
                                      
 

 

1º Termo Aditivo ao Regulamento da 1ª Copa CAA Integração De Futebol 

 

1. A 1ª Copa CAA Integração de Futebol é uma competição de futebol Society 

entre os Advogados (as) do Mato Grosso é uma realização da Comissão de Direito 

Desportivo da OAB Mato Grosso, em parceria com Caixa de Assistência dos 

Advogados do Mato Grosso, e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do 

Mato Grosso, visando a integração e congraçamento dos advogados, cujo 

regulamento foi veiculado pelo site http://meoapp-caamt-

bucket.s3.amazonaws.com/ckeditor/attachment_files/data/000/000/078/original

/01_-_regulamento_da_1_copa_de_futebol_caamt.pdf, a partir do dia 02/05/2019. 

 

2. Considerando a grande procura dos advogados, por este Termo Aditivo, a 

Caixa de Assistência dos Advogados do Mato Grosso, resolve alterar em partes o 

Art. 6º do Regulamento da 1ª Copa CAA Integração de Futebol, bem como 

adicionar o §2º, passando o Art. 6º vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6º – As equipes serão formadas por até 23 (vinte três) 

atletas, devendo ter no mínimo 01 (um) advogado acima 

de 50 (cinquenta) anos (coringa), exceto time feminino; no 

Mínimo, 10 (dez) advogados (as), devidamente 

regularizados (as) na OAB/MT (principal ou suplementar), e, 

no máximo, 7 (sete) não advogados (as) (exceções).  

§ 1º – Cada advogado (a) e não advogado (a) poderá se 

inscrever em apenas 1 (uma) equipe. 

§2º - Poderá a equipe utilizar de um advogado, ou não 

advogados, na função de coringa, respeitando o 

mínimo de idade de 50 (cinquenta) anos.  

 

3. Com relação ao Art. 7º do Regulamento da 1ª Copa CAA Integração de 

Futebol, a Caixa de Assistência dos Advogados do Mato Grosso esclarece que, o 

atleta poderá ser inscrito com pendências com relação a sua anuidade. Todavia, 

para que esteja apto a participar de qualquer partida durante as etapas, deverá 

apresentar certidão negativa de débitos junto a OAB, com data de expedição não 

superior a 30 (trinta) dias. 
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Permanecem em vigor, sob igual teor e para o mesmo efeito, os demais artigos 

do Regulamento da 1ª Copa CAA Integração de Futebol, que não foram 

expressamente modificadas por este Termo.  

 

Cuiabá - MT, 09 de maio de 2019. 

 

 

ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE 

Presidente da CAA/MT 

 

 

 

 

MARCO GALERA MARI 

Presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB/MT 

 


