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1º TORNEIO INTERCONCURSOS DA APADEP 

REGULAMENTO 

 

 

1. DA INSCRIÇÃO DAS EQUIPES E JOGADORES 

  

 1.1. Poderão se inscrever equipes compostas por Defensores Públicos 

associados ingressos em um mesmo concurso, independentemente da 

data da posse.  

 1.2. Para efeitos deste regulamento, todos os Defensores optantes pela 

Defensoria serão considerados como “concurso 0”.  

 1.3. Poderão se inscrever individualmente jogadores cujo concurso de 

ingresso não tenha formado time, sendo escolhidos pelas equipes através 

do draft (escolha sucessiva). 

 1.4. Todos os jogadores inscritos devem ser obrigatoriamente associados 

à APADEP, e estarem com as mensalidades em dia. 

 1.5. As inscrições ficam abertas até o dia 02 de abril. 

 1.6. Eventual draft está previsto para o dia 04 de abril.  

 1.7. Os pedidos de inscrições de equipes ou individual serão feitos por 

meio do WhatsApp da APADEP – 11 97619-2515, devendo constar o nome 

do time, do capitão e dos jogadores. 

 

 

2. DO DRAFT 

 2.1. Os jogadores inscritos individualmente serão escolhidos 

sucessivamente pelas equipes formadas por cada concurso. 

 2.2. A ordem de escolha se dará por ordem crescente considerando-se 

o número absoluto de aprovados em cada concurso. 
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3. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA 

 3.1. Após a finalização do draft, é facultado às equipes formadas a 

permuta de jogadores, limitada a 01 (um) jogador por equipe, com 

anuência dos capitães das equipes e dos jogadores envolvidos na 

transferência, sempre respeitado o número máximo de 03 (três) jogadores 

“estrangeiros”. 

 

4. DO LOCAL, DAS DATAS E DEMAIS PONTOS 

 4.1. O Sítio Imperador, localizado na Avenida Isabel Campos Nilson, nº 

715, na cidade de Jundiaí, sediará o evento. 

 4.2. O campeonato ocorrerá no dia 13 de abril de 2019, com previsão 

de início às 10h. 

 4.3. Os jogos acontecerão em campos de futebol society de grama 

natural, aprovados pelo árbitro e representantes das equipes envolvidas 

na partida antes dos jogos. 

 4.4. Os times serão formados por 5 (cinco) jogadores de linha, um goleiro 

e, opcionalmente, reservas. 

4.5. Casos omissos e controversos serão decididos pelos capitães e pelos 
representantes da APADEP. 

  

 

5. DO MATERIAL ESPORTIVO 

 5.1. As equipes deverão se apresentar obrigatoriamente com uniformes 

completos, camisa, shorts e meias semelhantes na cor. 

 5.2. Todos os atletas deverão utilizar chuteiras de travas de borracha (tipo 

society) ou tênis, sendo vedado o uso de chuteiras com travas de 

alumínio ou qualquer outra que comprometa a integridade física dos 

envolvidos na partida. A vistoria do tipo de calçado deverá ser feita pelo 



 

Praça Padre Manuel da Nóbrega, nº 16, 6º andar - Centro, São Paulo – SP 
CEP 01503-000 – (11) 3107-3347 

 

árbitro e pelo representante da APADEP. Igual procedimento se dará 

quando houver a substituição de atletas. Não caberá qualquer tipo de 

protesto se o árbitro ou o representante da APADEP não aceitar o “veto” 

de uma das equipes e aprovar o tipo de calçado utilizado, 

prevalecendo sempre a decisão do representante da APADEP. 

 5.3. Ao goleiro será facultativo o uso de calça, desde que esta não 

possua bolso, zíper, botões ou qualquer objeto contundente. Caberá ao 

árbitro conferir o uniforme da sua equipe. 

 5.4. O atleta deverá estar bem uniformizado, com a camisa oficial para 

dentro do calção, meias levantadas e uso da caneleira. Ao não usar a 

caneleira o atleta deverá informar ao árbitro e aos representantes das 

equipes envolvidas, bem como ao representante da APADEP, porém a 

responsabilidade é dele por qualquer acidente e deve constar em 

súmula. 

 

 

6. DAS REGRAS 

 6.1. O formato de disputa será definido pela APADEP, após a 

consolidação dos times inscritos, ouvidos os capitães. 

 6.2. Toda equipe deverá apresentar-se 15 minutos antes do horário fixado 

na tabela de jogos de cada partida ao Representante da APADEP com: 

I - Uniforme igual e numerado. 

II - Relação (Pré–Súmula) de atletas, numeração e as 

identificações dos atletas, técnico e dirigente com, no mínimo, 06 (seis) 

atletas, um dos quais obrigatoriamente será o goleiro, para que a equipe 

não seja desclassificada (WO). 

 6.3. As identificações dos atletas e dirigentes deverão permanecer na 

mesa de controle até o final do jogo, sendo devolvidas ao término da 

partida. 
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 6.4. O aquecimento dos atletas não poderá de forma alguma contribuir 

para o atraso do jogo e as equipes deverão se aquecer com 

antecedência em área externa ao campo. 

 6.5. O juiz declarará obrigatoriamente WO da equipe que não estiver 

postada para o início do jogo até quinze minutos após o horário 

determinado.  

 6.6. Quando ocorrer uma vitória por WO (equipe adversária com menos 

de 6 atletas ao início da partida), além de 3 (três) pontos ganhos, será 

aplicado o placar de 3x0 a favor do vencedor. 

 6.7. Caso uma Equipe ocasione um WO durante a partida, ficando 

impossibilitada por qualquer meio de prosseguir a disputa (atingindo o 

número de 3 atletas em quadra), aplicar-se-á o WO (com placar de 3x0) 

a favor da Equipe adversa. 

 6.8. Caso a equipe que continue em campo estiver vencendo por mais 

de três gols de diferença, prevalecerá este placar. 

 6.9. Na hipótese de WO, os atletas ausentes da equipe que não 

comparecer ao local de jogo terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

justificar, por escrito, sua ausência, perante a organização do torneio. Em 

não havendo justificativa, o atleta estará automaticamente suspenso do 

campeonato seguinte. 

 

7. DA DISCIPLINA 

 7.1. O atleta que sofrer expulsão pela aplicação do cartão vermelho 

direto em uma partida estará automaticamente suspenso da partida 

seguinte. 

7.2. O atleta que for expulso por agressão ao adversário, juiz, diretor, 

colega de equipe e/ou torcedor ou qualquer participante do 

espetáculo, poderá ser eliminado do Torneio e ainda estará sujeito aos 

procedimentos disciplinares previstos no Estatuto da APADEP. 
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 7.3. Ficarão instituídas as seguintes penalidades para infrações 

disciplinares por parte de atletas, técnicos e pessoa registrada na 

equipe: 

I) 02 Amarelos: não suspende, ainda que aplicados no mesmo jogo. 

II) 01 Vermelho Direto: 01 jogo de suspensão automática. 

Parágrafo único. O Atleta que receber o segundo cartão amarelo na 

mesma partida ou receber um vermelho direto ficará suspenso o restante 

da partida, e sua equipe jogará com um jogador a menos na linha 

durante os próximos 02 (dois) minutos, quando outro atleta será 

autorizado a entrar e ocupar o lugar do atleta suspenso. 

 7.4. As substituições serão ilimitadas. 

 7.5. Somente poderão ficar no banco de reservas os atletas que 

estiverem inscritos na súmula, devidamente uniformizados, mais um 

técnico e um dirigente identificado. 

7.6. Não será permitida a substituição do goleiro quando ocorrer 

cobrança de penalidade máxima, salvo por contusão grave e 

comprovada pelo árbitro. 

 7.7. Cada equipe poderá ter um técnico e um representante (capitão do 

time), sendo que este último será responsável pela mesma junto à 

Comissão Organizadora (Apadep). Competirá ao técnico e ao 

representante zelar pela disciplina de sua equipe, dando um bom 

exemplo de conduta, respeito às regras, aos árbitros e à Comissão 

Organizadora. 

7.8. A equipe que utilizar atleta em situação irregular em qualquer 

partida estará sujeita às seguintes punições: 

I - Perda automática dos 3 (três) pontos da partida, em favor da 

equipe adversária, caso a equipe infratora tenha vencido ou empatado a 

partida com atleta em situação irregular, sendo aplicado o placar de 3x0 

a favor da equipe ganhadora dos pontos da partida; 
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II – Eliminação da equipe do Torneio. 

7.9. Será considerado atleta em situação irregular: 

I - Atleta que atuar quando sujeito ao cumprimento de suspensão 

automática por força de cartão vermelho. 

II - Atleta que atuar quando sujeito ao cumprimento de suspensão 

aplicada pela Comissão Organizadora (Apadep). 

III - Atleta que atuar após ter sido eliminado da competição.  

IV - Atleta não inscrito ou não associado. 

 

 

8. DAS PREMIAÇÕES 

8.1. Será concedida premiação ao campeão, ao vice e ao terceiro 

colocado, consistindo em medalha e troféu ao campeão, medalha ao 

vice e ao terceiro, bem como outras a serem definidas pela Apadep. 

8.2. Ao artilheiro da competição será conferido o troféu “chuteira de 

ouro”, definindo- se artilheiro como aquele que marcar mais gols ao 

longo da competição, devendo ser considerado para tanto apenas os 

que constarem em súmula. Em havendo empate no número de gols, 

será considerado artilheiro aquele que tiver feito o menor número de 

jogos. 

8.3. Ao melhor goleiro da competição será concedido o troféu “luva 

de ouro”, considerando-se o melhor goleiro aquele que tiver a menor 

média de gols sofridos por partida ao longo da competição, 

permanecendo na disputa pelo troféu apenas os arqueiros que atuarem 

em um mínimo de 3 (três) jogos por suas equipes, estando em quadra por 

tempo total não inferior a 20 (vinte) minutos por jogo. Havendo empate, 

será considerado vencedor aquele que tiver participado do maior 

número de partidas. 

8.4. Caso o regulamento determine que haverá apenas 3 jogos no 
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total para o time que chegar a final, o limite mínimo a que alude o 

dispositivo anterior será de 2 jogos.  

 

9. DOS DETALHES DAS REGRAS: 

I - TIRO DE META: Deverá ser cobrado pelo goleiro com as mãos, ou por 

qualquer jogador da equipe favorecida com o uso dos pés. 

II - DEFESA DO GOLEIRO: Após fazer uma defesa firme, terá 5 (cinco) 

segundos para repassar a bola com as mãos para qualquer atleta de 

sua equipe, desde que este atleta não receba-a direto do seu goleiro 

dentro da área adversária. Caso o goleiro faça uma defesa parcial, 

poderá repassar a bola com os pés para qualquer atleta de sua equipe, 

desde que este atleta não receba a bola direto do seu goleiro dentro da 

área adversária. O goleiro não poderá fazer nenhum lançamento de 

dentro de sua própria área de meta diretamente para a área de meta 

adversária, tanto com os pés ou com as mãos. 

 

III - DEVOLUÇÃO PARA O GOLEIRO: Poderá devolver para o goleiro quantas 

vezes forem necessárias, mas não poderá recebê-la com as mãos, a não ser 

que seja uma devolução involuntária ou de cabeça ou peito. 

IV - LATERAL E ESCANTEIO: Deverão ser cobrados com as mãos, em até 5 

(cinco) segundos, e poderá ser cobrado para o goleiro, desde que não a 

receba com as mãos. 

V - TIRO LIVRE: Qualquer falta será tiro livre direto. 

VI - QUANTO ÀS FALTAS: Cada equipe poderá cometer por tempo 06 

(seis) faltas coletivas com direito a barreira. Da 7ª falta em diante, deve 

ser por tiro livre com todos os jogadores atrás da linha da bola, caso a 

falta seja no setor de ataque de quem a sofreu; caso a falta seja no setor 

de defesa de quem a sofreu, deverá ser guardada a distância fixada 

pela arbitragem. 



 

Praça Padre Manuel da Nóbrega, nº 16, 6º andar - Centro, São Paulo – SP 
CEP 01503-000 – (11) 3107-3347 

 

VII - APLICAÇÃO DO CARRINHO: Será caracterizado quando o atleta 

utilizar os pés, deslizando sobre o solo, com participação de outro atleta 

da equipe adversária, e poderá ser considerado infração técnica. 

VIII - MÃO NA BOLA: Se o árbitro paralisar a partida para marcar uma 

infração de MÃO NA BOLA intencionalmente, o atleta deverá ser punido 

com um cartão disciplinar. Porém, se o árbitro paralisar a partida para 

marcar uma infração de BOLA NA MÃO, este não será advertido com 

cartão disciplinar e somente será marcada uma falta técnica. 

IX - SUBSTITUIÇÃO DE ATLETAS: Não haverá necessidade de parar o jogo 

para fazer a substituição, com exceção da substituição do goleiro que 

deverá ser feita na linha demarcatória de substituição, porém com 

autorização do juiz. 

X – DO UNIFORME DOS ATLETAS 

01 - O uniforme dos atletas consiste de: camisa de meia manga ou longa, 

calção, meias de cano longo, caneleiras oficiais, tênis ou chuteira 

apropriados para a prática da modalidade, podendo utilizar 

equipamentos de proteção próprios ao esporte. 

02 - Os atletas podem se apresentar em campo, usando camisas de 

mangas curtas, e outros usando mangas cumpridas, desde que sejam 

da mesma cor das mangas das camisas de mangas curtas. 

03 - O goleiro deve usar uniforme de cor diferente dos demais atletas, 

sendo permitido usar calça própria para a prática do esporte. 

04 - As camisas devem ser numeradas nas costas (de 01 a 99) sem 

repetição de números na mesma equipe. A cor dos números deve ser 

diferente em relação à da camisa. 

05 - O árbitro exigirá que o atleta ou membro da comissão técnica retire 

qualquer objeto que, a seu ver, possa causar danos a si ou aos demais, 

inclusive imagens ou textos que façam apologia contrária à moral do 

Esporte. Não sendo obedecido, impedirá sua participação. 
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06 - O atleta deve estar sempre bem uniformizado, com a camisa 

dentro do calção e meiões levantados. Caso contrário, será retirado 

temporariamente do campo, podendo voltar após o árbitro verificar as 

condições normais do uniforme. 

07 - O capitão deve ser identificado com 01 tarja fixada em um dos braços 

de cor diferente do uniforme, e, se substituído, deve entregá-la a seu 

substituto. 

08 - O atleta pode jogar de óculos, porém a responsabilidade é sua por 

qualquer acidente e deve constar em súmula. 

09 - Caso a equipe não tenha goleiro reserva, na hipótese de eventual 

perda ou ausência do guarda-metas, um outro atleta poderá assumir a 

função, utilizando-se da camisa do arqueiro ausente, contudo todos os 

registros serão feitos em sua numeração constante da súmula, e não na 

do arqueiro. 

10 - O uso de bermuda térmica está condicionado a sua cor ser 

idêntica à cor predominante do calção ou no caso de toda equipe se 

utilizar desta peça na mesma cor, ainda que diferente da cor 

predominante do calção, esta deverá ser uniformizada, não importando 

quantos atletas utilizem na mesma equipe. 

11 – Os atletas não poderão usar ataduras e esparadrapo por fora dos 

meiões para segurar as caneleiras, exceto se for da mesma cor. 

XI - UNIFORME DA COMISSÃO TÉCNICA 

01 – Os membros da comissão técnica devem estar vestidos com calça 

ou agasalho, camisa com mangas ou similares, sapato, tênis ou chuteira 

apropriados. É recomendável a utilização de material representativo do 

seu time. 

XII - UNIFORME DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM 

01 - O uniforme dos árbitros consiste de: camisa de meia manga ou 

manga comprida oficializada pela Confederação ou suas Federações, 
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bermuda, meias de cano longo e tênis ou chuteira apropriados de cor 

preta. 

02 - Se a cor da camisa dos atletas for idêntica a dos árbitros, estes 

devem usar camisas de cores diferentes, permanecendo inalteradas as 

outras peças. 

03 - O uniforme do representante consiste de: camisa de meia manga ou 

manga comprida oficializada pela confederação ou suas federações, 

bermuda ou calça escura, meias de cano longo e tênis ou chuteira 

apropriados de cor preta. 

04 – Os oficiais de arbitragem devem usar distintivo da entidade a que 

estiverem vinculados. É recomendado o uso dos distintivos da entidade 

máxima nacional ou internacional. 

XIII – TEMPO DE JOGO 

01 - Cabe somente aos árbitros e ao representante da Apadep marcarem 

o tempo do jogo.  

02 - Um pedido de tempo técnico por período pode ser solicitado pelas 

equipes, devendo o capitão pedir a um dos árbitros e o técnico somente 

ao representante. 

03- A duração do tempo técnico é de 01 minuto sendo concedido na 

próxima paralisação da partida, que será acrescido ao término do 

período. 

04 - Quando do pedido de tempo técnico, as equipes devem se reunir 

dentro de sua área de meta, sendo permitida somente a entrada em 

campo do técnico e do massagista. Nesta paralisação o árbitro deve 

informar se solicitado, o tempo de jogo, apenas ao capitão da equipe. 

05 - Toda paralisação por motivo de contusão, ou outro qualquer, deve 

ser acrescida ao final do período, sempre a critério dos árbitros. 

06 - O tempo de jogo, em qualquer dos períodos, deve ser prorrogado 

para a execução de um pênalti. 
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07 - Em ocasiões excepcionais, poderão ser colocados placares 

públicos, porém quem determina o tempo de jogo é o cronômetro do 

árbitro e do representante da Apadep 

 

XIV – DECISÃO POR PENALIDADE MÁXIMA 

01 - A disputa de penalidades máximas deve ser em número de 03 

(três) para cada equipe, executadas alternadamente. Permanecendo 

o empate, as cobranças devem ser alternadas por equipe, até que uma 

obtenha vantagem sobre a outra. 

02 - Qualquer atleta registrado em súmula poderá participar das 

penalidades, não havendo obrigatoriedade de troca para as 

cobranças. 

03 - O atleta cumprindo punição por cartão disciplinar não poderá 

participar das penalidades, nem mesmo permanecer no campo de jogo 

durante as cobranças. 

04 - Quando da decisão por penalidades, todos os membros da 

comissão técnica e os atletas não envolvidos na cobrança devem se 

postar atrás da linha central. 

05 - A cobrança deve ser executada no máximo em 5 segundos após 

autorização. Caso ultrapasse a equipe perderá a cobrança. 
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