
COMUNICADO OFICIAL 
N.: 457 

DATA: 2010.06.15 
 
 

 

 
 
 

ARBITRAGEM 

ALTERAÇÕES ÀS LEIS DO JOGO – 2010/2011 

 

 

 

 

 

Para conhecimento geral, informa-se que a FIFA, através da sua Circular Nº 1224, 

de 19.05.2010, divulgou as alterações às Leis do Jogo 2010/2011, que se 

transcrevem em anexo, por tradução. 

 

 
 
 
 
                 Pel’A Direcção da FPF 
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Circular n.º 1224 
Zurique, 19 de Maio de 2010  
 
 
Alterações às Leis do Jogo – 2010/2011 
 
 
 
A 124ª Assembleia Geral Anual do International Football Association Board (IFAB) teve 
lugar em Zurique a 6 de Março de 2010. As alterações às Leis do Jogo aprovadas nessa 
reunião e as directivas emitidas são indicadas de seguida:  
 
 
Alterações às Leis do Jogo e Decisões do IFAB 
1. Lei 1 – O terreno de jogo  
(submetida pela FIFA) 
 
Balizas 
Texto actual  Texto proposto  
Os postes e a barra deverão ser de 
madeira, metal ou outro material 
aprovado.  
Poderão ter forma quadrada, rectangular, 
redonda ou elíptica e não deverão 
constituir nenhum perigo para os 
jogadores. 

Os postes e a barra deverão ser de 
madeira, metal ou outro material 
aprovado.  
Deverão ter forma quadrada, rectangular, 
redonda ou elíptica e não deverão 
constituir nenhum perigo para os 
jogadores. 

 
Razão 
A definição actual foi clarificada de modo a indicar que os postes e a barra com qualquer 
outra forma não são permitidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNICADO OFICIAL 
N.: 457 

DATA: 2010.06.15 
 
 

 

2. Lei 5 – O árbitro 
(submetida pela Federação Escocesa de Futebol) 

 
Interpretação das Leis do Jogo e Linhas Orientadora s para Árbitros 
Jogadores lesionados 
Texto actual  Texto proposto  
As excepções a estas regras só são 
admitidas quando: 
• um guarda-redes se lesione 
• um guarda-redes e um jogador de 

campo choquem, necessitando de 
cuidados imediatos 

 
 

• uma lesão grave ocorra, como por 
exemplo, engolir a língua, uma 
comoção cerebral, uma perna partida 

As excepções a estas regras só são 
admitidas quando: 
• um guarda-redes se lesione 
• Um guarda-redes e um jogador de 

campo choquem, necessitando de 
cuidados imediatos 

• jogadores da mesma equipa 
choquem, necessitando de 
cuidados imediatos 

• uma lesão grave ocorra, como por 
exemplo, engolir a língua, uma 
comoção cerebral, uma perna partida 

 
Razão 
 
Foi considerado injusto que a jogadores da mesma equipa, que choquem entre si, fosse 
exigido sair do terreno de jogo para receber tratamento, deixando a sua equipa em 
inferioridade numérica. 
  
 
Lei 5 – O árbitro 
(submetida pela Federação Escocesa de Futebol)   
 
Interpretação das Leis do Jogo e Linhas Orientadora s para Árbitros 
Jogadores lesionados 
Texto actual  Texto proposto  
• os maqueiros deverão penetrar no 

terreno com uma maca, ao mesmo 
tempo que a equipa médica, para 
permitir a saída do jogador o mais 
rápido possível 

• os maqueiros deverão penetrar no 
terreno de jogo com uma maca após 
sinal do árbitro  

 
Razão 
 
A entrada obrigatória dos maqueiros no terreno de jogo para todas as lesões em que é 
solicitado um médico (equipa médica – nt), causou frequentemente quebras do jogo 
desnecessárias.  
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Outras decisões do IFAB 
 
1. Lei 1 – O terreno de jogo 

 
Interpretação das Leis do Jogo e Linhas Orientadora s para Árbitros 
 
Logótipos e emblemas 
 
O IFAB reiterou que a reprodução, real ou virtual, de logótipos e emblemas 
representativos da FIFA, das confederações, federações membros, ligas, clubes ou 
outros órgãos é proibida no terreno de jogo, nas redes das balizas e no espaço nelas 
incluído, nos postes das bandeirolas e respectivas bandeiras durante o jogo. 

 
Foi dada particular ênfase ao facto de tais logótipos não poderem ser reproduzidos nas 
bandeirolas de canto. 

 
2. Tecnologia na linha de baliza 

(continuação das discussões da 122ª Assembleia Geral Anual) 
 
No jogo, foi rejeitada por maioria a utilização de tecnologia na linha de golo e, na 
verdade, qualquer tecnologia em geral.  

 
3. Versão prevalecente das Leis do Jogo 

  
No caso de existir qualquer divergência entre as traduções das Leis do Jogo é o texto 
inglês que prevalece.  

 
4. Instruções adicionais para árbitros 

 
Notou-se que certas federações e confederações estão a emitir unilateralmente as suas 
próprias instruções e recomendações para os árbitros nos seus territórios relativamente 
à aplicação das Leis do Jogo, aumentando assim as possibilidades de interpretações 
diferentes em todo o mundo. Gostaríamos de reiterar que o Internacional Football 
Association Board  (ou a FIFA em seu nome) é o único órgão com autoridade para 
emitir tais instruções adicionais relativas às Leis do Jogo de modo a uniformizar a sua 
aplicação a nível mundial.  
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Para além desta, teve lugar em Zurique, a 18 de Maio de 2010, uma reunião especial do 
International Football Association Board (IFAB). As alterações às Leis do Jogo aprovadas 
são indicadas de seguida: 
    
Alterações às Leis do Jogo e Decisões do IFAB 
Lei 14 – O pontapé de grande penalidade 
(submetida pela FIFA) 

 
Interpretação das Leis do Jogo e Linhas Orientadora s para Árbitros 
 
Procedimento 
 

Texto actual  Texto proposto  

Fazer fintas durante a execução de um 
pontapé de grande penalidade para 
confundir o adversário é autorizado e faz 
parte do futebol. No entanto, se o árbitro 
entender que a finta constitui um 
comportamento antidesportiva, o jogador 
deve ser advertido. 

Fazer fintas durante a corrida de 
balanço para a execução de um 
pontapé de grande penalidade  para 
confundir o adversário é autorizado e faz 
parte do futebol. No entanto, simular 
pontapear a bola depois de terminar a 
sua corrida de balanço é considerado 
uma infracção à Lei 14 e um acto de 
comportamento antidesportivo, pelo 
que o jogador deve ser advertido.  

 
Razão 
 
Tendo em conta a crescente tendência dos jogadores fingirem que executam o pontapé 
para enganar o guarda-redes, é necessário esclarecer o que é permitido e que medida 
deve tomar o árbitro em caso de infracção.  
 
1. O quarto árbitro 
(submetida pela Federação Escocesa de Futebol) 

 
O quarto árbitro e o árbitro assistente de reserva (ponto 7) 
 
Texto actual  Texto proposto  

• Deve indicar ao árbitro se um jogador 
errado recebe uma advertência 
devido a uma identificação incorrecta 
desse jogador ou se um jogador não 
é expulso depois de lhe ser feita uma 
segunda advertência ou se ele é 
culpado de um acto de conduta 
violenta fora do campo de visão do 
árbitro e dos árbitros assistentes. No 
entanto o árbitro mantém a autoridade 
para decidir sobre qualquer facto 
relacionado com o jogo. 

Assiste o árbitro no controlo do jogo 
de acordo com as Leis do Jogo.  No 
entanto, o árbitro mantém a autoridade 
para decidir sobre qualquer facto 
relacionado com o jogo. 
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Razão 
 
Para assistir ao árbitro, considera-se que o âmbito dos deveres do 4.º árbitro 
devem ser estendidos para lhe permitir dar apoio e opiniões para além do limitado 
número de situações cobertas nas actuais Leis do Jogo.  
 
Entrada em vigor das Leis do Jogo 2010/2011 
 
O IFAB aprovou por unanimidade que as decisões da 124ª Reunião geral anual e 
da reunião extraordinária de 18 de Maio de 2010 entrariam em vigor a 1 de Junho 
de 2010 e, portanto, aplicar-se-ão no Campeonato do Mundo da FIFA 2010.  
 
FIFA 

 


