
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO OFICIAL | FGV SOCIETY 2022.1 

  



 
A. DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO   

 

Art. 1º -  Denominação. O Torneio FGV Society 2022.2 (“FGV Society”) será disputado no 
período de março a junho de 2022, e terá a participação de 11 (onze) equipes.  

Art. 2º -  Participação. Participarão do FGV Society as seguintes equipes: 

i. 01. Andiamo 
02. Bohemios 
03. Bonde do Tigrão  
04. Canela de Pedreiro 
05. Fenerbafo 
06. Gold Label 
07. Green House 
08. Hakuna Balada 
09. Jurássicos 
10. Marroca 
11. TBC 
 

ii. Para estar habilitada a participar do FGV Society, a equipe deve estar com seus 
débitos financeiros quitados com a Organização quando realizada a inscrição.  

Art. 3º-   Empresa organizadora. A empresa organizadora do FGV Society 2022.1 será a 
Mom3nt., dos sócios Pedro Catani e Rafael Melo. (“Organização”) 

Art. 4º-   Local. O local dos jogos do FGV Society será na Arena WS - Av. Marquês de São 
Vicente, 2477 - Água Branca, São Paulo - SP, 05036-040.  

Art. 5º-   Data e Horário. Os jogos serão disputados nas quintas-feiras nos seguintes 
horários: (i) 21hs; (ii) 22h e (iii) 23hs e com uma rodada no sábado nos seguintes horários: (i) 15hs; 
(ii) 16h e (iii) 17hs, conforme calendário no Anexo A do presente Regulamento.   

i. Excepcionalmente, os jogos poderão ocorrer em dias/horários diferentes, quando 
previamente estabelecido pela organização do FGV Society (“Organização”) ou 
em casos de (i) condições de jogo desfavoráveis na Arena WS por motivo de força 
maior e (ii) casos fortuitos ocorridos com membro(os) de uma equipe, desde que 
(a) previamente informado para Organização e a equipe adversária até as 17h 
(cinco horas) do dia da partida; (b) acordado entre os capitães, das equipes 
envolvidas na partida, a alteração da data e (c) a alteração da partida seja aprovada 
pela Organização, não sendo considerado W.O para todos os fins.  
 

ii. Em todos os casos, a alteração da data/horário da partida deverá ser previamente 
aprovada pela Organização. 
 

iii. No caso da alteração da data da partida por motivos de casos fortuitos ocorridos 
com membro(os) de uma equipe, os custos da alteração da data da partida (reserva 
de quadra e arbitragem) deverão ser arcados pela equipe que solicitou a alteração 
da data da partida.   

 
 
 
 



 
 

B. MODO DE DISPUTA 

Art.  6º -  Primeira Fase Será disputado em turno único durante 10 (dez) rodadas, onde 
todas as onze equipes se enfrentarão uma vez.  

i. O FGV Society terá a seguinte pontuação: 
 
a) Vitória = 03 (três) pontos ganhos; 
b) Empate = 01 (um) ponto ganho; e  
c) Derrota = 00 (zero) ponto ganho 

 

Art. 7º-   Critérios de Desempate Primeira Fase Ocorrendo ao final da primeira fase 
empate entre duas ou mais equipes em números de pontos ganhos, o desempate ocorrerá através 
dos seguintes critérios: 

a) Número de vitórias; 
b) Confronto direto; 
c) Maior saldo de gols; 
d) Mais gols marcados; 
e) Menos gols sofridos; 
f) Sorteio 

Art. 8º-   Classificação Primeira Fase Após o final da primeira fase, as equipes estarão 
classificadas para as Semi Finais Ouro e Semi Finais Prata, da seguinte forma: 

a) Semi Finais Ouro: 1º (primeiro) ao 4º (quarto) colocados; e 
b) Semi Finais Prata: 5º (quinto) ao 8º (oitavo) colocados. 

 

Art. 9º-  Semi Finais Ouro Será disputada entre as 4 (quatro) melhores equipes 
classificadas da primeira fase, conforme os cruzamentos abaixo: 

i. a)   1º (primeiro) colocado x 4º (quarto) colocado; e 
b) 2º (segundo) colocado x 3º (terceiro) colocado  

 
ii. O 1º (primeiro) colocado e 2º (segundo) colocado terão vantagem do empate nos 

seus respectivos jogos.   
 

Art. 10º- Semi Finais Prata Será disputada entre as equipes classificadas na 5a (quinta) a 
8a (oitava) posições da primeira fase, conforme os cruzamentos abaixo: 

i. a)   5º (quinto) colocado x 8º (oitavo) colocado, que deverá ocorrer na mesma data 
das Semi Finais Ouro; e 
b) 6º (sexto) colocado x 7º (sétimo) colocado; que deverá ocorrer na mesma data 
das Semi Finais Ouro.  

 
ii. O 5º (quinto) colocado e 6º (sexto) colocado terão vantagem do empate nos seus 

respectivos jogos. 

 



 
Art. 11º- Torneio da Morte Será disputado entre o 10º (décimo) e 11º (décimo primeiro) 
colocados. O 9º (nono) colocado estará automaticamente classificado para a Final do Torneio da 
Morte.  

i. O vencedor da Final do Torneio da Morte estará classificado automaticamente para 
a próxima edição do FGV Society; 
 

ii. Os demais perdedores terão de disputar a seletiva na próxima edição do FGV 
Society, se houver.  

 

Art. 12º- Final Ouro, Disputa Terceiro Ouro, Final Prata e Final Torneio da Morte Será 
disputada entre as equipes vencedoras nas Semi Finais Ouro, Semi Finais Prata e Semi Final 
Torneio da Morte, respectivamente.  

i. A (i) Final Ouro, a (ii) Disputa de Terceiro Ouro, a (iii) Final Prata e a (iv) Final Torneio 
da Morte deverão ocorrer todas, no dia 11 de junho de 2022, conforme calendário 
previsto no Anexo A ao presente Regulamento. 
 

ii. Em caso de empate na Final Ouro, será disputada prorrogação em dois tempos de 5 
(cinco) minutos, sem intervalos. Em caso de empate novamente, teremos disputa de 
pênaltis com 3 cobranças alternadas para cada equipe. Em caso de empate nas 
disputas de pênaltis, as cobranças passam a ser diretamente alternadas até se chegar 
a um vencedor. 

 
iii. Em caso de empate na Disputa de Terceiro Ouro, Final Prata e/ou Final Torneio da 

Morte ocorrerá diretamente a disputa de pênaltis com 3 cobranças alternadas para 
cada equipe. Em caso de empate nas disputas de pênaltis, as cobranças passam a ser 
diretamente alternadas até se chegar a um vencedor. 
 

iv. Um mesmo atleta pode executar todas as cobranças de pênalti ou a equipe pode optar 
por ter diferentes atletas executando as cobranças de pênalti.  

 

Art. 13º- Outras Competições o modo de disputa, datas, horários, entre outros, da Seletiva 
e Jaca Champions (se houver) serão definidos pela Organização a seu exclusivo critério.  

 
C. TEMPO DE JOGO E W.O. 

Art. 14º- Tempo de Jogo Todos os jogos serão disputados em dois tempos de 25 (vinte e 
cinco) minutos, com intervalo de 5 (cinco) minutos. 

i. O limite para atraso da partida será de, no máximo, 10 (dez) minutos, podendo a 
Organização decretar (i) multa de R$ 50 (cinquenta reais), para equipe infratora, a cada 
minuto de atraso, após os 10 (dez) minutos ou (ii) W.O da equipe infratora.  

Art. 15º- W.O. Em campo, deverão constar 7 (sete) jogadores (6 na linha mais o goleiro). O 
mínimo obrigatório para iniciar uma partida será cada equipe ter, pelo menos, 5 (cinco) jogadores. 
Não havendo jogadores nesse número, será considerada a equipe adversária vitoriosa por W.O. 

Em caso de W.O, que não seja por casos fortuitos (conforme Art. 5º, inciso I acima), haverá a 
punição de perda de 3 (três) pontos na tabela para a equipe desistente. 



 
 

i. Sendo confirmado, com antecedência, pelo capitão da equipe infratora, o W.O., a 
equipe adversária não necessita estar presente na quadra para ser considerada 
vencedora e ganhar os 3 (três) pontos; 

 

ii. O placar do W.O. será a média arredondada para baixo do ataque da equipe presente. 
Em caso de ser impossível tirar a média, o placar do jogo será tido como de 3 x 0, sem 
contabilizar gols para nenhum atleta; 

 
iii. Se ambas as equipes não preencherem os requisitos para o jogo, o mesmo será 

considerado realizado e ambas perdem 3 pontos cada na classificação geral; 
 

iv. Se, depois de iniciado a partida, uma equipe ficar com o número de atletas abaixo de 
4 (quatro) em campo, por qualquer razão, a partida será dada como encerrada e 
considerada W.O. A equipe que ficar reduzida e levar o WO perde 2 (dois) pontos na 
tabela. Caso o placar seja desfavorável à equipe, manter-se-á o placar do momento. 
Caso seja favorável, será considerada a equipe adversária vitoriosa pelo placar de 1 x 
0, mas mantém-se a contabilidade de gols e cartões para efeito de artilharia e 
suspensão; 

 
v. Caso, por alguma razão, um time venha a desistir ou mesmo seja excluído do 

campeonato até a 5ª rodada, todas as partidas daquela referida equipe serão anuladas, 
sendo anulados os pontos conquistados pelas equipes que porventura a derrotaram, 
assim como gols e cartões (em caso de não ter havido ainda a punição). Em relação 
aos jogadores, mantêm-se gols e pontos para efeito de artilharia e demais premiações; 

 
vi. Caso a desistência/exclusão aconteça nas rodadas subsequentes a 5ª rodada de 

classificação, será aplicado W.O (2 x 0) nos jogos restantes e mantida a pontuação das 
demais equipes; e 

 
vii. Caso uma equipe proporcione 2 (dois) W.Os, na mesma edição, a mesma está 

automaticamente eliminada do torneio, independente da fase do campeonato. 
 

Art. 16º- Parada Técnica Em todos os jogos, ambas as equipes têm a disponibilidade de 
solicitar 01 (uma) parada técnica por tempo, desde que a bola esteja sob sua posse. Nos jogos que 
tiverem prorrogação, cada equipe continua com apenas 01 (uma) parada técnica para o segundo 
tempo e toda a prorrogação, sendo cumulativo. 

  
D. INSCRIÇÕES DE ATLETAS 

Art. 17º- Inscrição Cada equipe deverá inscrever um mínimo de 10 (dez) atletas e um 
máximo de 25 (vinte e cinco) atletas através do preenchimento de todas as informações solicitadas 
no formulário enviado (via link) pela Organização. 

i. A inscrição de atletas será única e exclusivamente mediante o preenchimento do 
formulário enviado (via link) pela Organização. 
  



 
ii. Cada equipe poderá efetuar no máximo 5 (cinco) trocas de atletas ao longo da edição 

atual do FGV Society, isto é, retirando um jogador inscrito por um novo atleta, a não 
ser em casos excepcionais conforme previsto abaixo no inciso “v” deste artigo.  

 

iii. Novas inscrições e/ou troca de atletas deverão ser feitas até as 23:59 (onze e cinquenta 
e nove) do dia anterior antes da respectiva rodada. Não poderão ser inscritos jogadores 
no dia da realização da rodada.  

 
iv. Novas inscrições e/ou trocas de atletas só serão aceitas até as 23:59 (onze e cinquenta 

e nove) do dia anterior antes da 4ª (quarta) rodada da primeira fase. 

 

v. Goleiros poderão ser inscritos até a 7ª (sétima) rodada somente em caso de lesão 
grave, óbito ou problema de saúde do(s) goleiro(s) previamente inscrito(s) da 
respectiva equipe.  

 

vi. Atletas que tiverem sido inscritos por uma equipe participante da primeira fase e 
comprovadamente não tenham comparecido a 50% (cinquenta por cento) dos jogos da 
edição atual do FGV Society poderão trocar de equipe até a 4ª (quarta) rodada da 
primeira fase, nos termos do inciso observado os critérios estabelecidos nos incisos “i”, 
“iii” e “iv” acima. 

 

Art. 18º- Atletas FGV-SP Somente poderão ser inscritos como atletas em equipes 
participantes do FGV Society: professores, alunos e ex-alunos dos seguintes cursos da FGV-SP: 

i. Graduação: Economia, Direito, Administração de Empresas, Administração Pública; 
Pós-Graduação, MBA, Mestrado e/ou Doutorado.   
 

ii. Comprovantes de matrícula ou quaisquer outros documentos podem ser requisitados 
a qualquer momento pela Organização. 

 
iii. Caso algum atleta irregular (não inscrito, ou comprovadamente não aluno, ex-aluno dos 

cursos estabelecidos no inciso “i” acima) atue (necessário entrar em quadra) pela 
equipe em uma partida do FGV Society, a respectiva equipe perderá 6 (seis) pontos na 
classificação e os capitães da respectiva equipe estarão suspensos para a próxima 
edição do FGV Society. O(s) resultado(s) das partidas, durante a primeira fase, nas 
quais o jogador irregular atuou não serão alterados.  

 
iv. Caso algum atleta irregular (não inscrito, ou comprovadamente não aluno, ex-aluno dos 

cursos estabelecidos no inciso “i” acima) atue (necessário entrar em quadra) pela 
equipe após o início/durante as fases finais, o jogo será anulado e a respectiva equipe 
automaticamente será declarada derrotada. Caso a descoberta da irregularidade 
ocorra após o término da edição atual do FGV Society, a punição de menos 6 (seis) 
pontos será aplicada quando da próxima participação da respectiva equipe no FGV 
Society e os capitães da respectiva equipe estarão suspensos para a próxima edição 
do FGV Society.  



 
Art. 19º- Documentos Somente poderão tomar parte nas partidas os atletas que 
apresentarem, antes do início da partida, um dos seguintes documentos físicos ou virtuais abaixo: 

a) RG; 
b) Carteira de Trabalho; 
c) Passaporte; 
d) OAB; 
e) CNH; 
f) Carteirinha FGV-SP;  
g) Outro documento, desde que aprovado pela Organização ou mesário; e 
h) Boletim de Ocorrência, em caso de roubo ou furto dos documentos 
 

E. PAGAMENTOS 

Art. 20º- Pagamentos  Cada equipe deverá pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
para estar habilitada a jogar o FGV Society 2022.1, em 3 (três) parcelas: 

i. As datas limites e valores para pagamento das equipes previamente classificadas para 
a primeira fase são: 
 
a) 10/março/2022 – R$ 1.667,00 (mil seiscentos e sessenta e sete reais) 
b) 28/abril/2021 – R$ 1.667,00 (mil seiscentos e sessenta e sete reais) 
c) 02/junho/2021 – R$ 1.667,00 (mil seiscentos e sessenta e sete reais) 
 

ii. Os pagamentos devem ser efetuados na seguinte conta bancária e o comprovante de 
pagamento deve ser enviado no grupo de capitães do FGV Society do whatsapp: 
 

Pix: pedro22catani@gmail.com 

 

iii. A equipe que não pagar até a data estipulada sofrerá multa de R$ 50 (cinquenta reais) 
a cada dia útil de atraso, a ser adicionada no pagamento da próxima parcela. Será 
considerada como data de pagamento a data de recebimento do comprovante de 
pagamento.     
 

iv. Em caso de reincidência a equipe que não pagar até a data estipulada sofrerá multa 
de R$ 100 (cem reais) a cada dia útil de atraso, a ser adicionada no pagamento da 
próxima parcela. Será considerada como data de pagamento a data de recebimento 
do comprovante de pagamento. 

 

F. UNIFORMES 

Art. 21º- Uniformes Todos os atletas de todas as equipes deverão se apresentar para cada 
partida devidamente uniformizados, com camisas idênticas e padronizadas e calções e meiões 
padronizados. Serão toleradas pequenas diferenças nos calções e meiões, desde que autorizadas 
pela arbitragem do campeonato.  

i. Atletas que não cumprirem os requisitos acimas serão impedidos de entrar em campo.  

Art. 22º- Multa Uniforme Todas as equipes deverão se apresentar a partir da 1ª rodada 
devidamente uniformizadas, com camisas idênticas e padronizadas e calções e meiões 



 
padronizados. Caso a equipe não se apresente com uniforme padronizado, a equipe será impedida 
de atuar, penalizada com W.O, nos termos do art. 14º acima.  

Art. 23º- Uniformes Parecidos Fica estabelecido que a equipe com a pior campanha na 
edição anterior do FGV Society deverá utilizar os coletes fornecidos pela organização. Caso a 
partida seja entre duas equipes que não participaram da edição anterior do FGV Society, será 
realizado um sorteio para definir qual equipe usará os coletes.  

 
G. PUNIÇÕES  

Art. 24º- Cartões Amarelos O jogador que receber 03 cartões estará suspenso na rodada 
seguinte. 

i. O jogador que receber um cartão amarelo durante a partida não será obrigado a 
sair da partida.  

Art. 25º- Cartão Vermelho O jogador que receber cartão vermelho em uma partida estará 
impossibilidade de jogar na rodada seguinte. 

Art. 26º- Cartões Cumulativos Caso um atleta receba um cartão vermelho devido a 02 
cartões amarelos na mesma partida, será considerado e contabilizado apenas o cartão vermelho, 
anulando os 02 cartões amarelos recebidos na mesma partida. 

Art. 27º- Cartões Cumulativos Caso um atleta receba um cartão amarelo e posteriormente 
um cartão vermelho direto na mesma partida, será considerado e contabilizado o cartão vermelho 
e o cartão amarelo.  

Art. 28º- Suspensão Automática Um cartão vermelho recebido não anula cartões amarelos 
recebidos em partidas anteriores. 

Art. 29º- Cartões para 2ª Fase Os cartões serão zerados para ao final da 1ª fase, desde 
que o jogador não tenha suspensão para cumprir. Caso o jogador seja suspenso na partida que 
antecede a 2ª fase, cumprirá suspensão. 

Art. 30º- Cumprimento Suspensão O cumprimento da suspensão é de responsabilidade 
exclusiva de cada equipe independente de comunicação oficial. 

Art. 31º- Disciplina Os casos passíveis de julgamento serão, incluindo, mas não se 
limitando a (i) agressão física ao jogador rival e/ou árbitros, (ii) ofensas ou ameaças aos árbitros, 
(iii) briga generalizada, (iv) falta grave durante o jogo com intenção de machucar, (v) atos e falas 
de racismo, xenofobia e/ou homofobia contra qualquer participante e (vi) quaisquer outros atos de 
hostilidade.  

Art. 32º- Relatos Todos os fatos da ocorrência, descritos no art. 30º acima, deverão ser 
relatados na súmula pelos árbitros e/ou os capitães das equipes envolvidas.   

Art. 33º- Julgamento. A Organização poderá aplicar punições agindo por conta própria ou 
após o recebimento de denúncia pelos árbitros e/ou os capitães das equipes envolvidas, 
independente da ocorrência estar relatada em súmula.  

Art. 34º- Decisão Julgamento A definição da punição, caso aplicável, acontecerá, 
exclusivamente, pela Organização. Caso não ocorra a publicação da decisão em até 24h antes da 
próxima rodada, o caso prescreverá não sendo possível punir o atleta.  

 



 
H. PREMIAÇÕES 

Art. 35º- Premiações Os seguintes prêmios serão entregues ao respectivos vencedores ao 
final do FGV Society: (i) melhor goleiro, para o goleiro que se destacar durante o campeonato; (ii) 
artilheiro, para o jogador com mais gols no campeonato, em caso de empate os critérios serão, 
em ordem: (i) menos partidas disputadas e (ii) melhor classificação do respectivo time na tabela 
final; (iii) craque do campeonato (ouro, prata e bronze), para os três jogadores com maior número 
de pontos na eleição do craque do campeonato; (iv) mvp Final Ouro, para o jogador com a melhor 
atuação na Final Ouro; (v) seleção do campeonato, para melhores os jogadores de cada posição 
escolhidos com base na votação da Organização e (vi) Gol Puskas, para o gol mais bonito do FGV 
Society, escolhido através de votação no Instagram. 

Art. 36º- Craque do Campeonato Ao término de cada partida (i) um dos capitães de cada 
equipe deverá indicar para o mesário com a sumula o melhor jogador da partida da equipe 
adversária e (ii) os juízes da respectiva partida deverão indicar para o mesário com a súmula o 
melhor jogador da partida de cada equipe.  

 

Art. 37º- Pontuação A pontuação do craque do campeonato ocorrerá da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Pontos 1ª Fase, Semi Final 
Prata e Final Prata 

Pontos Semi Finais 
Ouro e Finais Ouro 

 

Derrota 

Capitão adversário escolhe um 
atleta e juízes escolhem outro 
atleta: 1 ponto para cada atleta 

Capitão adversário e juízes 
escolhem o mesmo atleta: 1 ponto 
para o atleta escolhido 

Capitão adversário 
escolhe um atleta e juízes 
escolhem outro atleta: 2 
pontos para cada atleta 

Capitão adversário e 
juízes escolhem o mesmo 
atleta: 2 pontos para o 
atleta escolhido 

Empate Capitão adversário escolhe um 
atleta e juízes escolhem outro 
atleta: 1 ponto para cada atleta 

Capitão adversário e juízes 
escolhem o mesmo atleta: 1 ponto 
para o atleta escolhido 

Capitão adversário 
escolhe um atleta e juízes 
escolhem outro atleta: 2 
pontos para cada atleta 

Capitão adversário e 
juízes escolhem o mesmo 
atleta: 2 pontos para o 
atleta escolhido 

Vitória  Capitão adversário escolhe um 
atleta e juízes escolhem outro 
atleta: 3 pontos para cada atleta 

Capitão adversário e juízes 
escolhem o mesmo atleta: 4 pontos 
para o atleta escolhido 

Capitão adversário 
escolhe um atleta e juízes 
escolhem outro atleta: 4 
pontos para cada atleta 

Capitão adversário e 
juízes escolhem o mesmo 
atleta: 5 pontos para o 
atleta escolhido 



 
Art. 38º- Desempate Caso ocorra empate em número de pontos entre 2 ou mais atletas na 
classificação do craque do campeonato o critério de desempate será (i) colocação da equipe ao 
término do FGV Society, (ii) número de gols, (iii) menor número somados de cartões amarelos e 
vermelhos e (iv) maior número de partidas disputadas 

Art. 39º- Divulgação. A classificação atualizada do craque do FGV Society não será 
divulgada durante o torneio, sendo que a divulgação ocorrerá apenas ao término do FGV Society. 

Art. 40º- Seleção do Campeonato. A Organização escolherá a seleção do campeonato 
formada por 7 jogadores com base nas análises dos atletas durante as partidas do FGV Society.  

 
I. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 41º- Recurso. Não caberá recurso para qualquer decisão proferida pela Organização 

Art. 42º- Ciência do Regulamento. Todos os participantes serão considerados 
conhecedores deste Regulamento e das regras oficiais da Federação Paulista de Futebol Society.  

Art. 43º- Federação Paulista de Futebol Society. Durante as partidas serão utilizadas as 
regras oficiais da Federação Paulista de Futebol Society. 

Art. 44º- Imagem e Vídeos. A Organização poderá utilizar a imagem, nome e voz, dos 
atletas do FGV Society, a qualquer tempo, através de fotografias, reproduções, desenhos, vinhetas, 
filmes, vídeos, anúncios, entrevistas, internet, websites, aplicativos, redes sociais (por exemplo, 
Facebook, Twitter e YouTube) e mídia digital para divulgação do FGV Society.  

Art. 45º- Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Organização.  

***  

  



 
ANEXO A – CALENDÁRIO DE RODADAS FGV SOCIETY 2022.1 


