
TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO NORDESTE - 
RECIFE 2019 -

REGULAMENTO GERAL

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Este   regulamento   é   o   conjunto   das  disposições   que   regem   o  TORNEIO DE 
FUTEBOL SOCIETY DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  NORDESTE  –  RECIFE 
2019 e obriga os que com ele tenham relações a sua total obediência.

• ORGANIZAÇÃO

O Torneio de Futebol Society do Ministério Público do Nordeste – Recife/2019 será realizado 
pela Associação do Ministério  Público de Pernambuco  –  AMPPE  com  apoio da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP.

• OBJETIVO

O Torneio  de  Futebol  Society  do Ministério  Público  do Nordeste  –  Recife/2019 tem por 
objetivo promover o congraçamento entre os membros do Ministério Público dos Estados da 
Região Nordeste.

• PERÍODO DE REALIZAÇÃO

De 15 a 17 de novembro, na cidade de Recife-PE, com o início das partidas a partir das 8 horas 
do dia 15 de novembro de 2019.

• PARTICIPANTES

Participarão  do  Torneio  as  Associações  do  Ministério  Público  dos  Estados  do  Nordeste 
regularmente inscritas. Os atletas necessariamente deverão ser integrantes ou ex integrantes 
dos Ministérios  Públicos dos Estados do Nordeste,  (Promotores ou Procuradores de Justiça) 
que deverão comprovar sua condição mediante apresentação da carteira funcional, ressalvada a 
possibilidade de inscrever,  exclusivamente para a posição de goleiro,  membro integrante de 
qualquer Ministério Público do Brasil.

• INSCRIÇÃO DAS EQUIPES E DOS ATLETAS

5.1- As equipes participantes são as seguintes:

AMPPE 1 (Pernambuco)
AMPPE 2 (Pernambuco)
AMPAL (Alagoas)
AMPEB (Bahia)
ACMP (Ceará);
AMPEM (Maranhão)
APMP (Paraíba)
AMPERN (Rio Grande do Norte)
ASMP (Sergipe)



5.2-Cada uma das equipes participantes poderá inscrever até 20 (vinte) atletas, devendo as 
respectivas associações enviar a lista definitiva de atletas até o dia 08 de novembro.

5.3-As Associações deverão fazer a inscrição definitiva das equipes declinando o nome de 
todos os atletas, data de nascimento e matrícula funcional, por meio do site da AMPPE.

5.4-As equipes  que  encontrem dificuldades  para  arregimentar  o  número necessário  de 
atletas  interessados  para  participarem  do  torneio,  poderão  inscrever  atletas  de  outros 
estados do Nordeste, observadas as regras do item 4 e desde que esses atletas não integrem 
nenhuma outra equipe participante, de maneira que nenhum atleta poderá participar de 
mais de uma equipe.  

• LOCAL

O Torneio  de  Futebol  Society  do  Ministério  Público  do  Nordeste  –  Recife-2019 será 
realizado no Centro de Treinamento do Clube Náutico Capibaribe, situado na Rua S D 
3467, s/n - Guabiraba, Recife,

• DO CONSELHO ARBITRAL

7.1-  O  Conselho  Arbitral  será  composto  por  9  (nove)  membros,  sendo  um 
Coordenador  Técnico  ind icado  pe la  AMPPE e um representante de cada uma das 
associações participantes,  os quais necessariamente deverão ser  membros do Ministério 
Público. O representante da parte envolvida em qualquer um dos processos ou recursos não 
poderá ter direito a voto, apenas a argumentar ou realizar a defesa.

7.2- O Conselho Arbitral será responsável, durante a competição, pela solução das questões 
disciplinares e regulamentares omissas.

7.3- O Conselho Arbitral não poderá alterar as normas contidas no presente regulamento.

• DOS GRUPOS E DA FORMA DE DISPUTA

8.1- A forma de disputa, definida pela organização, será a seguinte:

8.2- As nove equipes inscritas serão divididas, na primeira fase (fase classificatória), em 
03 (três) grupos de 03 (três) equipes, sendo que as equipes de cada grupo jogarão entre si.

8.3- Na composição dos grupos será observada a posição de cabeças-de-chave, as quais 
serão formadas por uma das equipes da Associação organizadora do evento (AMPPE 1),  
pelo último campeão (AMPEM) da competição regional anterior e pela equipe com maior 
quantidade de títulos em edições anteriores da competição regional (APMP), duas vezes 
campeã.

8.4-  Visando  à  formação  de  chaves  equilibradas  e  de  nível  semelhante,  poderá  haver 
ditribuição de equipes que não sejam cabeças de chave em 02 (dois) potes diversos, com 
base  na  colocação  das  equipes  em  torneios  regionais  anteriores  e  no  número  de 
participações,  de  modo  que  ACMP,  AMPEB  e  AMPAL sejam  sorteadas  para  chaves 
diferentes, completando-se as chaves com as equipes da  AMPERN, ASMP e AMPPE 2, 



estabelecendo-se ainda, que as duas equipes da Associação organizadora do evento não 
poderão cair em uma mesma chave. 

8.5-Serão classificadas para a  fase seguinte (quartas  de final),  os  primeiros e  segundos 
colocados de cada um dos grupos, além dos 2 (dois) melhores terceiros colocados dentre os 
3 (três) grupos.

8.4- Será formado, então, um grupo único de 08 (oito) equipes que se enfrentarão em 
partida única, de caráter eliminatório, da seguinte forma:

Jogo 1 – 1º colocado geral x 8º colocado geral
Jogo 2 – 2º colocado geral x 7º colocado geral
Jogo 3 – 3º colocado geral x 6º colocado geral
Jogo 4 – 4º colocado geral x 5º colocado geral

8.5- Estarão classificadas para a fase seguinte (semi-final), as equipes vecedoras de cada 
uma das partidas acima. Em caso de empate, será classificada a equipe que obteve melhor 
classificação na primeira fase.

8.6- Na fase semifinal as equipes se enfrentarão da seguinte forma:

Classificado do Jogo 1 x Classificado do Jogo 4
Classificado do Jogo 2 x Classificado do Jogo 3

8.7- Estarão classificadas para a final, as equipes vencedoras de cada um dos jogos da fase 
semi-final. Em caso de empate serão cobradas 03 (três) penalidades máximas alternadas, e 
após uma a uma até que haja um vencedor. 

8.8- A ultima fase (final) será disputada em partida única, sendo considerado campeão a 
equipe  vencedora.  Em  caso  de  empate  no  tempo  normal,  serão  cobradas  03  (três) 
penalidades máximas alternadas, e após uma a uma até que haja um vencedor.

8.9- As equipes perdedoras da fase semifinal disputarão uma partida cujo vencedor será 
considerado terceiro colocado. Em caso de empate, serão cobradas 03 (três) penalidades 
máximas alternadas, e após uma a uma até que haja um vencedor.

• DA PREMIAÇÃO

A Associação organizadora premiará as equipes vencedoras com troféus e/ou medalhas, 
da seguinte forma:

9.1- Equipe campeã;
9.2-Equipe vice-campeã;
9.3-Equipe terceira colocada,
9.4-Artilheiro;
9.5-Goleiro com menor média de gols tomados;
9.6-Melhor jogador.
9.7- Ao final de cada partida a equipe de arbitragem elegerá o melhor jogador da partida, 
fazendo constar na respectiva súmula e, ao final do torneio, o atleta que tiver somado o 
maior número de indicações será escolhido o melhor jogador da competição.



• REGRAS

Serão utilizadas subsidiariamente as regras oficiais da “Confederação de Futebol Sete do 
Brasil”  em  vigor,  próprias  do  Futebol  Society,  com  as  alterações  previstas  neste 
regulamento.

• REGRAS ESPECÍFICAS

11.1 As partidas terão dois tempos de 25 minutos, com de intervalo 5 minutos entre cada 
tempo.

11.2 – O sistema de pontuação para classificação geral das equipes na fase de classificação 
ocorrerá da seguinte forma
Vitória – 3 pontos /  Empate – 1 ponto / Derrota - 0 ponto.

• –  Para  definir  a  classificação  da  primeira  fase  serão  adotados  os  seguintes 
critérios:

a) maior número de pontos;
b) maior número de vitórias;
c) maior saldo de gols;
d) maior número de gols marcados;
e) menor número de gols sofridos;
f) menor número de cartões vermelhos;
g) menor número de cartões azuis:
h) menor número de cartões amarelos;
i) sorteio. 

11.4 - É vedado o uso de chuteiras com travas, permitindo-se tão somente a utilização de 
tênis-chuteira específico para a prática de futebol society.

11.5 - As delegações poderão inscrever, além dos 20 (vinte) jogadores de que trata o item 
5, 01 (um) treinador e 02 (dois) auxiliares.
 
11.6 - Cada equipe poderá utilizar no campo de jogo o número de 08 (oito) atletas, um dos 
quais será o goleiro. Para início ou continuação da partida, o número mínimo de atletas é 
de 04 (quatro) atletas.

11.7 - Em caso de decisão por pênaltys, só poderão participar da disputa os jogadores,
inclusive  o  goleiro,  que  estiverem  em  campo  ao  término  da  partida,  não  havendo
possibilidade de substituições.

11.8 - Os horários de jogos devem ser rigorosamente observados, com tolerância de 15 
(quinze)  minutos,  sob  pena  de  a  equipe  que  não  cumprir  o  horário  ser  considerada 
perdedora por W.O. Esse prazo deverá ser cumprido para que não provoque atraso na 
realização dos jogos subsequentes.

11.9 - A equipe responsável pelo W.O. será desclassificada do torneio.



11.10 - Caso a equipe responsável pelo W.O., na fase classificatória, já tenha realizado a 
primeira partida, o resultado desta será mantido, enquanto que a partida não realizada será 
considerada, para efeitos de classificação, com o placar idêntico ao da derrota sofrida na 
partida anterior. Ou seja, se a equipe perdeu por 5 x 1 no jogo anterior, o resultado do 
W.O. equivalerá a uma vitória por 5 x 1 para a equipe adversária envolvida na partida que 
deveria  ter  sido  realizada.  Em qualquer  outra  circunstância,  como por  exemplo,  se  a 
equipe que der causa ao W.O., tiver empatado ou vencido a primeira partida, o W.O. será 
considerado 1 x 0 para a equipe adversária.

11.11 – Caso uma equipe, no decorrer da partida, fique reduzida a número inferior a 04 
(quatro) atletas, a partida será interrompida e a equipe será desclassificada do torneio, 
sendo  considerada  perdedora  por  W.O,  exceto  no  caso  de  estar  perdendo  por  placar 
superior a 1 x 0, situação em que, além da desclassificação da equipe, será mantido o 
resultado  verificado  no  momento  em  que  a  partida  foi  interrompida,  observando-se, 
inclusive, a hipótese do item 11.10, caso seja mais vantajosa para a equipe que não deu 
causa ao W.O.;

11.12 - Serão utilizados os seguintes cartões disciplinares:

CARTÃO AMARELO – O atleta advertido deve deixar o campo de jogo pela zona de 
substituição, podendo ser imediatamente substituído por outro jogador, permanecendo 
no
banco de  reservas,  podendo  retornar após  02  minutos  cronometrados  de bola  em jogo,
quando for informado e receber autorização do árbitro. O atleta que, na mesma partida, 
receber o segundo cartão amarelo, receberá automaticamente o cartão azul;

CARTÃO AZUL – O atleta é excluído do campo de jogo, devendo deixar o campo de jogo 
pela zona de substituição, não podendo retornar nem permanecer no banco de reservas, e 
seu substituto deve aguardar por 02 minutos cronometrados de bola em jogo, até receber 
autorização do árbitro para recompor sua equipe. 

CARTÃO VERMELHO – O atleta é expulso do campo, devendo deixar o campo de jogo, 
não permanecer no banco de reservas, não sendo permitida a substituição do expulso. O 
atleta ficará suspenso automaticamente do jogo seguinte de sua equipe. O cumprimento de 
suspensão automática é de responsabilidade de cada equipe, independente de comunicação 
oficial, sendo desclassificada a equipe que utilizar indevidamente o jogador expulso;

11.13  –  A partir  da  oitava  falta  coletiva  cometida  em cada  preríodo  da  partida,  será 
anotada uma penalidade máxima a favor da equipe adversária;

11.14 - Cada equipe terá direito a 1 (um) tempo técnico, de um minuto, em cada tempo de 
jogo.

11.15 - O reinício de jogo, pelo goleiro, será com arremesso manual de dentro de sua 
área. 

11.16 - A reposição de bola lateral será com arremesso manual.

11.17- O tiro de canto será realizado com os pés a partir da área, sendo válida a cobrança 
direta ao gol no tiro de canto.



11.18 - Não serão validados gols com as mãos por arremesso de qualquer espécie. 

11.19 - A distância mínima a ser respeitada pelos adversários em todos os arremessos, tiros 
diretos ou indiretos é de 5 metros.

11.19 - Toda cobrança deve ser executada em no máximo 5 segundos. Caso ultrapasse 
esse tempo, a bola será revertida ao seu adversário.

11.20  -  Somente  poderão  permanecer  no  banco  de  reservas  os  atletas  que  estiverem 
inscritos na súmula, o técnico e seus auxiliares.

11.21- A responsabilidade da troca de uniformes, no caso de choque de cores e modelos, é 
da equipe situada à esquerda da tabela, devendo prevalecer o bom senso da organização e 
dos arbitros, além  do espírito de colaboração, caso a equipe não possua outro uniforme.

12.ARBITRAGEM

A organização do evento se encarregará de contratar os árbitros capacitados para dirigir as 
partidas.


