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CAMPEONATO ESTADUAL DA ADVOCACIA CAPIXABA 2020 

 
REGULAMENTO:  
 
Art. 1º Participantes: o Campeonato Estadual da Advocacia Capixaba 2020, terá a 
participação de Advogados e Advogadas com inscrição regular na OAB/ES, desde 
que não estejam com suas inscrições, suspensas, canceladas ou impedidos de 
exercerem a profissão.  
 
Parágrafo Primeiro: Será permitida a inclusão por equipe de no máximo 02 (dois) 
inscritos do “Mundo Jurídico” 
 
Parágrafo Segundo: A expressão “Mundo Jurídico” que se refere o parágrafo 
anterior, engloba EXCLUSIVAMENTE aos Graduados com aprovação no exame de 
ordem, que são impedidos e que exercem cargos incompatíveis com a advocacia 
dentro do Estado do Espírito Santo.  
 
Parágrafo Terceiro: Ficará permitido a substituição de 01(um)atleta do MUNDO 
JURÍDICO por 01(um) advogado(a) inscrito na OAB de outro Estado.  
 
Art. 2º Comissão Organizadora: A Comissão Organizadora será presidida pelo 
Coordenador de Esportes da CAAES.  
 
Parágrafo Primeiro: Será indicado pela Comissão organizadora um Coordenador 
de Campo, que será responsável pelas tabelas e demais atos técnicos necessários 
à organização e bom andamento do campeonato, bem como será indicado pela 
Comissão organizadora um Coordenador de arbitragem. 
 
Parágrafo Segundo: Cada equipe indicará um membro que terá a função de ser 
seu representante durante todo o campeonato.  
 
Art. 3º - Inscrições e arbitral: As inscrições para o registro das equipes será no 
período de 05 de novembro a 13 de novembro de 2020, em formulário próprio 
anexo ao regulamento. Devido a Pandemia, o arbitral será virtual no dia 19 de 
novembro de 2020 às 19 horas, sendo que cada representante das equipes 
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poderá enviar sugestões para serem discutidas no arbitral até a data máxima de 
16/11/2020 ás 20h, para os e-mails: oa99es@gmail.com e 
campeonato2020@caaes.com.br 
 
Parágrafo Primeiro: O valor da inscrição da modalidade de futebol será de 
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser depositado no BANESTES, Conta 
Corrente nº 22.760.946 ,Ag. 084 ( CAAES CNPJ.:28.414.597/0001- 30 ) e 01(um) 
bola ( MARCA CAMPO PENALTY 8 X ) por equipe à ser entregue no ato da inscrição 
até 13/11/2020 às 18 h na CAAES. 
 
 Parágrafo Segundo: Todas as equipes poderão enviar a ficha de inscrição 
preenchidas com os   Laudos Médicos, para o e-mail: 
campeonato2020@caaes.com.br 
  
Art. 4º - Local e datas de realização: O campeonato será realizado no Clube  
Álvares Cabral nos dias 21, 22/11 e 05, 6 /12/2020, com início previsto a partir das 
08:00 horas da manhã.  
 
Parágrafo Único: Todas as equipes deverão apresentar Laudo Médico de todos os 
atletas/advogados(as) junto com ficha de inscrição, atestando que os mesmos não 
possuem impedimento médico para participar do campeonato. 
 
Art. 5º Sistema de Disputa e Tabela: As equipes serão divididas em chaves, 
dependendo do número de inscrições, identificadas por letra alfabética. A tabela 
dos jogos, também será por sorteio entre as equipes de cada chave e será 
procedida no dia do arbitral. 
  
Parágrafo Primeiro:  As equipes vencedoras no tempo normal computam 03 (três) 
pontos; empate dá direito a 01 (um) ponto; equipe perdedora no tempo normal 
0 (zero) ponto. 
  
Parágrafo Segundo: Ao Final da fase de classificação será levado em consideração, 
para a classificação, o número de pontos conquistados. 
 Parágrafo Terceiro: Ao final da fase de classificação em caso de empate em 
número de pontos, serão levados em consideração os seguintes critérios para 
desempate: 
 



Rua Alberto de Oliveira Santos, nº59 - Ed. Ricamar – Térreo, CEP:29010-908 – Centro – Vitória/ES 
PABX: (27) 3232-3600 -  E-mail: gabinete@caaes.com.br - Site: www.caaes.com.br 

   

_______________________________________________________                                                               

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS 

 

a) Maior número de vitórias;  
b) Saldo de gols;  
c) Confronto direto;  
d) Maior número de gols convertidos;  
e) Menor número de gols sofridos;  
f) Menor número de cartões vermelhos  
g) Menor número de cartões amarelos  
h) Sorteio (moeda).  
Obs.: Empatando 03 (três) equipes, elimina o item “C” 
 
Parágrafo Quarto: Nas fases eliminatórias, em caso de empate no tempo normal 
de jogo, serão cobrados 03 (três) tiros livre-diretos (pênaltis). Em caso de novo 
empate, permanecem as cobranças alternadas até sair um vencedor.  
 
Art. 6º Regras da Competição: Serão aplicadas as regras oficiais de futebol, exceto 
impedimento e as disposições do presente regulamento. 
 
Parágrafo Primeiro: Serão permitidas substituições no transcorrer de uma 
partida, sendo que o atleta substituído poderá retornar ao jogo na mesma partida. 
Não haverá limites de substituições.  
 
Parágrafo Segundo: A equipe inscrita que não comparecer uniformizada no 
campo de jogo no horário marcado com tolerância de 15 (quinze) minutos, será 
considerada perdedora daquele jogo pelo placar de mínimo (1 x 0).  
 
Parágrafo Terceiro: O tempo de jogo será de 50 minutos, divididos em dois 
períodos de 25 minutos com intervalo de 5 minutos para descanso entre o 1° e o 
2° período.  
 
Parágrafo Quarto: A equipe que não comparecer para jogar, bem como não 
completar o tempo normal de jogo, por insuficiência de atletas, e/ou abandonar 
o local da competição por ato de indisciplina, proporcionando favorecimento 
próprio ou de terceiros, será considerada perdedora por W.O(1 x 0), atribuindo-
se ao seu adversário os pontos, e todos os jogos da referida equipe punida será 
W.O(1 x 0), jogados ou à jogar.  
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Parágrafo Quinto: Cada equipe será responsável pela hidratação dos seus atletas.  
 
Parágrafo Sexto: A equipe que deixar de comparecer aos jogos faltantes, quando 
já participado de algum jogo, também será eliminada do campeonato. Todos os 
resultados das equipes da chave contra a equipe eliminada por WO serão de 1 x 
0, mesmo que uma equipe já tenha jogado com a faltante.  
 
Parágrafo Sétimo: Para efeitos de artilharia da competição, serão mantidos os 
gols dos atletas nos jogos em que os resultados forem alterados em função de 
W.O. 
 
Parágrafo Oitavo: - Quando uma equipe, ficar reduzida a menos de 05 atletas, 
seja por qualquer motivo, a partida deve ser encerrada, aplicando-se as 
disposições do artigo 6o, §4o do presente regulamento.  
 
Art. 7º — Critério de punição: Todo atleta expulso com cartão vermelho, ficará 
automaticamente impedido de participar do jogo seguinte, transferindo-se a 
mesma punição para as fases subsequentes. Após o segundo cartão amarelo, para 
o mesmo atleta, este fica suspenso por uma partida, se transferindo a suspensão 
para a fase seguinte da competição. Assim, o impedimento caso a equipe se 
classifique para a fase seguinte, se aplica tanto em caso de cartão vermelho como 
em caso de 02 (dois) cartões amarelos. 
 
Parágrafo Primeiro: Em caso de expulsão por agressão (deverá constar na súmula 
quando ocorrer) a outro atleta, árbitros, mesários, membros da Comissão 
Organizadora, o atleta poderá ser eliminado do Campeonato, a critério da 
Comissão Disciplinar, sendo que no mínimo estará suspenso por dois jogos, 
transferindo a suspensão para a fase seguinte. Caso haja o termino do 
campeonato e o atleta ainda tenha jogo(s) de suspensão, este deverá cumprir no 
próximo torneio que disputar. 
 
Parágrafo Segundo: O Código de Ética da Advocacia se aplica aos casos de 
agressão e postura inadequada aos advogados e Advogadas participantes do 
campeonato, de forma que poderá responder perante o Tribunal de Ética por 
qualquer agressão ou ato transgressor do mencionado código.  
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Parágrafo Terceiro: Os atos previstos no parágrafo primeiro, devidamente 
registrados na súmula, serão analisado e julgado pelo Presidente da Comissão 
Disciplinar, Roberto Maldonado(e-mail; rjm@terra.com.br) e pelos membros 
Antônio Lúcio Lobo e Gabriel de Carvalho Costa e como Procurador, Marco Aurélio 
Gobetti, e terá como referência para as suas decisões o Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva CBJD. As decisões proferidas pela Comissão Disciplinar, 
poderão ser impugnadas pelos interessados no prazo máximo de 12 horas, 
iniciando-se a contagem do prazo do recebimento do e-mail contendo a 
respectiva decisão. Qualquer recurso das equipes poderá ser protocolado em até 
02 horas após o término da partida e esse protocolo deverá ser entregue ao 
Coordenador de Campo Prof. Marcelo Lima.  
 
Art.8º Equipes: Cada equipe poderá inscrever no máximo18(dezoito) atletas, cuja 
listagem deverá ser enviada para o endereço a ser comunicado.  
 
Parágrafo Primeiro: A equipe que optar por inscrever atleta(s) do “MUNDO 
JURÍDICO” deverá destacar os mesmos na ficha de inscrição para fins de 
fiscalização.  
 
Parágrafo Segundo: A equipe que inscrever atleta(s) em desacordo com o 
presente regulamento, será sumariamente eliminada, em qualquer tempo do 
campeonato.  
 
Parágrafo Terceiro: O atleta inscrito somente poderá participar da competição 
defendendo apenas uma única equipe e só poderá utilizar nos jogos Chuteira 
Society (Norma do Clube cedente dos campos). 
 
Parágrafo Quarto: Todas as equipes que participarão do Campeonato deverão, 
obrigatoriamente, possuir dois jogos completos de cores diferentes, de camisas, 
calções e meias. Ao árbitro da partida caberá a indicação de qual das equipes 
deverá trocar as camisas, em caso de cores idênticas ou que prejudique a perfeita 
diferenciação de cada equipe.  
 
Parágrafo Quinto: A identificação do atleta será feita, obrigatoriamente, pela 
carteira da OAB e/ou outro documento juntamente com comprovação do número 
de inscrição na ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.  
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Art. 9º — Arbitragem: Os jogos serão dirigidos por árbitros escolhidos pelo 
Coordenador de arbitragem.  
 
Art.10°—Assistência Médica: A assistência médico-hospitalar dentro ou fora do 
campo ficará sob o encargo de cada equipe e/ou atleta.  
 
Parágrafo Primeiro: Qualquer prejuízo que poderá advir da participação no 
evento, mesmo no trajeto, é de inteira responsabilidade dos participantes.  
 
Parágrafo Segundo: A CAAES colocará uma ambulância para atendimento 
necessário durante o evento e os jogos só poderão iniciar com a presença desta.  
 
Art. 11 ° — Premiação: Serão distribuídas as seguintes premiações:  
a) Troféus e medalhas ao campeão, vice-campeão;  
b) Troféus para 3º e 4º lugares;  
c) Troféus: Goleiro menos vazado, artilheiro, melhor jogador e revelação;  
d) Troféu para a equipe que apresentar o uniforme mais bonito.  
 
Art.12º—Categorias: Livre (idade livre)  
- Categoria Master (idade superior a 40 anos completados até 31/12/2020);  
- Legend (idade superior a 55 anos completados até 31/12/2020) e 3 exceções  

50/55 anos - Fut 7 ; 
- Categoria Feminina - Idade Livre – Fut 7.  
 
Parágrafo Primeiro: As categorias Legend e Categoria feminina terão os campos 
adaptados para Fut 7 e as categorias livre e Master serão mantidos como nos anos 
anteriores (Goleiro + 7 na linha). Como será o 1º evento incluindo nas categorias 
Legend e Categoria feminina, poderá a Coordenação Geral fazer alterações nas 
inscrições das equipes, visando maior inclusão.  
 
Art. 13º: Haverá o basquete de trio (masculino e feminino) coordenado pelos 
advogados Ewerton e Marcão, onde terá regulamento próprio e da mesma forma 
o Vôlei de Praia feminino coordenado pelo Prof. Eduardo Pádua e vôlei masculino 
coordenado pelo Prof. Alemão;  
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Parágrafo Primeiro: As inscrições do basquete de trio   e vôlei de praia 
feminino/masculino serão no e-mail: campeonato2020@caaes.com.br com as 
mesmas datas de ,05/11 a 13/11, descrita no art. 3º; 
 
Parágrafo Segundo: O valor das inscrições do basquete de trio e vôlei de praia, 
para custear arbitragem, será definido pelos coordenadores Prof. Eduardo Pádua, 
Ewerton e Marcão;  
 
Parágrafo Terceiro: Os Recursos do Basquete de Trio e Vôlei, seguirão a descrição 
do art.7º § 3º; 
 
Art. 14º: O Arbitral descrito em art. 3º será para sorteio dos jogos, tabela e ajustes 
de horários; 
 
Parágrafo Primeiro: É vedado qualquer alteração do regulamento no arbitral;  
 
Parágrafo Segundo: Cada representante receberá a tabela dos jogos logo após a 
 realização do arbitral que ficará disponível no site da CAAES no primeiro dia útil 
após o arbitral;  
 
Parágrafo Terceiro: Cada representante das equipes deverá repassar a cada atleta 
e membros, o Regulamento e a tabela dos jogos para evitar qualquer desencontro 
de informações;  
 
Art. 15º — Todos os atletas e membros da Comissão técnica das equipes inscritas, 
para ingressar no Clube Álvares Cabral, estarão condicionados ao uso de máscaras 
de proteção, bem como durante todo o tempo que permanecerem no Clube 
deverão fazer uso destas, incluso os atletas que ficarem no banco de reservas.  
 
Parágrafo Primeiro: Atletas, comissão técnica das equipes, arbitragem, 
coordenadores do evento e outros, só poderão ter acesso ao Clube, após 
submeter-se à medição de temperatura corporal na portaria, seguindo 
rigorosamente os protocolos de segurança de saúde adotadas durante a 
pandemia;  
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Parágrafo Segundo: Durante o evento só poderá ter acesso ao Clube os atletas 
inscritos e membros da comissão técnica das equipes. Excepcionalmente esse ano  
de 2020 em função da Pandemia, é vedado a presença de torcedores.  
 
Art. 16º — Casos Omissos: Os casos omissos, que importem em decisão imediata 
para o prosseguimento do campeonato ou da rodada, serão decididos por uma 
Comissão de 3(Três) membros não atletas definidos no arbitral. As decisões serão 
imediatas e definitivas (irrecorríveis), para não prejudicar o andamento do 
campeonato.  
 

 
Coordenação de Esporte da CAAES 

 
 

 


