comissão Organizadora do 

evento esportivo. Neste caso, o procedimento será o mesmo adotado para o caso de 

W.O, conforme item art.17 deste instrumento. 

 

§14º. O campeonato masculino terá no máximo 24 (vinte e quatro) times, sendo que na 

modalidade feminina o limite máximo será de 08 (oito) times, respeitada a ordem 

cronológica de inscrição e pagamento. Podendo ser elevada a quantidade de times, caso 

seja aprovada pela Comissão Organizadora do evento.  

 

§15º. A Comissão organizadora não se responsabilizará por qualquer falha na inscrição 

das equipes. Caso haja pendências ou irregularidade, a comissão organizadora enviará 

email ou qualquer outra forma de comunicação escrita informando que a equipe será 

substituída pela equipe inscrita imediatamente após a última.  

 

§16º. Os times inscritos após a lotação do campeonato serão cadastrados e ficarão em 

uma lista de espera para eventual desistência ou exclusão de time irregularmente já 

inscrito. Caso algum time já tenha feito o pagamento e não participe do campeonato, o 

pagamento realizado será devolvido no prazo de até 10 dias úteis após a constatação e 

comunicação da impossibilidade de inscrição.  
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§17º. Não será permitida a desistência de time já inscrito, desde que não haja time na 

lista de espera para substituí-lo, sendo vedada a devolução da taxa de inscrição no 

presente caso. 

 

FÓRMULA DO CAMPEONATO MASCULINO  

 

Artigo 5º. O campeonato terá até 24 (vinte e quatro) times, sendo realizado em turno e 

jogo único dividido em 05 (fases): fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, 

semi – final e final.  

 

§1º. A primeira fase (fase de grupos) será disputada pelas equipes inscritas, onde 

jogarão entre si no formato de pontos corridos e dentro da mesma chave (grupo), 

classificando-se 16 (dezesseis) melhores equipes, da seguinte forma: os 2 (dois) 

melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados no geral para 

completar 16 times para as oitavas de final, em jogo único. 

 

§2º. A segunda fase (oitavas de final) será disputada por 16 (dezesseis) times da fase de 

grupos, conforme o sistema de cruzamento olímpico, a saber: 1º colocado geral x 16º 

colocado geral (jogo 1); 2º colocado geral x 15º colocado geral (jogo 2); 3º colocado 

geral x 14º colocado geral (jogo 3); 4º colocado geral x 13º colocado geral (jogo 4); 5º 

colocado geral x 12º colocado geral (jogo 5); 6º colocado geral x 11º colocado geral 

(jogo 6); 7º colocado geral x 10º colocado geral (jogo 7); 8º colocado geral x 9º 

colocado geral (jogo 8), em jogo único. 

 

§3º. A terceira fase (quartas de final) será disputada pelas 8 (oito) equipes que venceram 

seus jogos da oitava de final, conforme o sistema de cruzamento olímpico, a saber: o 

vencedor do jogo 1 enfrenta o vencedor do jogo 8 (jogo A), o vencedor do jogo 2 

enfrenta o do jogo 7 (jogo B), o do jogo 3 enfrenta o do jogo 6 (jogo C) e o do jogo 4 

enfrenta o do jogo 5 (jogo D), em jogo único. 
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§4º. A quarta fase (semi-final) será disputada pelas 4 (quatro) equipes que venceram 

seus jogos da quarta de final, conforme o sistema de cruzamento olímpico, a saber: o 

vencedor do jogo A enfrenta o do jogo D (jogo 1), e o do jogo B enfrenta o do jogo C 

(jogo 2), em jogo único.   

 

§5º. A quinta fase (final) será disputada pelas 2 (duas) equipes classificadas na quarta 

fase (semi final), em jogo único.  

 

§6º. O terceiro colocado será o time que perdeu para o campeão. Lembrando que não 

haverá jogo para disputa de terceiro e quarto lugares.   

 

§7º. A fórmula de disputa do campeonato poderá ser modificada em virtude da 

quantidade de times inscritos no campeonato. Quando na oportunidade será retificado o 

edital no dia da reunião dos capitães das equipes, juntamente com a CE organizadora. 

 

FÓRMULA DO CAMPEONATO FEMININO  

 

Artigo 6º. O campeonato terá até 08 (oito) times, sendo realizado em turno e jogo único 

dividido em 03 (fases): fase de grupos, semi – final e final. 

 

§1º. Serão 2 (dois) grupos de 4 (quarto) times, onde jogarão entre si no formato de 

pontos corridos e dentro da mesma chave (grupo). Classificam-se os 02 (dois) melhores 

de cada grupo que avançam para as semi de final.  

 

§2º. FINAL: Jogo final entre os vencedores da fase semi-final.  

 

§3º. O terceiro colocado será o time que perdeu para o campeão. Lembrando que não 

haverá jogo para disputa de terceiro e quarto lugares.  
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§4º. A fórmula de disputa do campeonato poderá ser modificada em virtude da 

quantidade de times inscritos no campeonato. Quando na oportunidade será retificado o 

edital no dia da reunião dos capitães das equipes, juntamente com a CE organizadora. 

 

DO REGULAMENTO  

 

Artigo 7º. O campeonato será regido pelas regras oficiais da modalidade de futebol 7 

society da Federação Pernambucana, bem como, abaixo descritas algumas 

possibilidades.  

Artigo 8º. A Competição terá a seguinte pontuação:  

 

A) VITÓRIA = 03 (três) pontos ganhos  

B) EMPATE = 01 (um) ponto ganho  

D) DERROTA = 00 (zero) ponto ganho  

 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

Artigo 9º. Ocorrendo ao final da primeira fase (fase de grupos) empate entre duas ou 

mais equipes em percentual de pontos ganhos, e que as mesmas tenham condições à 

classificação, o desempate dar-se-á através dos seguintes critérios: A) Número de 

vitórias; B) Maior saldo de gols; C) Maior número de gols marcados; C) Menor número 

de gols sofridos; D) Confronto Direto; E) Menor número de Cartão Vermelho; F) 

Menor Número de Cartão Amarelo; e G) Sorteio.  

 

Artigo 10º. Ocorrendo empates nos jogos extras, das oitavas, quartas, semi e final, o 

desempate será realizado mediante a Cobrança de 03 (três) Penalidades Máximas. Caso 

ocorra empate após as 03 (três) penalidades, a (s) cobrança (s) seguintes será (ão) 

executada (s) alternadamente, até que uma equipe obtenha vantagem sobre a outra. 
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DAS PARTIDAS 

 

Artigo 11º. As partidas serão regidas de acordo com as regras oficiais da Federação 

Pernambucana de Futebol 7 Society, exceto as aqui deliberadas. 

 

Artigo 12º. As equipes participantes deverão identificar-se perante os mesários do 

respectivo jogo, até 15 (quinze) minutos antes da hora marcada para o início do jogo, 

munidas com os respectivos documentos de identificação original inscrito na OAB/PE, 

conforme item 3. deste instrumento. 

 

Artigo 13º. Nenhum jogo do certame poderá ser iniciado com menos de 06 (seis) atletas 

em cada equipe (05 jogadores de linha + 01 goleiro), e nenhum jogo poderá ter 

continuidade se um dos times, ou ambos, ficar com menos de 05 (cinco) atletas.  

 

Artigo 14º. Em caso de atraso no número mínimo de atletas (item 13) para o início de 

qualquer jogo, a tolerância será de 05 (cinco) minutos contados a partir do horário do 

jogo previamente divulgado na Tabela Oficial do certame. Em caso de jogos 

sequenciados tal tolerância só será observada para o início do primeiro. Caso a equipe 

não compareça ou chegue atrasada, esta equipe sofrerá W.O e suas consequências. 

 

§1º: Se um time ficar reduzido a menos de 04 (quatro) atletas perderá os pontos da 

mencionada partida, ficando o placar 01x00 (um a zero) para a adversária, caso a equipe 

infratora esteja ganhando a mencionada partida. 

 

§2º: Caso no momento da infração a equipe que esteja perdendo seja a infratora, 

permanecerá o resultado do placar no momento da paralisação da partida. 

 

Artigo 15º. O atleta que não entregar e apresentar os documentos antes do ínicio do 

jogo, não poderá participar daquela partida.  

 



                           
 

COMISSÃO DE ESPORTES – OAB/PE     9 
 

Artigo 16º.. As equipes deverão apresentar-se no campo de jogo, com o uso obrigatório 

de camisas/coletes padronizados. Caso as equipes que irão jogar possuam mesma cor ou 

semelhante que confunda os atletas e/ou arbitragem, será realizado sorteio com os 

capitães para ver quem irá usar colete de cor diversa. 

 

Artigo 17º. A equipe que perder por W.O, será eliminada automaticamente do 

campeonato, ficando todos os seus resultados de derrota e posteriores, em 02 X 00, 

mantendo-se os seus resultados de empate ou vitória. 

 

Artigo 18º. Além disto, a equipe e seus jogadores não poderão participar dos eventos 

desta entidade no ano seguinte. Salvo o(s) atleta(s) que no ato do jogo do W.O fazer 

constar sua presença, identificando-se perante o mesário daquela partida, o que constará 

na referida na súmula. 

  

Artigo 19º. Qualquer documento divergente dos necessários para participar do 

campeonato, passará pelo crivo da comissão organizadora.  

 

Artigo 20º. As decisões dos árbitros são soberanas e não serão modificadas por 

qualquer hipótese.  

 

DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES  

 

Artigo 21º. Fica determinado que atletas que se envolverem em brigas, agressões ou 

qualquer atitude incompatível com a atividade desportiva, dentro e fora de campo, será 

julgado pela Comissão Organizadora do Evento, podendo sofrer as sanções descritas 

neste instrumento.  

 

Artigo 22º. Para a aplicação da penalidade, será considerado o que constar na súmula 

do jogo.  
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Artigo 23º. O (s) atleta (s) que desrespeitar ou agredir verbal ou fisicamente os árbitros, 

mesários, qualquer membro da Comissão Organizadora ou qualquer outra pessoa 

durante o campeonato, será julgado pela Comissão Organizadora, podendo ser 

advertido, suspenso ou até mesmo excluído do atual campeonato e do próximo. 

 

Artigo 24º. As questões de infrações disciplinares cometidas por pessoas físicas ou 

jurídicas durante a realização do campeonato serão resolvidas de acordo com as 

determinações abaixo. 

 

Artigo 25º. A aplicação de cartões disciplinares, estabelecidos nas regras oficiais do 

Futebol 7 nas cores AMARELO (advertência) e VERMELHO (expulsão) constitui 

medida punitiva que tem por objetivo refrear violências individuais e coletivas. A 

punição aos atletas, por infração de jogo ou disciplinar, implicará nas seguintes 

penalidades:  

 

a) Cartão Amarelo – O atleta que receber o cartão amarelo, por infração de jogo 

ou disciplinar, deverá ser substituído podendo retornar à partida após, no 

mínimo, 02 (dois) minutos de sua substituição. O atleta que receber 2 (dois) 

cartões amarelos na mesma partida, receberá um cartão vermelho, sendo 

excluído daquela partida; 

 

b) Cartão Vermelho – O atleta que receber o cartão vermelho durante o jogo 

será excluído daquela partida automaticamente, retornando na partida seguinte. 

Devendo a equipe do infrator permanecer com um jogador a menos durante 02 

(dois) minutos ou até sofrer 01 (um) gol, quando assim será permitido a entrada 

de outro atleta da equipe. Salvo nos casos em previstos no item 23, quando o 

referido atleta poderá ser julgado pela Comissão Organizadora. 

 

Artigo 26º. A Comissão Organizadora poderá aplicar sanções às equipes em caso de 

atos atentatórios ao esporte e ao bom convívio, eventualmente praticados pelas torcidas, 

inclusive com a perda de pontos. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Artigo 27º. A Comissão Organizadora poderá, mediante demandas de ordem técnica e 

administrativa, alterar as datas e horários dos jogos previamente divulgados na Tabela 

Oficial do Certame. 

 

Artigo 28º. A Comissão Organizadora do evento não se responsabilizará por qualquer 

contusão ou acidente que possam sofrer os participantes durante o campeonato, apesar 

de no local do evento estar presente um profissional da saúde para tanto. 

Subentendendo-se também que os atletas inscritos pelas equipes foram julgados aptos 

em inspeção médica, conforme declaração de cada atleta apresentada no momento da 

inscrição.  

 

Artigo 29º. Sempre que confrontarem com as normas previstas no presente 

Regulamento, valerão as regras deste instrumento.  

 

Artigo 30º. A Comissão Organizadora decidirá sobre a suspensão, interrupção ou 

adiamento de uma partida por motivos de força maior.  

 

Artigo 31º. Os casos omissos ao regulamento, ou que venham a gerar dúvidas, serão 

resolvidos pela Comissão Organizadora.  

 

Artigo 32º. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento pertencem ao III 

JOGOS DA OAB-PE E CAAPE DE ADVOGADOS. 

Recife (PE), 04 de outubro de 2019. 

____________________________________________ 

Presidente da OAB/PE 

____________________________________________ 

Presidente da CAAPE 

____________________________________________ 

Presidente da Comissão de Esportes da OAB/PE 



Quantidade Nome OAB *
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Relação dos Atletas - Time:

* Caso seja estagiário, colocar a letra "E" do Lado do numero da oab.



Ficha de Inscrição Individual de Atleta 

 

Nome Completo do Atleta: 

 

Equipe: 

 

Data de Nascimento: 

 

Inscrição na OAB: 

 

CPF: 

 

Telefones: 

 

Endereço Completo: 

 

Email do Atleta: 

 

Declaro para devidos fins que sou responsável pelas informações acima, ficando claro 

que a OAB/PE, CAAPE e a Comissão de Esportes da OAB/PE, tem o direito de tirar 

foto e filmagem da minha participação do Jogos, ao contar do dia da inscrição, para 

divulgar em qualquer meio de comunicação existente, declaro ainda que realizei 

consulta médica, estando apto/liberado para realizar a atividade esportiva. 

 

Assumo a responsabilidade sobre a veracidade das informações aqui prestadas. 

 

Recife (PE),       de                       de 2019. 

_______________________________________ 

Assinatura do Atleta 


