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Art. 1 – Os JOGOS SESI é uma competição esportiva, promovida pelo Serviço Social da Indústria (SESI) 

exclusivamente para trabalhadores das indústrias de todo o país. 

§ 1º – As modalidades esportivas oficiais da competição estão descritas no Art. 86 deste regulamento. 

Art. 2 – Os Jogos SESI têm por finalidades difundir a cultura esportiva, oportunizar a participação em competições 

esportivas com aspectos socioeducativos, incentivar a adoção de um estilo de vida mais saudável de empresários e 

trabalhadores das indústrias com foco na vivência dos “Valores” que o “Esporte” proporciona. 

§ único – O SESI entende que em cada dirigente esportivo e em cada trabalhador-atleta encontrará o verdadeiro 

esportista, com espírito olímpico e colaborador para o êxito do programa, igualmente preocupado em alcançar 

os objetivos de entendimento humano, de convivência fraterna e harmônica. 

Art. 3 – São objetivos gerais dos Jogos SESI em Minas Gerais: 

 Oportunizar ao industriário a conquista de vida mais saudável, a elevação da motivação para o trabalho e 

melhoria da qualidade de vida. 

 Intensificar o intercâmbio cultural entre empresários e industriários em todas as regiões do estado de Minas 

Gerais e do Brasil. 

 Desenvolver entre os industriários participantes os Valores do Esporte como o companheirismo, integração, 

educação, socialização, união, espírito de equipe, responsabilidade, lealdade, determinação, garra e outros. 

 Promover e divulgar as Indústrias participantes, as unidades operacionais do Sistema FIEMG / SESI DRMG e 

seus PARCEIROS. 
 

 
Art. 4 – As modalidades esportivas, presentes na competição dos JOGOS SESI Minas Gerais, serão realizadas por 

meio de etapas classificatórias, pré-estabelecidas neste regulamento. 

§ 1º – A temporada competitiva 2016 será formada pelo ciclo: Etapa Local MG; Etapa Regional MG e Etapa 

Estadual MG, formando uma cadeia classificatória. 

§ 2º – As etapas da Temporada acontecerão com os respectivos participantes: 

I. Etapa 1 – Jogos SESI Local MG (E1): participam as indústrias/empresas do município ou da área de 

abrangência da unidade operacional do SESI sede da etapa. 

II. Etapa 2 – Jogos SESI Regional MG (E2): participam as indústrias campeãs das etapas Locais (E1), 

classificadas conforme disposições dos Artigos 92 e 93 deste regulamento, de acordo com a definição das 

respectivas regiões mineiras pela Coordenação Geral dos Jogos SESI, respeitando a área de abrangência das 

unidades operacionais do SESI em todo o Estado. 

III. Etapa 3 – Jogos SESI Estadual MG (E3): participam as indústrias campeãs das etapas Regionais mineiras (E2), 

realizadas dentro do estado, classificadas conforme disposições dos Artigos 92 e 93 deste regulamento. 

Art. 5 – A promoção das etapas dos Jogos SESI em Minas Gerais, em toda a Temporada, são de competência do 

Departamento Regional do SESI – Minas Gerais. 

§ 1 º – O cronograma e os locais de realização das etapas na Temporada são definidos respectivamente pelo 

Departamento Regional do SESI no âmbito Estadual. 

Art. 6 – Este regulamento é o conjunto das normas e disposições que regem os JOGOS SESI - Temporada 2016, 

exclusivamente para as Etapas Locais (E1), Regionais (E2) e Estadual (E3) de Minas Gerais. 

§ 1º – O Meeting de Atletismo e Natação promovido pelo SESI Minas Gerais é considerado como uma etapa dos 

Jogos SESI, respeitando integralmente as disposições deste regulamento. 

Art. 7 – O Departamento Regional do SESI de Minas Gerais, através da Gerência de Esportes e Atividades Físicas 

Empresariais (GEAE), designará o Coordenador Geral das competições, cabendo aos Setores de Esportes das 

unidades operacionais do SESI que sediarão as etapas, estabelecerem as normas complementares de organização e 

desenvolvimento operacional, além de definirem as equipes de trabalho das Comissões Organizadoras, sob supervisão 

e aprovação direta da GEAE. 
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Art. 8 – Compete a Coordenação Geral dos Jogos SESI: 

a) Elaborar o planejamento estadual, acompanhar, supervisionar e coordenar as ações do Programa Jogos SESI 

em Minas Gerais. 

b) Aprovar e autorizar orçamento das despesas necessárias à realização das etapas, bem como efetivar sua 

devida prestação de contas; 

c) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Geral e as Normas Reguladoras da Competição. 

Art. 9 – A Coordenação Técnica é de competência dos profissionais de Educação Física das unidades operacionais do 

SESI, promotoras da competição. 

Art. 10 – Além das competências já inclusas no Regulamento, cabe à Coordenação Técnica: 

a) Estabelecer as adaptações às regras oficiais das modalidades, quando necessário; 

b) Aplicar e fiscalizar o cumprimento do Regulamento Geral e das regras das modalidades; 

c) Definir o sistema de disputa a ser adotado nas competições por modalidade e a forma de sorteio a ser 

efetuado nos Congressos Técnicos; 

d) Estabelecer os programas, as tabelas e os sistemas de disputa para os jogos e as competições; 

e) Fixar as datas e os locais das competições, bem como o prazo, se necessário, para transferi-las; 

f) Dar ampla divulgação as etapas e aos respectivos resultados através de boletins, notas e outros meios de 

comunicação; 

g) Determinar as condições de jogo aos atletas e às equipes inscritas nas competições; 

h) Esclarecer as dúvidas referentes à parte técnica das competições; 

i) Solicitar à empresa, a qualquer momento da competição, para conferência e esclarecimento de dúvidas que 

porventura possam existir, os documentos comprobatórios. 

Art. 11 – Os árbitros serão designados pela Coordenação Técnica, da unidade operacional do SESI sede da etapa, não 

podendo ser vetados pelas empresas e/ou trabalhadores-atletas participantes. 

§ único – Na hipótese de atraso ou ausência de árbitro escalado, caberá a Coordenação Técnica da etapa, 

decidir sobre a transferência da partida ou designar alguém capacitado para dirigi-la. 
 
 
 

Art. 12 – As empresas da indústria/agroindústria são, por meio dos seus trabalhadores, os participantes legítimos 

dos Jogos SESI. 

§ 1º – A empresa, habilitada a participar das competições dos Jogos SESI, deverá ser Pessoa Jurídica (Empresa) 

contribuinte do Serviço Social da Indústria (SESI) e/ou possuir atividade industrial/agroindustrial, conforme o 

respectivo Código e Descrição da Atividade Econômica PRINCIPAL (CNAE Principal). 

§ 2º – A Pessoa Jurídica, não contribuinte do Serviço Social da Indústria (SESI) e/ou que não possua a Atividade 

Econômica Principal como industrial/agroindustrial, não poderá participar das competições dos Jogos SESI. 

Art. 13 – Podem participar das competições dos Jogos SESI, os trabalhadores formalmente registrados sob o mesmo 

CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) na respectiva Pessoa Jurídica da Indústria, há pelo menos 91 

(noventa e um) dias da data de início de cada etapa dos Jogos SESI em Minas Gerais. 

§ 1º – O trabalhador-atleta poderá representar somente a respectiva Pessoa Jurídica (Empresa) na qual é 

formalmente registrado, conforme CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). 

§ 2º – O trabalhador/atleta que possuir vínculo com dois municípios deverá escolher, no ato da inscrição, em 

qual município irá participar. 

§ 3º – Para fins de conferência dos registros de trabalhadores na respectiva Pessoa Jurídica, será adotado o 

número do CNPJ informado no Extrato Individual do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), fornecido 

pela Caixa Econômica Federal, dos trabalhadores inscritos. 

Art. 14 – Nas modalidades coletivas, exceto para a modalidade de Peteca, será permitida a inscrição de Técnico da 

Equipe, porém, a participação ficará condicionada a obediência dos seguintes critérios: 
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a) Caso o Técnico da equipe SEJA trabalhador formalmente registrado na pessoa jurídica de acordo com as 

disposições do Art. 13, o mesmo poderá atuar normalmente como técnico da respectiva equipe, sendo 

denominado na competição como Técnico-trabalhador, deverá constar na Ficha de Inscrição e, 

obrigatoriamente, demonstrar os mesmos documentos necessários conforme as disposições dos Artigos 

18 e 19 deste regulamento. 

b) Caso o técnico da equipe NÃO SEJA trabalhador formalmente registrado na pessoa jurídica de acordo com 

as disposições do Art. 13, o mesmo poderá atuar como técnico da equipe, desde que, obrigatoriamente, 

seja Profissional graduado em Educação Física, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional 

(CREF), sendo denominado como Técnico-profissional, deverá ter os seus dados pessoais e o número de 

registro no conselho constantes na Ficha de Inscrição. 

§ 1º – Os Técnicos inscritos na competição, não poderão atuar, sob nenhuma hipótese, como atletas (jogadores) 

das suas respectivas equipes no decorrer da etapa. 

§ 2º – O Técnico-trabalhador não precisa ser graduado em Educação Física para atuar nos Jogos SESI, porém, 

obrigatoriamente, deverá ser trabalhador formalmente registrado na empresa. 

§ 3º – A inscrição do Técnico nas modalidades coletivas não é obrigatória, o “Capitão” poderá atuar como 

técnico e representar sua respectiva equipe no transcorrer das partidas e das etapas. 

Art. 15 – Será permitida, somente para a etapa Local (E1), a formação de equipes provenientes da união de 

trabalhadores de duas ou mais Pessoas Jurídicas diferentes, desde que cada Pessoas Jurídica envolvida tenha até 50 

(cinquenta) empregados formalmente registrados na mesma e respeite os dispostos no artigo 12 deste regulamento. 

§ 1º – Cada pessoa jurídica deverá decidir se competirá, para cada modalidade, com equipe única, sob o mesmo 

CNPJ, ou através da união de Pessoas jurídicas, não cabendo a inscrição de atletas/equipes nos dois formatos. 

§ 2º – Não é permitida a inscrição de atletas de uma mesma pessoa jurídica em equipes diferentes na mesma 

modalidade. Para fins de conferência deste artigo, serão obedecidas todas as disposições do Art. 13 deste 

regulamento. 

§ 3º – A equipe formada pela união de trabalhadores de pessoas jurídicas diferentes na etapa Local (E1) não 

poderá se classificar para as etapas seguintes dos Jogos SESI, assim como seus integrantes. 
 

§ 4º – Para as etapas regionais e Estadual é proibida a união de trabalhadores, de duas ou mais Pessoas 

Jurídicas diferentes, para a formação de equipes, inclusive para as empresas que eventualmente pertençam a 

um mesmo grupo econômico. 

Art. 16 – Somente será permitida a participação de trabalhadores-atletas com idade igual ou superior a 16 anos. 

Art. 17 – Fica vedada a inscrição e participação nos Jogos SESI de trabalhadores-atletas que: 

a) Sejam estagiários na empresa, sob qualquer forma de contratação; 

b) Não pertençam ao quadro de funcionários formalmente registrados na respectiva pessoa jurídica que 

efetivou a inscrição na competição e/ou não atendam as disposições do Art. 13 deste regulamento. 

c) Sejam funcionários de Grêmios Recreativos das Empresas (Grêmios, Associações ou Fundações Esportivas); 

d) Sejam  Atletas  Profissionais,  caracterizado  pela  remuneração  pactuada  em  contrato  formal  de  trabalho 

vigente entre o atleta e uma entidade de prática desportiva. 
 

 
 

Art. 18 – As fichas de inscrições para a temporada 2016 dos Jogos SESI somente serão preenchidas de forma “on 

line”, em endereço eletrônico a ser divulgado pela unidade operacional responsável pela  respectiva  etapa. Qualquer 

outra forma de inscrição deverá ser acordada com a Coordenação Geral dos Jogos SESI e amplamente divulgada 

pela unidade operacional responsável. 

§ 1º - Os representantes das empresas deverão solicitar as unidades sede das etapas o acesso (login e senha) ao 

sistema de inscrições on line. 

§ 2º - Somente serão aceitas as fichas de inscrições concluídas e enviadas dentro do prazo estabelecido pela 

comissão organizadora da respectiva etapa. 

§ 3º - O SESI não se responsabiliza por fichas de inscrições não concluídas ou enviadas por problemas técnicos 

como falta de energia, quedas de conexões, “congestionamento de redes”, incompatibilidade de sistemas, etc. 

§ 4º - É de responsabilidade da pessoa jurídica a conferência dos dados dos participantes e a correta inserção 

dos mesmos. 
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§ 5º - É necessária a inserção de todos dados solicitados na ficha de inscrição para a conclusão da mesma. 

§ 6º - No caso do Técnico das modalidades coletivas não ser trabalhador registrado na empresa, em obediência 

ao Art. 14 - letra “b”, os seus dados deverão ser informados na Ficha de Inscrição, incluindo, obrigatoriamente, o 

número do registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), em substituição ao número do RG 

§ 7º - Cada trabalhador-atleta e técnico constante na Ficha de Inscrição declaram, no ato da inscrição, estar 

física e clinicamente aptos a participarem das etapas dos Jogos SESI, assumindo total responsabilidade da sua 

participação esportiva nas partidas, provas ou equivalente, isentando o SESI Minas Gerais por quaisquer 

problemas decorrentes de sua incapacidade física e/ou médica. 

§ 8º - Todos os representantes das empresas, trabalhadores-atletas e técnicos constantes na Ficha de Inscrição 

dos Jogos SESI, declaram estar cientes do Regulamento Oficial da competição e de acordo com o sistema de 

disputa das modalidades esportivas, bem como das etapas classificatórias da Temporada. 

Art. 19 – A inscrição da empresa somente será efetivada após o envio das inscrições on line, do Oficio de Inscrição 

(padrão dos Jogos SESI) assinado e carimbado pela empresa e dos respectivos documentos de cada etapa dentro do 

prazo estabelecido pela comissão organizadora da etapa. 

§ 1º - No ato da Inscrição, a empresa e os trabalhadores-atletas deverão apresentar alguns documentos 

comprobatórios, diferente para cada etapa, obedecendo às seguintes disposições: 

a) Documentos necessários para inscrição nas Etapas Locais de Minas Gerais (E1): 

I. Ficha de Inscrição, (on line) em conformidade com as disposições do Art. 18 deste regulamento; 

II. Comprovante de Inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido no site 

da Receita Federal. (http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp); 

III. Oficio de Inscrição, padrão Jogos SESI assinado e carimbado. 

b) Documentos necessários para inscrição nas Etapas Regionais mineiras (E2): 

I. Ficha de Inscrição, (on line) em conformidade com as disposições do Art. 18 deste regulamento; 
 

II. Comprovante de Inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido no site 

da Receita Federal. (http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp); 

III. Oficio de Inscrição, padrão Jogos SESI assinado e carimbado. 

c) Documentos necessários para inscrição na Etapa Estadual (E3), incluindo o Meeting de Atletismo e Natação: 

I. Ficha de Inscrição, (on line) em conformidade com as disposições do Art. 18 deste regulamento; 

II.   Comprovante de Inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido no site 

da Receita Federal. (http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp); 

III. Cópia do Extrato Individual do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de todos os trabalhadores-

atletas inscritos na etapa. 

1) O Extrato Individual do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal deverá ser atualizado, 

respeitando os últimos 03 meses antecedentes à respectiva etapa. 
 

2) A participação de empresários será formalizada com a apresentação da cópia  autenticada  do 

contrato social da empresa, registrado na junta comercial do Estado, podendo representar somente 

a empresa de sua propriedade. 

IV. Oficio de Inscrição, padrão Jogos SESI assinado e carimbado. 

§ 2º – O Comprovante de Inscrição da Empresa no CNPJ poderá ser entregue em apenas uma (01) única via da 

respectiva empresa, valendo para todas as modalidades inscritas na etapa. 

§ 3º – O Técnico-profissional deverá apresentar em todas as etapas, no ato da inscrição, uma cópia da Cédula de 

Identidade Profissional do Conselho Regional de Educação Física dentro do prazo de vaidade. 

§ 4º – Deverá ser entregue uma cópia do Extrato Individual do FGTS de cada um dos trabalhadores-atletas e 

técnico-trabalhadores inscritos na Etapa Estadual (E3). 

Art. 20 – Não serão aceitas as inscrições de empresas e/ou trabalhadores-atletas depois de findado o período de 

inscrição estipulado pela Comissão Organizadora ou com documentos incompletos / faltosos, salvo autorizado pelas 

comissões organizadoras das etapas. 

Art. 21 – Para eventual necessidade de comprovação da documentação informada na Ficha de Inscrição, de um ou 

de todos os trabalhadores-atletas e técnico-trabalhadores relacionados, a Comissão Organizadora dos Jogos SESI, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp)%3B
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp)%3B
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp)%3B
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poderá solicitar a qualquer momento, em qualquer etapa da Temporada, a apresentação de um Documento Oficial 

com Foto e/ou o Extrato Individual do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) atualizado. 

Art. 22 – A empresa ou os trabalhadores-atletas e/ou os técnicos que não apresentarem todos os documentos 

necessários para a inscrição, em conformidade com as disposições dos Artigos 18 e 19 deste regulamento, dentro do 

prazo divulgado em Boletim Oficial pela Comissão Organizadora, serão considerados irregulares e não poderão 

participar da respectiva etapa da competição. 

Art. 23 – A empresa que, após confirmar sua participação e formalizar sua inscrição, em qualquer etapa da 

temporada, e, por qualquer eventual motivo, não puder comparecer as competições, deverá comunicar 

formalmente a sua desistência a respectiva Comissão Organizadora, com o prazo mínimo de 72 horas (03 dias) de 

antecedência da data de início da referida etapa. 

§ 1º – A empresa que não cumpri o prazo de comunicação de sua desistência será eliminada da atual 

temporada dos Jogos SESI, nas respectivas modalidades, podendo ser, por decisão da Comissão Organizador, 

suspensa de participar das etapas: Regional (E2) e Estadual (E3) da temporada seguinte. 

§ 2º – A empresa reincidente na disposição deste artigo será eliminada dos Jogos SESI por 02 temporadas 

consecutivas. 

Art. 24 – As empresas poderão solicitar substituição ou, se possível, a inclusão de trabalhadores-atletas e técnicos 

até 48 horas antes do início da respectiva etapa, apresentando todos os documentos necessários, de acordo com as 

disposições dos Artigos 18 e 19 deste regulamento. 

§ único – Não serão aceitas as inclusões ou substituições de trabalhadores-atletas e técnicos depois de findado 

o período estipulado neste artigo. 

Art. 25 – No caso de eventual rescisão do contrato de trabalho de qualquer participante inscrito na competição 

durante o transcorrer de uma etapa, o representante da empresa nos Jogos SESI se obriga a comunicar imediatamente a 

Comissão Organizadora para que possa haver o desligamento imediato da competição do respectivo trabalhador- 

atleta. 

§ 1º – No caso de desligamento de trabalhador-atleta durante o transcorrer da etapa, a empresa não poderá 

recompor sua equipe ou trabalhador-atleta. 

§ 2º – A empresa que não comunicar o desligamento do trabalhador-atleta será passível de punição, conforme 

as disposições dos Artigos 37 e 44 deste regulamento. 

Art. 26 – Cada trabalhador-atleta só poderá participar de uma modalidade coletiva e uma individual em cada etapa 

dos Jogos SESI. 

§ 1º – Por deliberação das Comissões Organizadoras nas etapas Locais (E1) e/ou Regionais (E2), este artigo 

poderá ser alterado para atender alguma realidade local, desde que as novas definições sejam formalizadas, 

obrigatoriamente, no Boletim Oficial da respectiva etapa. 

§ 2º – No caso eventual da inscrição do mesmo trabalhador-atleta em mais de uma modalidade, a Comissão 

Organizadora dos Jogos SESI não se responsabiliza por coincidência nos horários das respectivas partidas, provas 

ou equivalente. 

§ 3º – A desobediência a este artigo, na Etapa Estadual (E3) de Minas Gerais, culminará na eliminação do 

trabalhador-atleta nas respectivas modalidades que esteja inscrito, e eventualmente, sua equipe será passível 

de penalidades conforme Artigos 37 e 44 deste regulamento. 

Art. 27 – Nas modalidades individuais, cada trabalhador poderá representar somente a Pessoa Jurídica (Empresa) 

que o inscreveu desde o início da temporada. 

§ 1º – O trabalhador que tem duplo vínculo empregatício deverá, no ato da inscrição, optar por qual das 

empresas competirá no decorrer de toda a temporada. 

§ 2º – No caso de mudança de empresa de trabalhador-atleta das modalidades individuais, aplicam-se as 

disposições do Art. 95 deste regulamento. 

Art. 28 – As inscrições nas etapas Regionais (E2) e na etapa Estadual (E3) dos Jogos SESI em Minas Gerais, somente 

serão aceitas conforme a classificação de cada modalidade nas etapas anteriores, de acordo com as disposições dos 

Artigos 92, 93 e 95 deste regulamento. 

Art. 29 – Caso seja comprovado, em qualquer momento da competição, a falsificação no todo ou em parte de 

documentos, seja de trabalhadores-atletas ou técnicos, das empresas ou dos Jogos SESI, serão aplicadas as penas 

previstas nos Artigos 44, 45 e 46 deste Regulamento. 

Art. 30 – As empresas, seus trabalhadores-atletas e técnicos, que ao se inscreverem e participarem das etapas dos 

Jogos SESI, autorizam o Departamento Regional do SESI (Serviço Social da Indústria) de Minas Gerais, pessoa jurídica 
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de direito privado, a utilização das imagens, sons e nomes, constantes de fotos e vídeos, podendo ser impressas, 

distribuídas e/ou veiculadas na mídia que julgar conveniente pelo SESI, sem qualquer limite quanto ao número de 

exemplares e de edições, para circulação no território brasileiro e demais países. Assegurando ao SESI, todos os 

direitos de plena utilização através de qualquer meio e por prazo indeterminado. 

§ único – Os direitos de uso da imagem, som e nome das Empresas, dos Trabalhadores-atletas e técnicos, serão 

aqueles produzidos durante sua participação nas etapas da temporada dos Jogos SESI, para fins de confecção 

de material promocional, transmissões, retransmissões, publicações, cópias, reproduções de exemplares bem 

como para promoção do SESI, incluindo serviços e produtos, que poderão ser publicados e divulgados por meio 

de qualquer modalidade de veículo existente, mesmo que não esteja efetivamente disponível em território 

brasileiro. 
 

 
 

Art. 31 – Para autorizar a participação dos Trabalhadores-atletas e Técnico-trabalhadores nas competições dos Jogos 

SESI, todos os inscritos deverão apresentar, obrigatoriamente, para conferência e identificação do representante 

SESI designado nas modalidades, antes do início de cada partida, prova ou equivalente, o original de 01 (um) 

documento oficial válido com foto. 

§ 1º – Especificamente para o Técnico-profissional da equipe, em obediência ao Art. 14 - letra “b”, deverá 

apresentar, obrigatoriamente, a Cédula de Identidade original do Conselho Regional de Educação Física (carteira 

do CREF) dentro do prazo de validade, para poder atuar como técnico de sua equipe nas partidas. 

§ 2º – Não serão aceitos documentos que ponham em dúvida a condição legal dos trabalhadores-atletas ou dos 

técnicos. 

§ 3º – Em nenhuma hipótese, será aceito a apresentação do Crachá Funcional do Trabalhador, fornecido pela 

respectiva empresa, mesmo que eventualmente o crachá contenha todos os dados pessoais do participante. 

§ 4º – Caso o trabalhador-atleta, nas modalidades individuais, não apresente nenhum dos documentos 

informados neste artigo, o mesmo será impedido de participar da respectiva partida, prova ou equivalente, e 

poderá sofrer as penas e disposições previstas no artigo 37 deste regulamento. 

§ 5º – Caso o trabalhador-atleta ou o técnico, nas modalidades coletivas, não apresentem nenhum dos 

documentos informados nas disposições deste artigo, o mesmo será impedido de participar da respectiva 

partida. 

§ 6º – Caso todos ou parte dos integrantes da equipe, nas modalidades coletivas, não apresentem nenhum dos 

documentos informados neste artigo, a equipe poderá ser impedida de participar do respectivo jogo ou prova, 

sendo passível das penalidades de acordo com as disposições previstas no artigo 37 deste regulamento. 

§ 7º – Nas modalidades coletivas, os trabalhadores-atletas e os técnicos inscritos poderão ingressar no contexto 

da partida durante o seu transcorrer, assim que apresentarem ao representante do SESI, ou pessoa designada, 

um dos documentos solicitados, de acordo com as disposições deste artigo. 

§ 8º – Os documentos supracitados poderão ser substituídos pelo Crachá dos Jogos SESI, fornecido pela 

Comissão Organizadora do SESI durante o Credenciamento dos participantes, desde que essa condição seja 

comunicada formalmente no Boletim Oficial da referida etapa da competição. 

§ 9º – No caso da comprovação de irregularidade ou falsidade nos documentos apresentados durante as 

competições dos Jogos SESI, os envolvidos serão passíveis de penalidades conforme as disposições dos Artigos 

44, 45 e 46 deste regulamento. 

§ 10º – Não será permitido o acesso aos locais de jogo e nem mesmo ficar no banco de reserva das equipes os 

membros da Comissão Técnica das Empresas, que não estejam inscritos ou constantes em súmula, conforme as 

disposições deste regulamento. 

Art. 32 – Todas as partidas ou provas da competição terão seu início conforme horário fixado no Boletim ou Nota 

Técnica Oficial da respectiva etapa. 

§ 1º – Haverá uma tolerância de 15 minutos para o início do jogo, a(s) equipe(s) que não se apresentar(em) no 

local da disputa na hora estabelecida e em condições de iniciar o confronto poderá ser considerada perdedora 

por WO, mediante decisão da Coordenação Organizadora da etapa. 

§ 2º – Somente a Coordenação Organizadora dos Jogos SESI poderá aplicar o WO em qualquer modalidade, 

jogo ou prova da referida etapa. É proibido o cancelamento da partida por decisão provocada pela equipe de 

arbitragem ou pelas equipes e/ou trabalhadores-atletas adversários. 

§ 3º – A equipe ou trabalhador-atleta que for considerado perdedor por WO sofrerá as penalidades conforme 

as disposições descritas no Art. 37 deste regulamento. 
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Art. 33 – Somente poderão competir em todas as etapas dos Jogos SESI, os atletas devidamente uniformizados 

conforme as regras oficiais vigentes nas respectivas modalidades esportivas, salvo autorizações concedidas pela 

comissão organizadora 

§ único – No caso de coincidência nas cores dos uniformes, será realizado um sorteio, e a equipe perdedora terá 

10 minutos para trocar o uniforme. 

Art. 34 – Todas as modalidades esportivas dos Jogos SESI serão regidas pelas regras oficiais vigentes das respectivas 

confederações excetuando-se as modificações ressalvadas no Regimento Técnico (capítulo XIV), nas demais 

disposições deste regulamento e nos congressos técnicos, desde que divulgados em nota e/ou boletim oficial. 

Art. 35 – As partidas suspensas no seu decorrer, por qualquer motivo, mediante decisão da Comissão de Arbitragem 

e/ou Comissão Técnica, e que não possam ser reiniciadas em uma hora, terão a súmula assinada e sua continuidade 

será, sempre que possível, antes da rodada subsequente da competição, prevalecendo o resultado e o tempo 

anteriormente decorrido, sendo que as punições registradas na súmula serão mantidas. 

§ 1º – Será considerada encerrada a partida que já tenha alcançado dois terços do tempo total de jogo. 

§ 2º – Se o adiamento da partida prejudicar a programação geral do evento, a realização ou não da continuação 

da mesma, ficará a critério da Coordenação Organizadora. 

§ 3º – No reinício da partida, obrigatoriamente, os atletas deverão ser os mesmos constantes na súmula do 

referido jogo e presentes em campo/quadra na hora da paralisação. 

Art. 36 – A equipe e/ou trabalhador-atleta que causar o término de uma partida ou prova, seja por número 

insuficiente de jogadores, seja por abandono do local de jogo, seja por número de expulsões e/ou contusões, será 

considerada perdedora, independentemente do resultado/placar no momento do término da partida. 

§ 1º – O adversário será considerado vencedor. 

§ 2º – Caso o adversário esteja vencendo, no momento do término da partida ou prova, o resultado/placar do 

jogo será mantido. 

§ 3º – Caso o resultado/placar, no momento do término, beneficie o infrator que ocasionou o encerramento da 

partida ou prova, será atribuída à vitória ao adversário com o placar mínimo, de acordo com a regra da 

modalidade. 

§ 4º – O infrator que causou o término da partida poderá sofrer as penalidades de acordo com as disposições 

previstas nos Artigos 37, 47 e/ou 48 deste regulamento. 

Art. 37 – A equipe e/ou os trabalhadores-atletas que provocarem ou incorrerem em WO (vitória pela ausência) serão 

eliminados da respectiva etapa e do restante da Temporada dos Jogos SESI. 

§ 1º – Serão atribuídos aos adversários os pontos da partida com o placar mínimo, de acordo com cada 

modalidade, adotando-se o mesmo procedimento para todos os jogos da equipe infratora, tanto os já realizados 

quanto os por realizar na respectiva etapa, não cabendo protesto. 

§ 2º – Os cartões e as punições ocorridas nas partidas realizadas não serão cancelados. 

§ 3º – Os trabalhadores-atletas e técnicos que incorrerem em WO serão imediatamente desligados da respectiva 

etapa da competição, sendo proibidos de utilizar quaisquer dependências ou instalações oferecidas pelo SESI ou 

pela Comissão Organizadora dos Jogos SESI, tais como hotel, restaurantes, transportes, entre outros. 

§ 4º – As equipes e/ou os trabalhadores-atletas que provocarem ou incorrerem em WO, também serão passíveis 

das penalidades previstas nas disposições dos Artigos 23, 47 ou 48, dependendo do tipo e da caracterização da 

ocorrência em que foi aplicado o WO. 

§ 5º - As eliminações por WO serão julgadas pela Comissão Julgadora podendo ser sua pena acrescida com 

suspensão de 1 (uma) a 3 (três) temporadas sendo que a pena pode ser aplicada à Empresa, à equipe ou aos 

atletas individualmente. 
 

 
 

Art. 38 – A equipe, seus trabalhadores-atletas e técnicos, na hipótese de competição coletiva, bem como o 

trabalhador-atleta, em competição individual, que burlarem quaisquer das disposições do presente Regulamento, 

serão passíveis das penalidades previstas neste documento. 

§ único – Dependente do tipo ou da situação na qual foi gerada a ocorrência, o envolvimento das torcidas 

poderão promover penalidades para as equipes e/ou aos trabalhadores-atletas inscritos nas competições. 

Art. 39 – Tanto os trabalhadores-atletas e técnicos inscritos, quanto os dirigentes de empresa envolvidos  na 

competição reconhecem que será considerada infração desportiva o descumprimento de quaisquer das regras 

precedentes ou a ocorrência de conduta inadequada que atente contra a disciplina e comprometa a ordem da 
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competição e/ou que venha a denegrir a imagem do SESI e de seus parceiros, ainda que o fato não esteja previsto 

em lei desportiva ou contrarie as normas deste regulamento. 

Art. 40 – As normas disciplinares da competição dos Jogos SESI obedecem às disposições deste Regulamento. 

§ único – Quando houver necessidade, em qualquer momento da competição, a Comissão Técnica e a Comissão 

de Julgamento dos Jogos SESI, poderão basear suas decisões no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) 

vigente no país. 

Art. 41 – Às infrações disciplinares previstas neste Regulamento, provocadas pelos representantes das empresas, ou 

pelas equipes, ou pelos trabalhadores-atletas ou pelos técnicos inscritos ou pelos demais participantes envolvidos 

nas competições dos Jogos SESI, correspondem às seguintes penalidades: 

a) Suspensão por partida; 

b) Suspensão por prazo; 

c) Perda de pontos; 

d) Eliminação de Temporada; 

e) Exclusão dos Jogos SESI. 

§ 1º – As penas de eliminação ou exclusão poderão ser aplicadas a pessoas jurídicas (empresas) e/ou aos 

participantes inscritos. 

§ 2º – A suspensão por partida, prova ou equivalente será aplicada e cumprida no decorrer da respectiva etapa 

em que se verificou a infração. 

§ 3º – Quando a suspensão não puder ser cumprida, no todo ou em parte, na mesma etapa em que se verificou a 

infração, a penalidade deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente da subsequente etapa ou 

Temporada dos Jogos SESI. 

§ 4º – A suspensão por prazo priva o punido de participar de quaisquer competições promovidas pelo SESI, de 

ter acesso aos recintos reservados para a etapa durante a realização das partidas, provas ou equivalentes, de 

praticar atos oficiais referentes à respectiva modalidade esportiva e de exercer qualquer cargo ou função em 

nome das empresas nos Jogos SESI. 

§ 5º – As penalidades previstas neste regulamento serão aplicadas de acordo com os relatórios do 

representante SESI designados para as modalidades esportivas e pelo relatório das equipes de arbitragem 

designadas para as partidas, provas ou equivalente. 

§ 6º – A equipe, seus trabalhadores-atletas e/ou técnicos inclusos nas penalidades previstas neste regulamento, 

cumprirão as penas imediatamente após a sua publicação em Boletim ou Nota Técnica Oficial da competição, 

não havendo necessidade de instalação da Comissão Julgadora. 

Art. 42 – Nas modalidades coletivas estará automaticamente suspenso por uma (01) partida o trabalhador-atleta que 

completar a primeira série de cartões amarelos e azuis na mesma etapa: Local, regional ou estadual. 

§ 1º – Será considerada uma série dois (02) cartões; 

§ 2º – O trabalhador-atleta reincidente neste artigo ficará suspenso automaticamente por 02 partidas. 

§ 3º – Conforme o sistema de disputa das modalidades coletivas informados neste regulamento (art. 91), os 

cartões amarelos e azuis não serão anulados (zerados) na mudança de “fases” (Classificatórias, Finais) dentro do 

sistema de disputa. 

Art. 43 – Nas modalidades coletivas, estará automaticamente suspenso por uma (01) partida o trabalhador-atleta 

que for punido com um cartão vermelho. 

§ 1º – De acordo com as penalidades e disposições previstas neste regulamento, os trabalhadores-atletas e 

técnicos punidos com o cartão vermelho, poderão ter sua pena agravada pela Comissão Técnica ou de 

Julgamento, dependendo do fato pelo qual ocorreu o cartão vermelho ou pela reincidência. 

Art. 44 – Incluir na equipe, ou fazer constar na Ficha de Inscrição, ou na súmula ou em documento equivalente, 

trabalhador-atleta ou técnico em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente. 

Pena: De perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regimento técnico da 

modalidade, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente à eliminação da 

competição/temporada. 

§ 1º - Para os fins deste artigo, não serão computados os pontos eventualmente obtidos pelo infrator. 

§ 2º - O resultado da partida, prova ou equivalente será mantido, mas ao infrator não serão computados 

eventuais critérios de desempate, constantes neste regulamento, que lhe beneficiem como, entre outros, o 

registro da vitória ou de pontos/gols marcados. 
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§ 3º - A equipe e/ou trabalhador-atleta que ainda não tiver obtido pontos suficientes na competição, ficará com 

pontos negativos. 

§ 4º - Não sendo possível aplicar-se a regra prevista neste artigo em face da forma de disputa da competição, a 

equipe, nas modalidades coletivas, ou o trabalhador-atleta, nas modalidades individuais, infrator será 

eliminado da respectiva temporada. 

Art. 45 – Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, omitir declaração que nele deveria 

constar, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para o fim de usá-lo perante a 

Comissão Organizadora ou a competição. 

Pena: Exclusão da atual temporada dos Jogos SESI, podendo ser estendida com a suspensão de participação do 

trabalhador/modalidade/empresa da temporada seguinte. 

Art. 46 – Usar como próprio o crachá dos Jogos SESI ou qualquer documento oficial de identidade de outrem, ou 

ceder a outrem, para que dele se utilize, com o objetivo de obter condição de participar de partida, prova ou para ter 

acesso aos recintos da competição. 

Pena: Exclusão da atual temporada dos Jogos SESI, podendo ser estendida com a suspensão de participação do 

trabalhador/modalidade/empresa da temporada seguinte. 

Art. 47 – Abandonar o local de jogo, ou deixar de disputar, sem justa causa, partida, prova ou o equivalente na 

respectiva modalidade, ou dar causa à sua não realização ou à sua suspensão. 

Pena: perda dos pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento, e eliminação da respectiva 

temporada. 

§ 1º – Também ficam sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente 

causada ou provocada por sua respectiva torcida. 

§ 2º – Em caso de reincidência específica, os envolvidos serão excluídos dos Jogos SESI 

Art.  48  –  Impedir  o  prosseguimento  de  partida,  prova  ou  equivalente  que  estiver  disputando,  por  insuficiência 

numérica intencional de seus trabalhadores-atletas ou por qualquer outra forma. 

Pena: perda dos pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento, e eliminação da respectiva 

temporada. 

§ 1º - A equipe fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente 

causada ou provocada por sua torcida. 

§ 2º - Para os fins deste artigo, presume-se a intenção de impedir o prosseguimento quando o resultado da 

suspensão da partida, prova ou equivalente for mais favorável ao infrator do que ao adversário. 

Art. 49 – Atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende. 

Pena: suspensão de cento e oitenta (180) a trezentos e sessenta (360) dias. 

Art. 50 – Atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou 

equivalente. 

Pena: suspensão de seis (06) a doze (12) partidas, provas ou equivalentes, no caso de reincidência, a pena será 

de exclusão dos Jogos SESI. 

§ único – Se do procedimento atingir-se o resultado pretendido, a Comissão Técnica poderá anular a partida, 

prova ou equivalente, e as penas serão de suspensão de doze (12) a vinte e quatro (24) partidas, provas ou 

equivalente, no caso de reincidência, a pena será de exclusão dos Jogos SESI. 

Art. 51 – Ameaçar alguém, por palavra, escrita, gestos ou por qualquer outro meio, a causar-lhe mal injusto ou 

grave. 

Pena: suspensão de trinta (30) a trezentos e sessenta (360) dias. 

Art. 52 – Incitar publicamente o ódio ou a violência. 

Pena: suspensão pelo prazo de trinta (30) a setecentos e vinte (720) dias. 

Art. 53 – Ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto. 

Pena: suspensão de uma (01) a seis (06) partidas, provas ou equivalente ou ainda por prazo de trinta (30) a 
trezentos e sessenta (360) dias. 

§ 1º - Se a ação for contra árbitros, assistentes ou demais membros da Comissão Organizadora, a pena mínima 

será de suspensão por quatro (04) partidas. 

§ 2º - Para todos os efeitos deste regulamento, o árbitro e seus auxiliares são considerados em função desde a 
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escalação até 72 horas após o encerramento da partida, prova ou equivalente na competição. 

Art. 54 – Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem 

étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 

Pena: suspensão pelo prazo de trinta (30) a setecentos e vinte (720) dias. 

§ 1º - Caso a infração prevista neste artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de 

pessoas vinculadas a uma mesma empresa, equipe ou trabalhador-atleta, estes também serão punidos com a 

perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do 

resultado da partida, prova ou equivalente, e, na reincidência, com a perda do dobro do número de pontos 

atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou 

equivalente; caso não haja atribuição de pontos pelo regulamento da competição, os envolvidos serão 

eliminados da etapa. 

§ 2º - A pena prevista neste artigo poderá ser aplicada à equipe cuja torcida praticar os atos discriminatórios 

nele tipificados, e os torcedores identificados ficarão proibidos de ingressar na respectiva praça esportiva até o 

final da temporada. 

Art. 55 – Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente.  Pena: 

suspensão de uma (01) a seis (06) partidas, provas ou equivalentes. 

§ único - Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros: 

I - impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de 

gol, pontuação ou equivalente; 

II - empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada. 

Art. 56 – Praticar jogada violenta. 

Pena: suspensão de uma (01) a seis (06) partidas, provas ou equivalente. 

§ único - Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros: 

I - qualquer ação cujo emprego da força seja incompatível com o padrão razoavelmente esperado para a 

respectiva modalidade; 

II - a atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao 

adversário. 

Art. 57 – Praticar agressão física, antes, durante ou após a partida, prova ou equivalente, ou no decorrer da etapa. 

Pena: suspensão pelo prazo de trinta (30) a setecentos e vinte (720) dias. 

§ 1º - Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros: 

I - desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente 

ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. 

II - desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o 

risco de causar dano ou lesão ao atingido. 

§ 2º - Se da agressão resultar lesão corporal grave, atestada por laudo médico, a pena será de suspensão de 

suspensão pelo prazo de trezentos e sessenta (360) a setecentos e vinte (720) dias. 

§ 3º - Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros da comissão organizadora, a pena 

mínima será de suspensão por trezentos e sessenta (360) dias. 

Art. 58 – Cuspir em outrem: 

Pena: suspensão de seis (06) a doze (12) partidas, provas ou equivalentes. 

§ único – Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros da comissão organizadora, a 

pena mínima será de suspensão por trezentos e sessenta (360) dias. 

Art. 59 – Participar de rixa, conflito ou tumulto, antes, durante ou após a partida, prova ou equivalente, ou no 

decorrer da etapa. 

Pena: suspensão de duas (02) a dez (10) partidas, provas ou equivalentes. 

§ 1º - No caso específico do futebol, a pena mínima será de seis (06) partidas, se praticada por trabalhador- 

atleta ou técnico. 

§ 2º - Não constitui infração a conduta destinada a evitar o confronto, a proteger outrem ou a separar os 

contendores. 
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Art. 60 – Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras 

deste Regulamento. 

Pena: suspensão de uma (01) a seis (06) partidas, provas ou equivalentes. 

§ único - Constituem exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva, para os fins deste 

artigo, sem prejuízo de outros: 

I - desistir de disputar partida, depois de iniciada, por abandono, simulação de contusão, ou tentar impedir, 

por qualquer meio, o seu prosseguimento; 

II -  desrespeitar  os  adversários,  membros  da  equipe  de  arbitragem  ou  da  organização,  ou  reclamar 

desrespeitosamente contra suas decisões. 

Art. 61 – Provocar o público, antes, durante ou após a partida, prova ou equivalente, ou no decorrer da etapa. 

Pena: suspensão de duas (02) a seis (06) partidas, provas ou equivalentes. 

Art. 62 – Invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, antes, durante 

ou após a sua realização, inclusive no intervalo regulamentar. 

Pena: suspensão de trinta (30) a trezentos e sessenta (360) dias. 

Art. 63 – Dar ou transmitir instruções a atletas, durante a realização de partida, prova ou equivalente, em local 

proibido pelas regras ou pelo regulamento da modalidade desportiva. 

Pena: suspensão de uma (01) a três (03) partidas. 
 

 
 

Art. 64 – São passíveis de punição todos aqueles que, direta e indiretamente ligados aos Jogos, provoquem 

distúrbios ou tentem desvirtuar as finalidades da competição, apresentando protestos improcedentes, críticas 

difamatórias, ou outros atos que tumultuem a organização do evento, sob pena de advertência, suspensão e 

exclusão. 

Art. 65 – Para as empresas, é facultado protestar contra irregularidades verificadas durante o jogo, sempre que 

puderem comprovar que alguma equipe deixou de cumprir os aspectos legais do presente Regulamento. 

§ 1º – O protesto deverá ser encaminhado pelo representante da empresa. 

§ 2º – O protesto deverá ser registrado em súmula, antes do fechamento desta, ratificado por escrito e/ou 

protocolado na Coordenação Técnica no prazo de até duas horas após o encerramento da partida. Com este 

deverá ser entregue como caução um cheque nominal ao Serviço Social da Indústria no valor de 1 (um) salário 

mínimo vigente no país. 

§ 3º – O protesto que não apresentar a documentação comprobatória e a caução não poderá ser julgado, sendo 

considerado  incompleto. 

§ 4º – Caso o protesto seja julgado improcedente, o valor da caução será recolhido aos cofres do Serviço Social 

da Indústria – SESI, mediante recibo fornecido pela Coordenação Organizadora dos Jogos SESI. Sendo o protesto 

julgado procedente, o valor da caução será devolvido à empresa impetrante após o julgamento. 

§ 5º – Os protestos deverão ser fundamentados com provas circunstanciais ou fatos que possam evidenciar a 

irregularidade e redigidos em termos adequados. 

§ 6º – A Coordenação Técnica guarda-se o direito de não enviar a Comissão Julgadora os protestos sem as 

respectivas provas e os que versarem sobre arbitragem. 

Art. 66 – Quando da suspeita de fraude em documentação de trabalhadores-atletas pela Comissão Organizadora, a 

empresa tem a responsabilidade de justificar-se junto à Comissão Técnica, sem necessidade de instalação da 

Comissão de Julgamento. 

§ único – Caso seja comprovada a fraude, a equipe e/ou atletas sofrerão as penalidades previstas nos Artigos 44, 

45 e 46 deste regulamento. 

Art. 67 – É competência da Comissão Julgadora apreciar os protestos interpostos pelos participantes das 

competições promovidas pelo SESI. 

Art. 68 – A Comissão Julgadora é constituída por cinco (05) pessoas que possuam relacionamento profissional ao 

esporte, sendo um presidente, um relator, um secretário e dois membros. 

§ único – A Comissão Julgadora pode atuar com a presença mínima de três (03) membros. 

Art. 69 – O presidente, o relator e o secretário são escolhidos dentre os membros da Comissão. Não havendo acordo 

entre estes, a escolha será por sorteio. 
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Art. 70 – A Comissão Julgadora reúne-se sempre que convocada pela Coordenação Técnica. 

Art. 71 – É expressamente vedada à participação de integrantes da Coordenação Técnica no julgamento dos casos, 

exceto: 

a) Para instalação de sessão até a escolha do presidente; 

b) Para assessorar tecnicamente a Comissão; 

c) Quando solicitada pela Comissão. 

 

Art. 72 – Cabe ao presidente da Comissão Julgadora organizar a sessão e determinar o início dos trabalhos e a 

leitura, pelo relator, dos casos levados a julgamento. 

§  1º  –  O  presidente  estabelecerá  o  tempo,  em  minutos,  concedido  às  partes  para  se  pronunciarem, 

apresentando suas ponderações. 

§ 2º – As empresas envolvidas no processo não terão direito a voto, para tomada de decisão. 

§ 3º – As provas deverão ser apresentadas por escrito, juntadas ao processo, podendo também ser ouvidas 

testemunhas previamente arroladas, no máximo duas de cada parte. 

Art. 73 – A votação da Comissão Julgadora será iniciada imediatamente após a instrução do processo. Os votos e a 

pena deverão ser fundamentados. 

§ 1º – O primeiro a votar será o relator, seguido do secretário e demais membros. 

§ 2º – O presidente votará somente em caso de empate no julgamento. 

Art.  74  – Encerrado  o julgamento,  será  procedida  à leitura  do  seu  resultado,  sendo  de imediato  aplicadas às 

penalidades e publicadas as resoluções. 

§ único – Não caberá recurso sobre a decisão tomada pela Comissão Julgadora. 

Art. 75 – Deverá ser lavrada à ata, descrevendo pormenorizadamente os trabalhos e as ocorrências de cada reunião 

da Comissão Julgadora, que será encaminhada à Coordenação Técnica após o término da sessão. 
 

 
 

Art. 76 – O SESI não se responsabiliza por qualquer acidente que possa ocorrer com atletas ou terceiros durante a 

realização dos Jogos. 

Art. 77 – O SESI não responde por desconto em salários de trabalhadores-atletas decorrentes de sua participação 

nas competições. 

Art. 78 – Os danos causados às dependências onde se realizam os Jogos são de exclusiva responsabilidade das 

equipes ou trabalhadores-atletas motivadores destes, e devem ser reparados no prazo de 72 horas, sob pena de 

não-participação da próxima Temporada dos Jogos SESI. 

Art. 79 – Os Congressos Técnicos serão realizados em horário e local designados previamente pela Coordenação 

Organizadora. 

§  único  –  As  deliberações  e  decisões  tomadas  são  indiscutíveis,  irrecorríveis  e  irreversíveis.  O  não- 

comparecimento ao Congresso Técnico implica em aceitação total das decisões. 

Art. 80 – Os documentos oficiais de comunicação e informação de todas as etapas dos Jogos SESI são o Boletim 

Oficial e a Nota Técnica Oficial, emitida pela Comissão Organizadora. 

Art. 81 – A inscrição de uma empresa é considerada como evidência de que conhece e se compromete a respeitar 

este regulamento, o regimento técnico e as regras de cada modalidade esportiva, além das comissões organizadoras 

e a Coordenação Técnica de todas as etapas. 

Art. 82– As empresas, representada por seus trabalhadores-atletas e técnicos, envolvidos com a competição, se 

compromete a cumprir as disposições previstas neste Regulamento Oficial em todas as etapas dos Jogos SESI em 

Minas Gerais. 

Art. 83 – É obrigatória a participação de todas as Delegações no Cerimonial de Abertura dos Jogos SESI. 

Art. 84 – Todos integrantes da empresa, envolvidos nas etapas dos Jogos SESI, deverá portar sempre, para sua 

segurança e eventual necessidade, um documento oficial com foto. 

Art. 85 – Os casos omissos do presente Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da competição, 

ouvindo os interessados, desde que necessário. 
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Art. 86 – Os Jogos SESI em Minas Gerais são disputados em 12 modalidades esportivas, sendo 08 coletivas e 04 

individuais, conforme informado abaixo: 
 

a) Modalidades Coletivas 

1. Futebol 7 Livre Masculino 

2. Futebol Sete Máster Masculino 

3. Futsal Masculino e Feminino 

4. Voleibol Masculino e Feminino 

5. Handebol Masculino 

6. Basquete Masculino 

7. Peteca Masculino e Feminino 

8. Queimada Feminino 

 

b) Modalidades Individuais 
 

1. Atletismo Masculino e Feminino 
2. Natação Masculina e Feminina 
3. Xadrez Rápido e Pensado 
4. Tênis de Campo Masculino e Feminino 

 

§ 1º – A modalidade de Tênis é realizada em Minas Gerais através das competições do Circuito SESI de Tênis, 

com regulamento e calendário específico, dividido em etapas Regionais e Estadual. 

§ 2º – As modalidades de Atletismo e Natação, acontecem no formato de Meeting Estadual, ou seja, numa única 

etapa. 

Art. 87 – Excepcionalmente as unidades operacionais do SESI poderão incluir outras modalidades esportivas ou 

atividades de lazer na programação dos Jogos SESI, porém, as respectivas modalidades extras não serão 

necessariamente classificatórias para as demais etapas da Temporada. 

§ único – As modalidades extras aos Jogos SESI deverão obedecer todas as disposições constantes neste 

respectivo regulamento, porém, deverão possuir regimentos técnicos específicos de acordo com a referida 

modalidade. 

Art. 88 – A Contagem de Pontos das modalidades coletivas e individuais ocorrerão conforme as disposições do 

Regimento Técnico de cada modalidade. 

Art. 89 – A premiação dos Jogos SESI será realizada em todas as modalidades da competição, da seguinte forma: 

a) Modalidades Coletivas 

I. Troféus para as equipes classificadas em 1º e 2º lugares; 

II. Medalhas para os trabalhadores-atletas e técnicos classificados em 1º e 2º lugares; 

b) Modalidades Individuais 

I. No Xadrez, haverá premiação de troféus e medalhas para os classificados em 1º, 2º e 3º lugares, nos 

Estilos Rápido e Pensado. 

II. No Atletismo e na Natação a premiação será: 

1) Medalhas para os trabalhadores-atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares, em todas as provas do 

naipe feminino e do masculino, em todas as categorias; 

 
 

 
 

Art. 91 – Nos Jogos SESI, as disputas das modalidades esportivas preferencialmente acontecerão no Sistema Olímpico, 

realizada em duas “fases” distintas, sendo a primeira fase, denominada “Fase Classificatória”, disputada no formato 

de Rodízio Simples (todos contra todos dentro das chaves ou grupos) e a segunda fase, denominada “Fase Final”, 

disputada no sistema de Eliminatória Simples (mata-mata) com cruzamento olímpico. 

§ 1º – O sistema de disputa das modalidades de Atletismo, Natação e Xadrez serão definidos nos respectivos 

Congressos Técnicos. 

§ 2º – A disponibilidade de instalações esportivas, tempo no cronograma para realização da etapa e o número de 



REGULAMENTO  OFICIAL 2016 

17 

 

 

equipes ou trabalhadores-atletas inscritos, serão considerados ao elaborar as tabelas e a programação das 

modalidades, podendo ser livremente adequados pela Comissão Técnica, em qualquer fase da competição, para 

atendimento a uma necessidade ou realidade local. 

Art. 92 – A promoção das competições e a classificação das equipes nas modalidades coletivas e dos trabalhadores- 

atletas nas modalidades individuais, entre as etapas realizadas em Minas Gerais, ocorrerão da seguinte forma: 

a) As modalidades Coletivas (Futebol 7 Livre, Futebol Sete Máster, Futsal, Voleibol, Vôlei de  Praia, Basquete e 

Peteca) serão realizadas inicialmente na Etapa Local (E1), classificando os campeões Locais para participarem 

das Etapas Regionais mineiras (E2), de onde os respectivos campeões regionais serão classificados para a 

Etapa Estadual (E3) de Minas Gerais. 

b) A modalidade de Xadrez será iniciada na Etapa Local (E1), porém, os campeões serão classificados 

diretamente para a Etapa Estadual (E3) de Minas Gerais, sem necessidade de disputa na etapa regional 

mineira. 

c) As modalidades de Natação e Atletismo serão realizadas no formato de Meeting Estadual, através de uma 

única etapa realizada na Etapa Estadual (E3) de Minas Gerais, sendo classificatória para os Jogos Regionais do 

SESI - Região Sudeste (E4) caso aconteça. 

Art. 93 – Para as etapas Regionais (E2) e a etapa Estadual (E3) em Minas Gerais dos Jogos SESI, somente poderão 

participar as empresas campeãs (1º lugar) nas modalidades coletivas e os trabalhadores-atletas campeões (1º lugar) nas 

modalidades individuais, classificadas na etapa antecessora. 

§ 1º – A inscrição no Meeting Estadual de Atletismo e Natação de Minas Gerais será “aberta” para os 

trabalhadores-atletas, conforme as disposições dos Artigos 18, 19 e 20 deste regulamento, não havendo 

necessidade de classificação em etapas anteriores. 

§ 2º – Caso a empresa ou trabalhador-atleta classificado não possa participar da próxima etapa da temporada, 

será convidado o segundo colocado da respectiva modalidade, e assim sucessivamente, obedecendo ao índice 

técnico da etapa anterior; 

§ 3º – No caso da necessidade de convidar uma equipe ou um trabalhador-atleta para completar a composição 

de tabela nas etapas regionais (E2), será convidada preferencialmente a equipe e/ou o trabalhador-atleta da 

re g i ã o  d a  etapa antecessora que obteve o maior número de participantes na referida modalidade ou 

da cidade sede da respectiva etapa, ou conforme acordo entre as unidades quem compõem a respectiva 

Regional. 

§ 4º – No caso da necessidade de convidar uma equipe ou um trabalhador-atleta para completar a composição 

de tabela na etapa Estadual (E3), serão convidados todos os segundos colocados das etapas Regionais (E2) e, 

entre os que formalizarem o aceite, será realizado um sorteio. 

§ 5 º – No caso de um número muito reduzido de inscrições, que inviabilize a realização de uma determinada 

modalidade esportiva nas etapas Regionais (E2), a Coordenação Geral dos Jogos SESI em Minas Gerais poderá 

classificar direto as equipes para a etapa Estadual (F3). 

Art. 94 – As empresas campeãs nas modalidades coletivas, bem como os trabalhadores-atletas campeões nas 

modalidades individuais, da Etapa Estadual (E3) de Minas Gerais na temporada 2016 não serão classificadas para outras 

etapas e não terão qualquer tipo de vantagem para nenhuma outra etapa ou Temporada dos Jogos SESI. 

§ único – A Temporada dos Jogos SESI 2016 em Minas Gerais se encerra na Etapa Estadual (E3) de 2016. 
 

Art. 95 – Para efeitos de classificação e inscrição em todas as etapas da Temporada, a vaga conquistada nas modalidades 
individuais (Atletismo, Natação e Xadrez) pertence à empresa e ao respectivo trabalhador-atleta. 

§ 1º – No caso de uma eventual mudança de empresa, no decorrer da temporada, do trabalhador-atleta 

campeão de modalidade individual em alguma etapa, o mesmo não poderá participar das próximas etapas da 

respectiva Temporada e nem mesmo a empresa poderá inscrever um substituto. 

§ 2º – Nas provas de revezamento da Natação e do Atletismo as empresas classificadas poderão substituir no 

máximo 2 (dois) atletas da equipe campeã para a próxima etapa da Temporada, desde que comunicado com 

antecedência e que haja vaga na delegação. 

Art. 96 – As empresas das modalidades coletivas, bem como os trabalhadores-atletas das modalidades individuais, 

campeões d a  E t a p a  L o c a l  (E1) organizada pela Unidade sede da Etapa Estadual (E3), estarão classificadas 

diretamente para disputar, na mesma modalidade, a Etapa Estadual dos Jogos SESI de Minas Gerais 2016 (E3) ficando 

assim dispensada da disputa da respectiva Etapa Regional (E2). 

§ 1º – Caso a empresa campeã dos Jogos Nacionais (caso aconteça) tenha se sagrado campeã da Etapa 

Regional (E2), a segunda colocada estará automaticamente classificada para a Etapa Estadual (E3). 
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§ 2 º – Caso o trabalhador-atleta campeão dos Jogos Nacionais (caso aconteça) tenha se sagrado campeão 

ou vice da Etapa Regional (E2), o 3º colocado estará automaticamente classificado para a Etapa Estadual 

(E3). 
 

 
 

Art. 97 – Nas competições realizadas no sistema de rodízio, em caso de empate na pontuação final das modalidades 

de Futebol, Futebol Sete Máster, Futsal e Basquete, para se conhecer as equipes mais bem colocadas, o desempate 

deverá obedecer aos seguintes critérios: 

a) Entre duas equipes: 

I. Confronto direto na “fase” do sistema de disputa 

II. Saldo de gols/pontos na “fase” do sistema de disputa 

III. Maior número de gols/pontos na “fase” do sistema de disputa 

IV. Saldo de gols/pontos em todos os jogos realizados na competição. 

V. Menor número de cartões Vermelhos 

VI. Menor número de cartões Amarelos 

VII. Sorteio. 

b) Entre três ou mais equipes: 

I. Maior número de vitórias entre as equipes empatadas na “fase” do sistema de disputa. 

II. Saldo de gols/pontos nos jogos entre as equipes empatadas na “fase” do sistema de disputa. 

III. Maior número de gols/pontos entre as equipes empatadas na “fase” do sistema de disputa. 

IV. Saldo de gols/pontos em todos os jogos realizados na fase 

V. Maior número de gols/pontos em todos os jogos realizados na fase. 

VI. Menor número de cartões Vermelhos 

VII. Menor número de cartões Amarelos 

VIII. Sorteio. 

§ único – Cada critério de desempate adotado nas letras “a” ou “b” será seguido até se esgotarem todos os itens. 

Art. 98 – Nas competições realizadas no sistema de rodízio, em caso de empate na pontuação final das modalidades 

de Voleibol, Vôlei de Praia, Peteca e Tênis de Mesa, para se conhecer os mais bem colocados, o desempate 

obedecerá aos seguintes critérios: 

a) Entre dois atletas ou equipes: 

I. Confronto direto na fase. 

b) Entre três ou mais atletas ou equipes: 

I. Maior número de vitórias nos jogos realizados entre as equipes empatadas na “fase” do sistema de disputa. 

II. Saldo de sets nos jogos entre as equipes empatadas na “fase” do sistema de disputa. 

III. Saldo de pontos nos jogos entre as equipes empatadas na “fase” do sistema de disputa 

IV. Maior soma de pontos conquistados nos jogos entre as equipes empatadas na “fase” do sistema de disputa. 

V. Saldo de sets em todos os jogos da fase. 

VI. Saldo de pontos em todos os jogos da fase. 

VII. Maior soma de pontos conquistados em todos os jogos da fase. 

VIII. Sorteio. 

§ único – Cada critério de desempate adotado nas letras “a” ou “b” será seguido até se esgotarem todos os itens. 

Art. 99 – Nas modalidades de atletismo, natação e xadrez, os critérios de desempate serão os estabelecidos de acordo 

com as regras oficiais, ou, ainda, os que deverão ser definidos no Congresso Técnico. 
 
 
 

Art. 100 – Os Jogos SESI regem-se pelas regras oficiais vigentes das respectivas confederações das modalidades 

esportivas, excetuando-se as modificações ressalvadas neste Regulamento. 

§ único – As Comissões Organizadoras das etapas poderão adequar os itens do regimento técnico para atender a 

realidade e condições locais da mesma, desde que a definição aconteça em todos os jogos da respectiva etapa e 

seja comunicado formalmente no Boletim Oficial. 

1. ATLETISMO 

a) A modalidade será regida pelas regras oficiais vigentes da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), salvo as 

alterações citadas neste regimento; 
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b) A modalidade de Atletismo será realizada em etapa única na Etapa Estadual (E3), através do Meeting Estadual de 

Atletismo e Natação. 

c) Todas as provas da modalidade de Atletismo serão realizadas nas categorias Absoluto (de 16 a 29 anos) e Máster 

(a partir de 30 anos), nos naipes masculino e feminino; 

§ 1º – O trabalhador-atleta somente poderá competir dentro da sua categoria, de acordo com a sua idade no ano 

da competição, levando em consideração o ano de nascimento. 

§ 2º – As equipes de revezamento da categoria absoluto, poderão ser completadas com trabalhadores-atletas da 

categoria máster, desde que estes pertençam à mesma pessoa jurídica (empresa), o contrário não se aplica as 

equipes de revezamento da categoria máster. 

d) No Meeting Estadual, não haverá limite no número de trabalhadores-atletas inscritos por empresa, tanto para as 

provas individuais quanto para as equipes de revezamento; 

§ único – Nas provas de revezamento do atletismo as empresas poderão inscrever mais de uma equipe, porém, a 

pontuação será dada somente à equipe mais bem classificada. 

e) Cada trabalhador-atleta poderá participar de todas as provas individuais e do revezamento. 

§ único – A Comissão Técnica dos Jogos SESI não se responsabilizará por possíveis coincidências nos horários das 

provas, conforme divulgado em boletim oficial da Etapa, de forma que impeça a participação do atleta em todas as 

provas que eventualmente tenha se inscrito. 

f) No caso do atleta utilizar sapatilhas de atletismo, a mesma deverá ser específica para pista de material natural ou 

sintético; 

g) O programa horário e a sequência das provas serão definidas pela Comissão Técnica dos Jogos SESI e divulgados 

em Boletim Oficial da etapa. 

h) A relação de trabalhadores-atletas de Minas Gerais, classificados para a Etapa Região Sudeste (E4 – caso 

aconteça), na modalidade de Atletismo, será definida conforme deliberações do Comitê Nacional do 

programa SESI Esporte, a serem divulgadas no Congresso Técnico do Meeting Estadual, sempre levando em 

consideração os melhores índices técnicos de “tempo ou marca” obtidos nas provas em disputa. 

i) As provas da modalidade são as seguintes: 
 

PROVAS DE PISTA PROVAS DE CAMPO 

FEMININO MASCULINO FEMININO E MASCULINO 

100 metros rasos 

200 metros rasos 

400 metros rasos 

1.500 metros rasos 

Revezamento 4 x 100 metros 

100 metros rasos 

200 metros rasos 

800 metros rasos 

3.000 metros rasos 

Revezamento 4 x 100 metros 

Salto em Altura 

Salto em Distância 

Arremesso de Peso 

 

2. BASQUETE 

a) A modalidade será regida pelas regras oficiais vigentes da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) , salvo as 

alterações citadas neste regimento; 

b) A equipe será composta por 11 integrantes, sendo 10 atletas e 1 técnico; 

c) O jogo consistirá de quatro (4) períodos de dez (10) minutos corridos, com paralisação apenas nos lances livres 

ou a critério da arbitragem. 

§ 1º – Haverá intervalos de jogo de dois (2) minutos entre o primeiro e o segundo período (primeira metade), 

entre o terceiro e o quarto período (segunda metade) e antes de cada período extra. 

§ 2º – Haverá um intervalo de jogo de oito (08) minutos entre o segundo e o terceiro período. 

d) Em caso de empate entre as equipes ao final do quarto período, o jogo continuará com tantos períodos extras, 

de cinco (5) minutos, forem necessários para desfazer o empate. 

e) Será concedido a cada equipe o pedido de dois (2) tempos técnicos durante a primeira metade do jogo e três (3) 

durante a segunda metade do jogo e um (1) durante cada período extra. 

§ único – os tempos técnicos não utilizados, não podem ser acumulados para a próxima metade do jogo ou 

período extra. 

f) A pontuação para classificação será de 2 (dois) pontos por vitória e 1 (um) ponto por derrota. 
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§ 1º – No caso de derrota por número insuficiente de atletas, e no momento do encerramento do jogo por tal 

motivo a equipe com o efetivo reduzido estiver à frente no marcador, o resultado será de 2 x 0 (dois x zero) para 

a equipe adversária. Se tal equipe estiver atrás no marcador, entretanto, o placar será mantido. 

§ 2º – No caso da ocorrência de WO, a equipe presente será declarada vencedora pela contagem de 20 x 0 (vinte 

x zero). A outra equipe não terá nenhum ponto computado. 

g) No caso de empate entre as equipes na pontuação final na “Fase Classificatória”, no sistema de rodízio, utilizam- 

se os critérios de desempate de acordo com as disposições do Art. 97 deste Regulamento. 

h) A modalidade de basquete participará na temporada nas etapas Locais (E1), Regionais (E2), Estadual (E3), e 

regional sudeste (E4 – caso aconteça) não sendo classificatória para a Etapa Nacional (E5 – caso aconteça). 

 

3. FUTEBOL 7 LIVRE 

a) A modalidade será regida pelas regras oficiais vigentes da Confederação Brasileira de Futebol 7 Society (CBF7), 

salvo as alterações citadas neste regimento; 

b) A equipe será composta por 13 integrantes, sendo 12 atletas e 1 técnico; 

c) A partida será disputada em dois tempos de 25 minutos corridos, com 10 minutos de intervalo; 

d) As substituições serão livres por partida, conforme a regra da modalidade; 

e) É obrigatória a presença de 7 atletas para que o jogo seja iniciado, podendo a equipe ficar reduzida em até 4 

atletas durante a partida; 

f) Somente é permitido o uso do tênis de solado apropriado para a modalidade (tênis ou chuteira society); 

g) O uso da caneleira para a prática de Futebol Sete Livre é obrigatório; 

h) Após a 5ª (quinta) falta coletiva (acumulativa) em cada período, a equipe sofrerá, a cada infração posterior, 

uma penalidade máxima; 

i) A modalidade terá os seguintes critérios de punição para os atletas durante a partida: 

 Cartão Amarelo – O atleta é advertido e deve deixar o campo de jogo pela zona de substituição, permanecendo 

no banco de reservas, podendo retornar ou ser substituído após 02 minutos cronometrados de bola em jogo, quando 

for informado e receber autorização do árbitro. 

 Cartão Vermelho - O atleta é expulso e deve deixar o campo pela zona de substituição e não pode permanecer 

no banco de reservas, podendo ser substituído após 02 minutos cronometrados de bola em jogo, quando for informado e 

receber autorização do árbitro. 

j) A pontuação por partida será de 03 (três) pontos para vitória, 01 (um) ponto para empate; 00 (zero) ponto para 

derrota; 

k) No caso de empate entre as equipes na pontuação final na “Fase Classificatória”, no sistema de rodízio, utilizam- 

se os critérios de desempate de acordo com as disposições do Art. 97 deste Regulamento. 

l) Na “Fase Final”, no sistema de eliminatória simples, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão se 

dará através de 03(três) tiros livres diretos na marca do pênalti, persistindo o empate haverá tantas séries 

quantas forem necessárias de 01(um) tiro livre direto até que se conheça o vencedor. As séries serão cobradas 

por atletas diferentes e de forma alternada. 

 

4. FUTEBOL 7 MÁSTER 

a) A modalidade será regida pelas regras oficiais vigentes da Confederação Brasileira de Futebol 7 Society (CBF7), 

salvo as alterações citadas neste regimento; 

b) A categoria será  disputada  por  trabalhadores-atletas  com  idade  a  partir  de  35  anos,  completos  no  ano  da 

competição, levando em consideração o ano de nascimento. 

c) A equipe será composta por 13 integrantes, sendo 12 atletas e 1 técnico; 

d) A partida será disputada em dois tempos de 25 minutos corridos, com 10 minutos de intervalo; 

e) As substituições serão livres por partida, conforme a regra da modalidade; 

f) É obrigatória a presença de 7 atletas para que o jogo seja iniciado, podendo a equipe ficar reduzida em até 4 

atletas durante a partida; 
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g) Somente é permitido o uso do tênis de solado apropriado para a modalidade (tênis ou chuteira society); 

h) O uso da caneleira para a prática de Futebol Sete Livre é obrigatório; 

i) Após a 5ª (quinta) falta coletiva (acumulativa) em cada período, a equipe sofrerá, a cada infração posterior, 

uma penalidade máxima; 

j) A modalidade terá os seguintes critérios de punição para os atletas durante a partida: 

 Cartão Amarelo – O atleta é advertido e deve deixar o campo de jogo pela zona de substituição, permanecendo 

no banco de reservas, podendo retornar ou ser substituído após 02 minutos cronometrados de bola em jogo, quando 

for informado e receber autorização do árbitro. 

 Cartão Vermelho - O atleta é expulso e deve deixar o campo pela zona de substituição e não pode permanecer 

no banco de reservas, podendo ser substituído após 02 minutos cronometrados de bola em jogo, quando for informado e 

receber autorização do árbitro. 

k) A pontuação por partida será de 03 (três) pontos para vitória, 01 (um) ponto para empate; 00 (zero) ponto para 

derrota; 

l) No caso de empate entre as equipes na pontuação final na “Fase Classificatória”, no sistema de rodízio, utilizam- 

se os critérios de desempate de acordo com as disposições do Art. 97 deste Regulamento. 

m) Na “Fase Final”, no sistema de eliminatória simples, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão se 

dará através de 03(três) tiros livres diretos na marca do pênalti, persistindo o empate haverá tantas séries 

quantas forem necessárias de 01(um) tiro livre direto até que se conheça o vencedor. As séries serão cobradas 

por atletas diferentes e de forma alternada. 

5. FUTSAL MASCULINO E FEMININO 

a) A modalidade será regida pelas regras oficiais vigentes da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), 

salvo as alterações citadas neste regimento; 

b) A equipe será composta por 11 integrantes, sendo 10 atletas e 1 técnico; 

c) No naipe Masculino, a partida é disputada em dois tempos “corridos” de 20 minutos, com 05 minutos de 

intervalo, exceto os dois minutos finais do segundo tempo que serão cronometrados; 

d) No naipe Feminino, a partida é disputada em dois tempos “corridos” de 15 minutos, com 05 minutos de intervalo, 

exceto os dois minutos finais do segundo tempo que serão cronometrados; 

e) O uso da caneleira para a prática do Futsal é obrigatório; 

f) A pontuação por partida será de 03 (três) pontos para vitória, 01 (um) ponto para empate; 00 (zero) ponto para 

derrota; 

g) No caso de empate entre as equipes na pontuação final na “Fase Classificatória”, no sistema de rodízio, utilizam- 

se os critérios de desempate de acordo com as disposições do Art. 97 deste Regulamento. 

h) Na “Fase Final”, no sistema de eliminatória simples, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão se 

dará através da cobrança de 03(três) tiros livres diretos na marca do pênalti, persistindo o empate haverá tantas 

séries quantas forem necessárias de 01(um) tiro livre direto até que se conheça o vencedor. 
 

6. NATAÇÃO 

a) A modalidade será regida pelas regras oficiais vigentes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

(CBDA), salvo as alterações citadas neste regimento; 

b) A modalidade de Natação será realizada em etapa única na Etapa Estadual (E3), através do Meeting Estadual de 

Atletismo e Natação. 

c) Todas as provas da modalidade de Natação serão realizadas nas seguintes categorias 

I. Absoluta - categoria 16+, composta por atletas de 16 até 29 anos, idades a serem completadas até o dia 31 

de dezembro no ano da competição em questão 

II. Senior - categoria 30+, composta por atletas de 30 até 39 anos, idades a serem completadas até o dia 31 de 

dezembro no ano da competição em questão 

III. Master - categoria 40+, composta por atletas a partir de 40 anos ou acima, idade a ser completada até o dia 

31 de dezembro no ano da competição em questão. 

§ 1º – O trabalhador-atleta somente poderá competir dentro da sua categoria. 
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§ 2º – As equipes de revezamento poderão ser completadas por trabalhadores-atletas com idade superior a 

estipulada na categoria, desde que estes pertençam à mesma pessoa jurídica (empresa); 

d) No Meeting Estadual, não haverá limite no número de trabalhadores-atletas inscritos por empresa, tanto nas 

provas individuais quanto nos revezamentos; 

§ único – Nas provas de revezamento da natação as empresas poderão inscrever mais de uma equipe, porém, a 

pontuação será dada somente à equipe mais bem classificada. 

e) Cada trabalhador-atleta poderá participar de até 3 provas individuais e do revezamento. 

j)     A relação de trabalhadores-atletas de Minas Gerais, classificados para etapa Região Sudeste (F4), na modalidade 

de Natação, será definida conforme deliberações do Comitê Nacional do programa SESI Esporte, a serem 

divulgadas no Congresso Técnico do Meeting Estadual, sempre levando em consideração os melhores índices 

técnicos de “tempo ou marca” obtidos nas provas em disputa. 

f) O programa horário e a sequência das provas serão definidas pela Comissão Técnica dos Jogos SESI e divulgados 

em Boletim Oficial da etapa. 

g) As provas da modalidade são as seguintes: 
 

FEMININO e MASCULINO 

50m Livre 50m Peito 50m Costas 50m Borboleta 200m Livre Revezamento 4 x 50m Livre 

 

7. PETECA 

a) A modalidade será regida pelas regras oficiais vigentes na Federação Mineira de Peteca (FEMPE), salvo as 

alterações citadas neste regimento; 

b) A modalidade será disputada por duplas nos naipes Masculino e Feminino e s o m e n t e  na categoria Absoluta 

(a partir de 16 anos). 

§ único – A partida não poderá ser realizada com apenas um atleta na equipe. 

c) A equipe será composta por 3 integrantes, sendo 2 atletas titulares e 1 reserva; 

§ único – O jogo poderá ser iniciado com dois deles presentes no horário estipulado, podendo o terceiro habilitar- 

se ao representante SESI após o início da partida. 

d) A partida é definida em melhor de três sets, consagrando-se vencedora a equipe que ganhar dois sets. 

e) Durante a partida, no caso de equipe composta por um trio, é permitido o rodízio ilimitado entre os seus três 

atletas, desde que a peteca esteja fora de jogo. 

f) As equipes têm direito a, no máximo, cinco minutos para aquecimento na quadra antes do início da partida. 

g) A pontuação por partida será 01 (um) ponto para vitória e 00 (zero) ponto para derrota. 

h) No caso de empate entre as equipes na pontuação final na “Fase Classificatória”, no sistema de rodízio, utilizam- 

se os critérios de desempate de acordo com as disposições do Art. 98 deste Regulamento. 

i) A modalidade de peteca participará na temporada nas etapas Locais (E1), Regionais (E2) e na Estadual (E3). 

8. HANDEBOL 

a) A modalidade será regida pelas regras oficiais vigentes da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), salvo 

as alterações citadas neste regimento; 

b) A equipe será composta por 13 integrantes, sendo 12 atletas e 1 técnico. 

c) A  partida é disputada em dois tempos “corridos” de 20 minutos, com 05 minutos de intervalo, exceto os 

dois minutos finais do segundo tempo que serão cronometrados; 

d) No caso de empate ao final da partida nas fases eliminatórias, o desempate será através de cobrança de Tiros de 7 metros 
conforme a Regra Oficial da CBHb. 

e) No início da partida, uma equipe deve ter pelo menos 5 jogadores em quadra.; 

f) A pontuação por partida será de 03 (três) pontos para vitória, 01 (um) ponto para empate; 00 (zero) ponto para 

derrota; 

g) No caso de empate entre as equipes na pontuação final na “Fase Classificatória”, no sistema de rodízio, utilizam- 

se os critérios de desempate de acordo com as disposições do Art. 97 deste Regulamento. 
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9. QUEIMADA 

a) A modalidade será regida pelas regras de Queimada adotadas pelo SESI-MG além das dispostas neste 

regulamento; 

b) Antes da partida, as equipes terão direito a um período de 3 minutos de aquecimento na rede; 

c) A pontuação por partida é 02 (dois) pontos para vitória e 01 (um) ponto para derrota. 

d) No caso de empate entre as equipes na pontuação final na “Fase Classificatória”, no sistema de rodízio, utilizam- 

se os critérios de desempate de acordo com as disposições do Art. 98 deste Regulamento. 

10. VOLEIBOL 

a) A modalidade será regida pelas regras oficiais vigentes da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), salvo as 

alterações citadas neste regimento; 

b) A equipe será composta por 11 integrantes, sendo 10 atletas e 1 técnico; 

c) A partida é disputada em 2 sets vencedores; 

d) A pontuação por partida é 02 (dois) pontos para vitória e 01 (um) ponto para derrota. 

e) No caso de empate entre as equipes na pontuação final na “Fase Classificatória”, no sistema de rodízio, utilizam- 

se os critérios de desempate de acordo com as disposições do Art. 98 deste Regulamento. 

 

11. XADREZ 

a) A modalidade será regida pelas regras oficiais vigentes da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), salvo as 

alterações citadas neste regimento; 

b) A competição acontecerá em 02 torneios diferentes: 

I. Estilo Rápido 

II. Estilo Pensado 

§ único – O tempo de reflexão, o sistema de disputa e os critérios de desempate em cada Estilo serão acordados 

em congresso técnico da modalidade, a ser realizado antes do início da competição, levando em consideração a 

disponibilidade de tempo para realização da etapa. 

c) A modalidade será disputada no naipe misto, podendo haver confrontos entre homens e mulheres no mesmo 

Estilo. 

d) Nas etapas Locais (E1), os trabalhadores-atletas inscritos poderão participar dos 02 torneios; 
 

e) Os trabalhadores-atletas campeões em cada Estilo na etapa Local (E1) serão classificados diretamente para a 

etapa Estadual (E3) de Minas Gerais, sem necessidade de disputar a etapa Regional mineira (E2). 

f) Na etapa Estadual (E3), bem como nas etapas Nacionais (E4 e E5 caso aconteçam), o trabalhador-atleta deverá 

participar somente em um único Estilo, Rápido ou Pensado, conforme a classificação das etapas anteriores. 

§ 1º – Caso o(a) mesmo(a) trabalhador(a)-atleta tenha sido campeão(ã) nos dois Estilos da etapa Local (E1), o(a) 

campeão deverá optar por qual Estilo disputará na próxima etapa. Consequentemente, o(a) trabalhador(a)- 

atleta classificado(a) como vice-campeão(ã) no outro Estilo, rejeitado pelo campeão, deverá ser classificado para 

a próxima etapa. 

§ 2º – Após a inscrição ou escolha de qual Estilo disputar, o(a) trabalhador(a)-atleta disputará sempre o mesmo 

Estilo durante toda a sequência da Temporada, não podendo mais voltar atrás na escolha ou inscrição realizada. 
 

 
 

Belo Horizonte/MG, 28 de Março de 2016 
 

 
 

Coordenação Geral dos Jogos SESI 

Gerência de Esportes e Atividades Físicas Empresariais – GEAE 

Serviço Social da Indústria – SESI 

Departamento Regional de Minas Gerais – DRMG 
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GLOSSÁRIO 
 

 
Etapa= são os níveis dos jogos dentro de uma mesma competição. 
 
Ex.: Jogos SESI 2016 (competição) 
 
- Etapa Local 
- Etapa Regional 
- Etapa Estadual 
 

 
Fase= são os níveis dos jogos dentro de uma mesma Etapa. 
 
Ex.: Jogos SESI 2016 Etapa Local Ipatinga 
 
- Fase Classificatória 
- Fase Eliminatória 


