
 

 

1ª RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DO 4º CAMPEONATO 

ESTADUAL DE FUTEBOL FEMININO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL SECCIONAL DE SANTA CATARINA 2022 

 

A Comissão de Esportes da OAB/SC resolve retificar o presente Regulamento 

com o objetivo de atender o requerimento datado de 08/09/22, subscrito pelo 

Presidente da Comissão de Direito Desportivo da Subseção de Palhoça, os times 

de futebol feminino Forum Privilegiado (Palhoça), Joinville, Chapecó, Pinhalzinho, 

Araranguá e Florianópolis, ratificado pela equipe da Liga da Justiça (São José), 

bem como o pedido de Impugnação do Edital, datado de 12/09/2022, o qual em 

breve síntese requereu a retificação do edital, para permitir a inscrição de 

acadêmicas de direito e dependentes de advogados(as), sem limitação, desde 

que seja obedecido o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de advogadas 

regularmente inscritas nos quadros da OAB/SC. Para tal dá publicidade a alteração 

do artigo 6º do Capítulo II, que passa a ter a seguinte redação: 

 

Artigo 6º – Poderão participar na condição de atletas, advogadas 

devidamente inscritas na OAB/SC, ainda que com inscrição suplementar, 

desde que estejam em situação regular junto à ordem, dependentes (filhas, 

esposas e companheiras comprovadas por instrumento público em data 

anterior a publicação do edital), bacharéis e estudantes de direito, desde 

que maiores de 18 anos e comprovadamente residentes em Santa Catarina.  

 

Parágrafo Primeiro – As equipes, obrigatoriamente serão compostas 

pelo mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de Advogadas, regularmente 

inscritas na OAB/SC.  

a) As equipes poderão inscrever o número máximo 50% (cinqüenta por 

cento) de dependentes (filhas, esposas e companheiras comprovadas 

por instrumento público em data anterior a publicação do edital ou 

declaração de próprio punho assinada por duas testemunhas), 

bacharéis e estudantes de direito, desde que maiores de 18 anos e 



comprovadamente residentes em Santa Catarina; 

b) É vedada a participação de dependentes (filhas, esposas e 

companheiras comprovadas por instrumento público em data 

anterior a publicação do edital), bacharéis e estudantes de direito, 

menores de 18 anos e que não residam comprovadamente em Santa 

Catarina; 

c) No caso de inscrição de dependentes deve ser enviada a carteira da 

OAB/SC do advogado(a), a comprovação do parentesco por 

documento oficial, e comprovante e/ou declaração de residência.  

 

Parágrafo Segundo – A súmula deve obrigatoriamente ser assinada 

por no mínimo 50% (cinqüenta por cento) de advogadas regularmente 

inscritas, ainda que com inscrição suplementar na OAB/SC, bem como a 

presença em campo de jogo deve sempre ser de 50% (cinqüenta por cento) 

de advogadas, sob pena de desclassificação da equipe, com a perda de 

pontos para equipe adversária e pelo placar de 1x0.  

 

Parágrafo Terceiro – A participação das atletas no campeonato é 

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

eventuais danos que possam vir a sofrer em razão de sua participação no 

evento. 

 

Permanecem inalterados os demais itens, subitens e anexos do referido 

regulamento. 

 

Florianópolis/SC, 12 de setembro de 2022. 
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