
 

 

17º TORNEIO ESTADUAL DE FUTEBOL SUÍÇO MASTER/2018 

 

 

I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - O Torneio Estadual de Futebol Suíço Master da OAB/SC constitui-se 

em prática desportiva privativa dos advogados regularmente inscritos na 

Seccional de Santa Catarina e obedecerá as determinações 

estabelecidas no presente regulamento, sendo coordenado pela 

Comissão Estadual de Esportes com o intuito de promover a integração e 

confraternização da classe através do esporte-lazer. 

Parágrafo Único – A participação dos Advogados no supracitado evento 

é espontânea, ficando isenta a OAB/SC de qualquer responsabilidade por 

eventuais danos que possam vir a sofrer em razão da sua decorrência. 

 

Art. 2º - O Presidente da Comissão Estadual de Esportes será indicado pela 

Diretoria da OAB/SC, cabendo-lhe compor a sua diretoria nomeando o 

Vice-Presidente, o Secretário e a seu critério os Coordenadores Regionais 

de Esportes de cada uma das 06(seis) Regiões para coordenar as ações 

de desporto nas respectivas Regiões: 

 

* REGIÃO I - compreende as subseções de São José, Palhoça, Biguaçu, 

além da própria sede da Secional, Florianópolis; 

 

* REGIÃO II - compreende as subseções de Joinville, Jaraguá do Sul, São 

Francisco do Sul, Canoinhas, Mafra, São Bento do Sul; 

 

* REGIÃO III - Tijucas, Itapema, Balneário Camboriú, Camboriú, Balneário 

Piçarras, Itajaí, Brusque, Blumenau, Gaspar, Indaial, Timbó, Navegantes, Rio 

do Sul; 

 

* REGIÃO IV – Lages, Fraiburgo, São Joaquim, Caçador, Videira e 

Curitibanos; 

 

* REGIÃO V - compreende as subseções de Criciúma, Tubarão, Araranguá, 

Laguna, Imbituba, Braço do Norte, Sombrio e Orleans; 

 

* REGIÃO VI - compreende as subseções de Chapecó, Xanxerê, Palmitos, 

São Miguel do Oeste, Joaçaba, Concórdia, Campos Novos, Porto União, 

Pinhalzinho e São Lourenço do Oeste. 

 

 

Parágrafo 1º – Compete a Comissão de Esportes a nomeação dos 

membros da Comissão Disciplinar, no mínimo de 03 (três), a fim de dirimir 



 

dúvidas sobre o regulamento e aplicar penalidades disciplinares aos 

participantes do certame. 

 

Parágrafo 2º - O Presidente da Comissão Estadual de Esportes, poderá 

nomear Comissões Disciplinares Temporárias, específicas para cada uma 

das Fases Classificatórias e para os jogos das fases Semi-final e final. 

 

Art. 3º - As Sub-Comissões de Esportes terão a incumbência de auxiliar a 

Comissão Estadual de Esportes na promoção e organização de eventos 

esportivos, bem como incentivar e propiciar a participação dos 

Advogados. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 4º – Poderão ser inscritos advogados, regularmente inscritos na 

OAB/SC, e que não estejam cumprindo penalidade disciplinar, ou estejam 

licenciados ou ainda estejam em exercício de cargo incompatível com a 

advocacia. 

 

Parágrafo 1º - Poderão ser inscritos advogados de qualquer subseção, 

com 35 anos completados até 19/05/2018, sendo a única exceção para 

goleiros, que deverão ter no mínimo 30 anos, completados até 19/05/2018, 

desde que atendido o caput do artigo. 

 

Parágrafo 2º - Será cobrado o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por 

equipe para disputa desse torneio estadual, valor que será revertido na 

organização do evento. 

 

Art. 5º - É facultado a cada Subseção da OAB/SC formar mais de uma 

equipe. 

 

Parágrafo 1º - A SUBSEÇÃO que não tiver condições de formar uma equipe 

poderá associar-se a outra Subseção da mesma Região. 

 

Parágrafo 2º - É proibido inscrever advogados inscritos em Subseções que 

não abrangem a sua Região, independente da fase da competição. 

 

Art. 6º - É vedada a inscrição e a participação de atleta por mais de uma 

equipe, sendo ou não da mesma Subseção. 

 

Art. 7º - As equipes poderão inscrever até 25 (vinte e cinco) atletas, dos 

quais todos devem ser advogados. 

 

Parágrafo 1º - É vedada a substituição de inscrição de atleta, 

independentemente do motivo. 



 

 

Parágrafo 2º - As equipes poderão, após a entrega da Ficha de Inscrição, 

proceder à inscrição de novos atletas, devendo enviar ao Presidente da 

Comissão Estadual de Esportes da Seccional, via email, um dia antes da 

competição, respeitado o limite máximo do artigo 8º, na hipótese de não 

ter sido atingido quando da inscrição, desde que os novos inscritos não 

tenham participado de nenhum jogo válido pelo certame defendendo 

outra equipe inscrita. 

 

Parágrafo 3º - A Ficha de Inscrição é padronizada e considerada parte 

integrante deste regulamento, devendo nela constar os nomes completos, 

registro na OAB/SC e e-mail de cada atleta, nome do representante da 

equipe, telefone e o e-mail do mesmo, para fins de comunicações oficiais 

e a informação de que os inscritos assumirão inteira responsabilidade por 

sua participação no evento. 

 

Parágrafo 4º - As inscrições ficarão abertas até dia 11 de maio de 2018, 

sendo que a ficha de Inscrição e o comprovante de pagamento da 

inscrição deverão ser encaminhados à Comissão Estadual de Esporte 

através do e-mail julianobizatto@hotmail.com, juntamente com o, que 

deverá ser feito através do Link publicado no site da OAB/SC. 

 

Parágrafo 5º - A emissão do boleto deverá ser feita no link onde estiver 

disponível o regulamento da comeptição e a ficha de inscrição, no site da 

OAB/SC. 

 

III – DO FORMA DE DISPUTA e REGRAS DOS JOGOS 

        

    

Art. 8º. A forma de disputa do torneio será aquela que, mediante o 

número de equipes inscritas, e que melhor atender às peculiaridades do 

evento, considerando ainda a disponibilidade de tempo e instalações 

esportivas. 

 

Art. 9º. Os jogos serão disputados em dois tempos de 20 (vinte) minutos. 

 

Art. 10º. O torneio será realizado na Sede Balneária da OAB/SC, no dia 19 

de maio de 2017, havendo impossibilidade de realização dos jogos na 

data pré agendada, existirá à possibilidade de cancelamento do torneio 

ou ainda remanejamento dos jogos, conforme decisão da Comissão de 

Esportes da Seccional. 

 

Art. 11º. Em todos os jogos será preenchida a respectiva súmula oficial da 

OAB/SC, devendo ser assinada por todos os atletas participantes, capitão 

e árbitro. 
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Parágrafo. 1º: É obrigatória a apresentação da Carteira da OAB/SC 

(Cédula de identidade) ao mesário, no início de cada partida. 

 

Parágrafo. 2º: Deverão constar na súmula o cartão vermelho e azul, 

eventualmente aplicado ao atleta e demais ocorrências que mereçam 

registro. 

 

Art. 12º. As equipes deverão participar com uniforme completo 

padronizado, inclusive com numeração nas camisas, sendo 

expressamente vedado o uso de chuteiras de futebol de campo. 

 

Art. 13º. Cada equipe poderá ter, no máximo, oito atletas em campo, 

sendo um goleiro e sete jogadores de linha. 

 

Parágrafo Único. A Comissão de esportes da Seccional poderá alterar o 

número de atletas que poderão estar em campo, dependendo da 

estrutura dos campos que se disputarão as partidas. 

 

Art. 14º. O número mínimo para iniciar ou prosseguir uma partida será de 

seis atletas. 

 

Art. 15º. Se, por qualquer motivo, uma equipe ficar com cinco ou menos 

atletas em campo, o árbitro dará por encerrada a partida, sendo 

considerado o placar existente no momento da interrupção. 

 

Parágrafo Único. Se, no momento da interrupção, o placar apresentar 

empate ou estiver favorável à equipe que motivou a interrupção, será ela 

considerada perdedora pelo escore de 1 x 0, devendo ficar registrado em 

súmula, inclusive os gols desconsiderados à equipe motivadora da 

interrupção. 

 

Art. 16º. Na hipótese do artigo anterior, se, a equipe ficar com cinco ou 

menos atletas em campo por motivo de suspensão por cartão azul, o 

último atleta a receber o referido cartão permanecerá no jogo até o 

cumprimento da suspensão pelo atleta anterior. 

 

Art. 17º. É livre e ilimitada as substituições, podendo o atleta substituído, 

retornar na mesma partida. 

 

Art. 18º. Os atletas estarão sujeitos ao recebimento de cartões disciplinares, 

na seguinte graduação: 

 

      a) amarelo – advertência; 

      b) azul – suspensão por dois minutos; 



 

      c) vermelho – expulsão. 

 

Art. 19º. O atleta expulso, em virtude do cartão vermelho, fica 

automaticamente suspenso para o próximo jogo, sem prejuízo de sofrer 

outras sanções impostas pela Comissão Disciplinar. 

 

Art. 20º. Não haverá impedimento e as cobranças serão sempre indiretas, 

com exceção dos escanteios e penalidades máximas. 

 

Art. 21º. Quando da cobrança de faltas ou escanteios, o atleta adversário 

deverá obedecer uma distância de quatro metros entre ele e a bola. 

 

Art. 22º. O goleiro não poderá defender com as mãos as bolas recuadas 

com os pés e as provenientes da cobrança de lateral efetuadas pelos seus 

companheiros de equipe. 

 

Art. 23º. Na hipótese da competição ser disputada sob o sistema de 

rodízio, onde todos jogam entre si, a vitória valerá 03 pontos e o empate 

01 ponto. 

 

Art. 24º. Se a competição for disputada sob o sistema eliminatório e, em 

caso de empate na partida, o desempate será procedido através de 

cobrança alternada de pênalti, em uma única série de 03 pênaltis, 

permanecendo empatada, em série de 01 pênalti alternados até ocorrer 

o desempate, podendo os pênaltis ser repetidos pelos mesmos primeiros 

03 batedores. 

 

Art. 25º. A classificação geral, no caso do sistema de rodízio, será 

procedida pelo critério de pontos. Sendo classificada em 1º lugar a equipe 

que obtiver o maior número de pontos e assim sucessivamente. 

 

Parágrafo Único: Na hipótese de empate em número de pontos, na 

classificação geral, será obedecido o seguinte critério para desempate: 

 

a) maior número de vitória; 

b) confronto direto; 

c) melhor saldo de gols; 

d) maior número de gols pró; 

e) sorteio público.  

 

Art. 26º. Serão premiadas as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares, 

como também, o atleta artilheiro e o goleiro da equipe menos vazada. 

 

Art. 27º. O prazo para impugnação de partida esgotar-se-á 48 horas após 

o término da última partida, devendo o recurso ser por escrito e 



 

encaminhado ao Presidente da Comissão Estadual de Esportes, que 

instituíra Comissão Especial Julgadora, que deverá julgar o recurso em 

instância única. 

 

Art. 28º. A denúncia de participação de advogado irregular, poderá ser 

oferecida a qualquer tempo, por qualquer inscrito ou responsável por 

equipe, desde que antes de encerrada a competição. 

 

Art. 29º. Será eliminada da competição a equipe que jogar com atleta 

irregular, sendo desconsideradas todas as suas partidas realizadas, 

impondo-se derrota por 1 x 0, inclusive, para os jogos ainda não realizados, 

não se computando os gols marcados ou sofridos. 

 

Art. 30º. As penalidades poderão ser desde a suspensão pura e simples até 

a exclusão da competição dependendo da gravidade do fato, inclusive 

sem prejuízo da comunicação ao Tribunal de Ética e Disciplina da 

OAB/SC. 

 

Art. 31º. A Comissão Disciplinar aplicará as normas estabelecidas neste 

regulamento e nos casos não previstos adotará o Regulamento Geral da 

Comissão de Esportes Estadual da OAB/SC e o CBJD. 

 

Art. 32º. Todos os participantes deverão respeitar os princípios esportivos e 

normas disciplinares previstas neste regulamento, tendo como premissa a 

sua finalidade que é promover o congraçamento entre os participantes 

através do esporte-lazer. 

 

Art. 33º.  O presente regulamento terá validade apenas para o 17º Torneio 

Estadual de Futebol Suíço Master, entrando em vigor imediatamente, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Florianópolis, 04 de abril 2018. 

 

 

 

 

 

Juliano Conrado Bizatto 

Presidente da Comissão de Esportes da OAB/SC 

 

 

 


