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A todas associações nacionais de futebol e  

confederações 

 

 
Circular n.º 11 

 
Zurique, 25 setembro 2017 

SEC/2017-C201/bru 

 

 
Esclarecimentos sobre as Leis de Jogo 2017/2018 

 
Na sequência das recentes reuniões do nosso Subcomité Técnico (TSC) e dos Painéis 

Consultivos Técnicos de Futebol (TAP + FAP), o Conselho de Administração do IFAB 

aprovou os seguintes esclarecimentos sobre as Leis do Jogo 2017/18 que se aplicam com 

efeito imediato: 

 

ALTERAÇÕES ÀS LEIS DE JOGO 

SUBSTITUIÇÕES 

• o número de substitutos que é permitido usar por cada equipa é até um máximo 

de cinco, exceto no futebol juvenil, onde o máximo será determinado pela 

associação nacional, confederação ou pela FIFA. 

 

Explicação 

A revisão das Alterações visava aumentar a participação, mas não intencionalmente 

reduzir a participação em alguns países, que já permitiam mais de 5 substitutos no 

futebol juvenil; Este esclarecimento, portanto, permite que mais de 5 substitutos sejam 

utilizados no futebol juvenil. 
 

 
LEI 4 – EQUIPAMENTO DOS JOGADORES 

SLOGANS, DECLARAÇÕES, IMAGENS E PUBLICIDADE 

A seguinte orientação (que passará a ser parte da Lei 4 em 2018/19) visa ajudar os 

organizadores da competição, Federações nacionais, confederações e FIFA a decidir o que 

pode ser visível no equipamento dos jogadores. 



 
 

 

 

 
 

Princípios 
• A Lei 4 aplica-se a todos os equipamentos (incluindo indumentária) usados pelos 

jogadores, substitutos e jogadores substituídos; estes princípios também se aplicam 
a todos os elementos oficiais na área técnica 

• Os seguintes são (geralmente) permitidos: 
o número do jogador, nome, emblema / logotipo da equipa, slogans / emblemas de 

iniciativas que promovam o jogo de futebol, respeito e integridade, bem como 
qualquer publicidade permitida pelas regras de competição ou Federação nacional, 
confederação ou regulamentos da FIFA 

o os dados do jogo: equipas, data, competição / evento, local 
• Os slogans, declarações ou imagens permitidas devem ser confinados à parte da 

frente da camisola de jogo, manga e / ou braçadeira  
• Em alguns casos, o slogan, declaração ou imagem só pode aparecer na braçadeira do 

capitão 
 

Interpretação da Lei 

Ao interpretar-se um slogan, declaração ou imagem permitida, deve-se ter em conta a Lei 

12 (Faltas e Incorreções), que exige que o árbitro tome medidas contra um jogador 

culpado de: 

• usar linguagem ofensiva, injuriosa ou grosseira e / ou gestos 
• fazer gestos ou atos provocatórios, de troça ou inflamatórios 

Qualquer slogan, declaração ou imagem que caia nestas categorias, não é permitido. 
 

Embora seja relativamente simples definir os termos "religioso" e "pessoal", o "político" 

é menos claro, mas não são permitidos slogans, declarações ou imagens relacionadas 

com o seguinte: 

• qualquer pessoa (s), viva ou morta (a menos que seja parte do nome oficial da competição) 
• qualquer partido/organização/grupo local, regional, nacional ou internacional, etc. 
• qualquer entidade governamental, local, regional ou nacional ou respetivos departamentos, 

escritórios    ou funções 
• qualquer organização discriminatória 
• qualquer organização cujos objetivos / ações possam ofender um número considerável de 

pessoas 
• qualquer ato / evento político específico 

 
Ao comemorar-se um importante evento nacional ou internacional, as sensibilidades da 

equipa adversária (incluindo os seus adeptos) e o público em geral devem ser 

cuidadosamente consideradas. 

 
As regras da competição podem conter restrições/limitações adicionais, relativamente ao 

tamanho, número e posição de slogans, declarações, imagens e propaganda. Recomenda-

se que as decisões relativas a slogans, declarações ou imagens sejam tomadas ao inicio do 

jogo/competição se realizar 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

LEI 11 – FORA DE JOGO 

Ao analisar uma situação de fora de jogo deve ser considerado, o primeiro ponto de 

contacto do "jogar ou tocar" a bola. 

 

Explicação 

Esta definição é necessária, pois o uso de VAR em slow motion (câmara lenta) mostra 

uma diferença significativa entre o primeiro e o último contacto com a bola quando esta 

é "passada". 

 

LEI 12 – FALTAS E INCORREÇÕES 

FALTAS CONTRA UM COLEGA DE EQUIPA (OU UM COLEGA SUPLENTE /ELEMENTO 

OFICIAL DA SUA EQUIPA) 

Se um jogador comete uma infração contra um jogador, suplente ou elemento oficial da 

sua equipa quando a bola está em jogo: 

• infração dentro do terreno de jogo – pontapé-livre direto (ou penálti) 
• infração fora do terreno de jogo – pontapé-livre indireto (PLI) sobre a linha delimitadora             

do terreno de jogo no local mais próximo onde a infração ocorreu se o árbitro interrompeu            
o jogo para advertir (CA) ou expulsar (CV) um jogador. 

 
DUAS INFRAÇÕES AO MESMO TEMPO/NUMA SUCESSÃO RÁPIDA  

Quando duas infrações diferentes para advertência (CA) são cometidas (mesmo sendo 

próximas), elas devem resultar em 2 advertências (2xCA), por exemplo, se um jogador: 

• entrar no terreno de jogo sem a autorização do árbitro e cometer uma falta 

negligente/parar um ataque prometedor com uma falta/jogar a bola com a mão, 

etc. 

 
CONTACTO COM A BOLA 

Lançar um objeto constitui uma infração para pontapé-livre direto (não uma infração por 

jogar a bola com a mão). Assim, se o guarda-redes atira um objeto e atinge a bola/um 

adversário dentro da área de penálti, deverá ser sancionado com um pontapé de penálti 

e respetiva advertência (CA) ou expulsão (CV). 

 

GLOSSÁRIO 

CHUTAR 

A bola é chutada quando um jogador faz o contacto com o pé ou tornozelo 

Explicação: 

Isto esclarece as partes do corpo usadas para "chutar" a bola (especialmente em termos 

de passar a bola para o guarda-redes etc). A canela, joelho ou qualquer outra parte do 

corpo "toca" ao invés de "chutar" a bola. 

 
 



 
 

 

 

 
 
 

As Leis do Jogo são uma ferramenta crucial para fazer do futebol, da base aos mais altos 

níveis, justo, acessível e agradável. O IFAB continuará a trabalhar para assegurar que as 

Leis do Jogo sirvam e protejam a natureza, justiça e integridade do jogo. 

 
Obrigado pela atenção prestada e por favor, não hesitem em nos contactar para qualquer 

questão ou dúvida. 

 
Com os melhores 

cumprimentos,  

O IFAB 
 

 
Lukas Brud 

Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 


