
 
 

 

REGULAMENTO DO 13º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY 

 

 

1. DA FINALIDADE: 
 

A finalidade do torneio interno de futebol society da OAB/JUIZ DE 
FORA, tem por objetivo integrar de maneira efetiva e primordial o 
esporte entre os advogados, estagiários, estudantes de direito, 
serventuários do fórum, funcionários da OAB, funcionários da 
CAA/MG e convidados, visando um clima sadio, fraternal, de 
amizade, convivência pacífica e de grande união. 
 

2. DOS PARTICIPANTES: 
 

2.1- Participarão do torneio advogados, estagiários, estudantes de 
direito, serventuários do fórum, funcionários da OAB, funcionários 
da CAA/MG e convidados; 
 

2.2- Aquele participante que ausentar duas vezes consecutivas 
será excluído automaticamente do torneio sendo substituído por 
outro participante da lista de suplência. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES: 
 

3.1- As inscrições serão feitas em formulários próprios, junto à 
coordenação de esportes da OAB/JF localizadas no Fórum 
Benjamin Colucci, na Justiça do Trabalho, Juizado Especial, justiça 
federal e na ESA, no horário de funcionamento dos locais. 
 

3.2- A lista de suplência para o torneio será aberta assim que o 
período regular das inscrições for encerrado; 
 

           3.2.1 Na primeira fase do torneio, os atletas inscritos na lista 
de suplência poderão substituir os atletas ausentes inscritos 
regularmente de acordo com a sua classificação e pela ordem de 
sua inscrição no campeonato; 
 

           3.2.2 A partir da segunda fase, somente os suplentes 
inscritos classificados como C e D poderão substituir os atletas 
ausentes inscritos regularmente seguindo pela ordem de sua 
inscrição. 
 

 
 



 
 

4. DAS EQUIPES: 
 

4.1- As equipes serão compostas de no máximo 12 (doze) 
jogadores de linha e 01 (um) goleiro. 
 

4.2- As partidas serão disputadas com 07 (sete) jogadores, sendo 
06 (seis) de linha e 01 (um) no gol. 

 

4.3- O número mínimo de jogadores para início da partida será de 
05 (cinco), sendo 04 (quatro) na linha e 01 (um) no gol. 
 

4.4- O número mínimo de jogadores durante a partida é de 04 
(quatro) jogadores na linha e 01(um) no gol. Abaixo disso será 
determinado derrota por número insuficiente de jogadores. Se a 
equipe estiver ganhando perde a partida por um a zero, se 
estiver perdendo mantém o placar. 
 

5. DOS JOGOS: 
 

5.1- Todos os jogos serão realizados às terças-feiras, no campo de 
Futebol Society da AABB (ASSOCIAÇÃO ATLETICA DO BANCO DO 
BRASIL), localizado na Deusdedit Salgado, 1690, cascatinha, sempre 
a partir das 19:30 horas. 

 

6. DA COMPLEMENTAÇÃO DAS EQUIPES: 
 

6.2- Para complementação de equipes nas partidas dos dias em 
questão, admitir-se-á no máximo 02 modificações, sendo utilizado 
qualquer atletas dentro da categoria. 
 

Parágrafo 1º: Somente será permitida a complementação de atleta 
quando o time não tiver completo com seus jogadores inscritos; 
 

Parágrafo 2º: Todos os atletas poderão ser substituídos por outros 
atletas da categoria inferior a do substituído, desde que respeitado 
a norma do parágrafo 1º. 
 
Parágrafo 3º: O atleta inscrito como letra “A” não poderá substituir 
nenhum outro atleta, nem mesmo da sua categoria. 
 

Parágrafo 4º: O atleta que irá funcionar como substituto só 
poderá pertencer à chave oposta a do time que irá representar. 
 

 

 



 
 

7. DOS GOLEIROS: 
 

7.1- Cada equipe terá seu próprio goleiro. 
 

7.2- Caso o goleiro falte, a equipe poderá convidar qualquer 
jogador para jogar como goleiro para a equipe, inclusive os goleiros 
das outras equipes, caso esses desejem. 
 

7.3- A substituição de goleiros só poderá ser efetivada após prévia 
comunicação e análise por parte da Comissão de Esportes da 
OAB/JF. 
 

8. Das Substituições: 
 

8.1- Durante o transcorrer da partida, as substituições dos 
jogadores serão ilimitadas. O jogador substituído poderá voltar a 
campo. 
 

9. DOS HORÁRIOS 

 

9.1 Da apresentação: Os participantes/atletas deverão estar 
prontos para o início da partida nos horários pré-determinados na 
tabela. 
 

9.2- Os jogos subseqüentes ocorrerão 5 minutos após o jogo 
anterior, sem maior tolerância. 

 

9.3- Tempo de Duração: A duração dos jogos será de 20 minutos 
cada tempo, com 05 minutos de intervalo. 
 

9.4- As partidas iniciarão impreterivelmente nos horários previstos, 
tendo um período de tolerância de 15 minutos, somente no 1º 
jogo do dia. 
 

10. DO NÃO COMPARECIMENTO: 
 

10.1- Se a equipe não apresentar ou não possuir um número de no 
mínimo 04 (quatro) jogadores de linha e 01 (um) goleiro após o 
horário previsto, será decretado perdedor por não comparecimento 
(W x O), não sendo computado nenhum gol a seu favor. 
 

10.2- Será anotado na súmula os nomes dos atletas presentes das 
equipes deste jogo. 
 

 



 
 

11. PARALISAÇÃO POR MOTIVOS EXTRA CAMPO: 

 

11.1- Se a partida atingir 70% de seu tempo de jogo e for 
paralisada por motivos alheios a vontade das equipes, arbitragem e 
coordenação, será válido e o resultado mantido como definitivo. 
Não atingido este percentual à mesma será suspensa e marcada 
uma nova partida em continuação, iniciando no tempo e com o 
placar da partida interrompida. 
 

12. DAS REGRAS USUAIS: 

 

12.1- As regras constantes do Futebol Society serão as usuais e já 
praticas nas peladas de terça-feira; 
 

12.2- As equipes serão compostas de 06 (seis) participantes, mais 
o goleiro, de cada lado; 
 

12.3- Os laterais serão cobrados sempre com as mãos e os 
escanteios serão cobrados com os pés, não valendo gol direto; 
 

12.4- Os laterais, os escanteios e faltas são determinadas e 
cobradas no momento de sua ocorrência, em que o jogador for 
obstruído ou derrubado, intencionalmente ou involuntariamente, 
devendo sua cobrança ser precedida de uma distância mínima de 
05 (cinco) passos, entre a bola e o adversário, não sendo permitida 
a cobrança direta e nem valendo gol direto; 
 

12.5- A reposição de bola pelo goleiro Não poderá ser feita com os 
pés. 
 
12.6- A bola recuada para o goleiro com o pé só poderá ser 
recebida pelo mesmo com o pé. Caso receba com a mão será 
marcado tiro livre indireto; 
 

12.7- A falta ou mão realizada no interior da área será cobrada da 
marca penal, com tiro livre direto (pênalti); 
 

12.8- Após o limite de cinco faltas em cada tempo do jogo, a 6ª 
falta será cobrada o shootout.  
 
No shoot out a bola deve ser colocada em qualquer lugar da 
linha de shoot out e o goleiro adversário postar-se-á sobre a 
linha de fundo, entre os postes de meta. Após autorização, o 
executor terá 5 segundos para chutar a bola ao gol, podendo 



 
 

movimentá-la livremente em qualquer direção dentro do limite 
de tempo.  
 
No 2º tempo serão zeradas as faltas. 
 

12.9- Cada atleta só poderá cometer o número máximo de 05 
(cinco) faltas por jogo, sob pena de ser desclassificado da 
partida e ser substituído. 
 

13. DA DISCIPLINA: 
 

13.1- As infrações obedecerão ao Código Brasileiro Disciplinar do 
Futebol-CBDF, que rege qualquer evento esportivo de futebol no 
Brasil. 
 

13.2- Para este torneio existirão as seguintes modificações: 
 

CARTÕES: NA 1º FASE: 

 

AZUL: suspensão temporária, o jogador ficará fora da partida por 
03 minutos, sem ser substituído. 
 

AMARELO: advertência. O atleta que tiver 02 (dois) cartões na 
mesma partida será excluído desta e ficará automaticamente 
suspenso por 01 (uma) partida. 
 

VERMELHO: exclusão sem suspensão. Conforme a gravidade terá 
avaliação pela comissão organizadora para decisão do caso de 
suspensão ou não nas demais partidas. O atleta expulso não 
poderá ser substituído na partida. 

 

NAS FASES FINAIS: 
 

O atleta que não tiver automaticamente suspenso da próxima 
partida entrará nas próximas fases com os cartões zerados, mas 
serão mantidas as regras da primeira fase. 
 

NOTA: o atleta que por ventura tiver apenas complementando uma 
equipe qualquer e for expulso da partida, não será permitida a sua 
participação em nenhuma complementação em partidas 
subseqüentes, cabendo ao mesmo o direito de participação no jogo 
da sua equipe. 
 

 

 



 
 

DAS AGRESSÕES: 
 

Em caso de agressão física ou verbal constatada pela Comissão 
organizadora, independente de qualquer sanção aplicada pelo 
árbitro da partida, o atleta será excluído sumariamente da disputa. 
Ficando a cargo da comissão organizadora estabelecer a punição 
adequada. 
 

14. FORMA DE DISPUTA: 

 

14.1- O torneio será dividido em Campeonato MASTER, para 
aqueles maiores de 38 anos, e Campeonato Regular, para aqueles 
a baixo de 40 anos. Sendo que o campeonato regular constará de 
04 fases e o Master terá 02 fases. 
 

14.2 - DO CAMPEONATO REGULAR: 

 

1ª FASE: 02 (chaves) com 04 (quatro) equipes cada, jogando 
dentro da mesma chave em turno único. 
 

§1º: A melhor equipe de cada grupo está classificada 
automaticamente para a semifinal; 
 

§2º: Os 2ª e 3ª colocados de cada equipe disputaram um 
classificatório para as semifinais; 
 

CLASSIFICATÓRIO: OS 2º e 3º equipes de cada chave irão 
compor as classificatórias da seguinte forma: 
 

C01 - 2º colocado da chave “A” X 3º colocado da chave “B” 
C02 - 2º colocado da chave “B” X 3º colocado da chave “A” 
 

SEMIFINAIS: os primeiros colocados do grupo A e B jogarão contra 
as equipes vencedoras do classificatório e irão compor as 
semifinais da seguinte forma: 

 

S1 - 1º Lugar Grupo “B” X vencedor de C01 

S2 - 1º Lugar Grupo “A” X vencedor de C02 

 

FINAIS: as equipes vencedoras dos jogos “S1” e “S2” das 
semifinais irão disputar a grande final e os perdedores irão disputar 
o terceiro lugar. 
 

 

 

 



 
 

14.3 - DO CAMPEONATO MASTER: 
 

1ª FASE: 01 (chave) com 04 (quatro) equipes, jogando dentro da 
mesma chave em turno único. 
 

SEMIFINAIS: todos os times estão classificados para as semifinais, 
sendo que o primeiro colocado jogara contra o último e o segundo 
contra o terceiro colocado. Por este motivo as semifinais terão a 
seguinte forma: 

 

S1 - 1º Lugar X 4º Lugar 
S2 - 2º Lugar X 3º Lugar 
 

FINAIS: as equipes classificadas irão disputar a grande final e os 
perdedores disputarão o 3º lugar. 
 

 

14.4 – Para a 1ª fase do torneio, os jogos terão a seguinte 
pontuação, válido para Campeonato Regular e Campeonato 
Master: 
 

VITÓRIA: 03 pontos 

EMPATE: 01 ponto 

DERROTA: nenhum ponto 

Para a 1ª fase do torneio será seguido o seguinte critério de 
desempate: 
1º maior número de vitória; 
2º saldo de gols; 
3º confronto direto; 
4º gols prós; 
5º sorteio. 
 
14.5 – A tabela e organização do campeonato poderá ser alterada 
de acordo com a quantidade de inscritos e times participantes, com 
o objetivo de melhorar a qualidade do campeonato. 
 

15. PREMIAÇÃO 

 

Serão contempladas as equipes que obtiverem as 03 primeiras 
colocações com troféus e medalhas de ouro, prata e bronze 
respectivamente e ainda, troféu para o artilheiro da competição em 
todas as fases, goleiro menos vazado e atleta revelação, designado 
pela comissão organizadora. 
 

 



 
 

16. DO UNIFORME 

 

Cada jogador receberá uma camisa, material este obrigatório para 
participar do jogo. 
 
Os uniformes disponibilizados pela OAB, subseção de Juiz de Fora 
deverão ser devolvidos ao final de cada jogo. 
 
Todos os participantes assinaram um termo de responsabilidade 
sobre os uniformes utilizados, e caso este não seja devolvido 
acarretará multa no valor do uniforme. 

 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O time que se sentir prejudicado durante a partida poderá interpor 
recurso, por escrito, à comissão organizadora até 30 minutos após 
o encerramento da sua partida, sob pena de indeferimento.  
 

Qualquer caso omisso neste regulamento será analisado e julgado 
pela comissão organizadora. 
 

Este regulamento entra em vigor a partir desta data, após 
aprovação da Comissão de Esportes da OAB/JF e referendo da 
diretoria Executiva. 
 

 

Juiz de Fora, MG, 1º de maio de 2018. 
 

 

 

MICHEL CORREIA CAMPOS  
Coord. Com. de Esportes e Lazer OAB/JF 


