
COMUNICADO OFICIAL 
N.: 468 

DATA: 2011.06.30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALTERAÇÕES ÀS LEIS DO JOGO DO FUTSAL – 2011/2012 
 

 
 
 
 
 
 
Para conhecimento geral, informa-se que a FIFA, através da sua Circular Nº 1265, de 

09.06.2011, divulgou as alterações às Leis do Jogo do Futsal 2011/2012, que se 

transcrevem em anexo, por tradução. 

 

 

 

 

 

 

 

Pel' A Direcção da F.P.F. 
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FIFA 
Circular n.º 1265 
Zurique, 9 de Junho de 2011 

Alteração e correcções às Leis do Jogo do Futsal 2011 

 

Na sequência da Circular FIFA nº 1265, datada de 9 de Junho, informando da 
aprovação pela FIFA Futsal Sub-Committee de uma alteração às Leis do Jogo de 
Futsal e da utilização correcta das palavras nas quatro línguas oficiais da FIFA, 
passa-se a informar: 

 
 

LEI 16 – LANÇAMENTO DE BALIZA 
Infracções e sanções 

 

TEXTO ACTUAL NOVO TEXTO 

Se a bola não for posta em jogo directamente 
para fora da área de grande penalidade: 
• O lançamento de baliza será repetido, mas 
a contagem dos quatro segundos não é 
reiniciada e continua quando o guarda-
redes estiver pronto para o repetir. 

Se a bola estiver em jogo e o guarda-redes 
tocar novamente na bola (excepto com as 
mãos) antes de esta ter tocado num 
adversário (excepto acidentalmente noutro 
jogador da sua equipa): 
• Um pontapé-livre indirecto será concedido à 
equipa adversária, a ser executado do local 
onde a falta foi cometida (ver Lei 13 – 
Posição nos pontapés-livres). 

Se a bola estiver em jogo e o guarda-redes 
deliberadamente tocar a bola com as mãos 
antes que esta tenha sido tocada por outro 
jogador: 
• Um pontapé-livre directo será concedido à 
equipa adversária, se a falta tiver sido 
cometida fora da área de grande 
penalidade, devendo ser executado no local 
onde a falta foi cometida (ver Lei 13 – 
Posição nos pontapés-livres), e a sua equipa 
será sancionada com uma falta acumulada. 

Se a bola não for posta em jogo directamente 
para fora da área de grande penalidade: 
• O lançamento de baliza será repetido, mas 

a contagem dos quatro segundos não é 
reiniciada e continua quando o guarda-
redes estiver pronto para o repetir. 

Se a bola estiver em jogo e o guarda-
redes tocar novamente na bola (excepto 
com as mãos) antes de esta ter tocado 
noutro jogador: 
 
• Um pontapé-livre indirecto será concedido à 

equipa adversária, a ser executado no local 
onde a falta foi cometida (ver Lei 13 – 
Posição nos pontapés-livres). 

Se a bola estiver em jogo e o guarda-redes 
deliberadamente tocar a bola com as mãos 
antes que esta tenha sido tocada por outro 
jogador: 
• Um pontapé-livre directo será concedido à 

equipa adversária, se a falta tiver sido 
cometida fora da área de grande 
penalidade, devendo ser executado no local 
onde a falta foi cometida (ver Lei 13 – 
Posição nos pontapés-livres), e a sua equipa 
será sancionada com uma falta acumulada. 

 
 
 
 
 
 



COMUNICADO OFICIAL 
N.: 468 

DATA: 2011.06.30 
 
 
 
 
• Um pontapé-livre indirecto será concedido à 
equipa adversária, se a falta tiver sido 
cometida dentro da área de grande 
penalidade do guarda-redes, devendo ser 
executado em cima da linha da área de 
grande penalidade no ponto mais próximo 
do local onde a infracção foi cometida (ver 
Lei 13 – Posição nos pontapés-livres). 

 

• Um pontapé-livre indirecto será 
concedido à equipa adversária, se a falta 
tiver sido cometida dentro da área de 
grande penalidade do guarda-redes, 
devendo ser executado em cima da linha da 
área de grande penalidade no ponto mais 
próximo do local onde a infracção foi 
cometida (ver Lei 13 – Posição nos 
pontapés-livres). 

Se a bola estiver em jogo e o guarda-
redes tocar a bola de novo na sua própria 
metade da superfície de jogo depois de 
ter sido jogada deliberadamente para ele 
e antes que esta tenha sido jogada ou 
tocada por um jogador adversário: 

• Um pontapé-livre indirecto será concedido à 
equipa adversária, a ser executado no local 
onde a infração foi cometida (ver Lei 13 – 
Posição nos pontapés-livres). 

Se o lançamento de baliza não for executado 
dentro de quatro segundos: 
• Um pontapé-livre indirecto será concedido à 
equipa adversária, devendo ser executado 
em cima da linha da área de grande 
penalidade no ponto mais próximo do local 
onde a infracção foi cometida (ver Lei 13 – 
Posição nos pontapés-livres). 

Se o lançamento de baliza não for executado 
dentro de quatro segundos: 
• Um pontapé-livre indirecto será concedido à 

equipa adversária, devendo ser executado 
em cima da linha da área de grande 
penalidade no ponto mais próximo do local 
onde a infracção foi cometida (ver Lei 13 – 
Posição nos pontapés-livres). 

Se o lançamento de baliza for executado com 
jogadores da equipa atacante dentro da área 
de grande penalidade: 
• O lançamento de baliza é repetido se 
qualquer um dos jogadores atacantes tocar 
na bola ou impedir que o lançamento de 
baliza seja executado adequadamente. 

Se o lançamento de baliza for executado com 
jogadores da equipa atacante dentro da área 
de grande penalidade: 
• O lançamento de baliza é repetido se 

qualquer um dos jogadores atacantes tocar 
na bola ou impedir que o lançamento de 
baliza seja executado adequadamente. 
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Por qualquer outra infracção a esta Lei: 
• O lançamento de baliza é repetido. Se a 
falta tiver sido cometida pela equipa que 
executa o lançamento de baliza, a 
contagem dos quatro segundos não é 
reiniciada e continua quando o guarda-
redes estiver pronto para repetir o 
lançamento de baliza. 

Por qualquer outra infracção a esta Lei: 
• O lançamento de baliza é repetido. Se a 

falta tiver sido cometida pela equipa que 
executa o lançamento de baliza, a 
contagem dos quatro segundos não é 
reiniciada e continua quando o guarda-
redes estiver pronto para repetir o 
lançamento de baliza. 

Razão: Equalizar a aplicação da Lei 16 com a Lei 12, evitando assim equívocos. 
 
 

1.  
2. Correção às Leis do Jogo - Aplicação da palavra correta nas Leis do Jogo 
 
LEI 8 – PONTAPÉ DE SAÍDA E RECOMEÇO DO JOGO 
Infracções e sanções 
 

 

TEXTO ACTUAL NOVO TEXTO 

Se a bola estiver em jogo e o executante do 
pontapé de saída jogar a bola uma segunda 
vez (excepto com as mãos) antes que esta 
seja tocada por outro jogador:  
• um pontapé-livre indirecto será concedido à 
equipa adversária no local onde a infracção 
foi cometida (ver Lei 13 – Posição nos 
pontapés-livres). 

Se a bola estiver em jogo e o executante do 
pontapé de saída jogar deliberadamente a 
bola com as mãos antes que esta seja tocada 
por outro jogador:  
• um pontapé-livre indirecto será concedido à 
equipa adversária no local onde a infracção 
foi cometida (ver Lei 13 – Posição nos 
pontapés-livres) e a sua equipa será 
sancionada com uma falta acumulada. 

Se a bola estiver em jogo e o executante do 
pontapé de saída jogar a bola uma segunda 
vez (excepto com as mãos) antes que esta 
seja tocada por outro jogador:  
• um pontapé-livre indirecto será concedido à 

equipa adversária no local onde a infracção 
foi cometida (ver Lei 13 – Posição nos 
pontapés-livres). 

Se a bola estiver em jogo e o executante do 
pontapé de saída jogar deliberadamente a bola 
com as mãos antes que esta seja tocada por 
outro jogador:  
• um pontapé-livre directo será concedido 

à equipa adversária no local onde a 
infracção foi cometida (ver Lei 13 – Posição 
nos pontapés-livres) e a sua equipa será 
sancionada com uma falta acumulada. 

Por qualquer outra infracção ao procedimento 
do pontapé de saída: 
• O pontapé de saída será repetido e a lei da 
vantagem não poderá ser aplicada. 

 

Por qualquer outra infracção ao procedimento 
do pontapé de saída: 
• O pontapé de saída será repetido e a lei da 

vantagem não poderá ser aplicada. 
 

 
Razão: Nas versões inglesas e francesas, foi corrigido um erro nas Leis. (Na publicação de 
2010 da FPF já estava rectificado) 
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Lei 12 – Faltas e comportamento antidesportivo 
 
Faltas punidas com pontapé-livre indirecto 
 
TEXTO ACTUAL NOVO TEXTO 
 
Um pontapé-livre indirecto será concedido à 
equipa adversária do guarda-redes que 
cometa uma das quatro faltas seguintes: 
 
• controlar a bola com as mãos ou com os pés 
na sua própria metade da superfície de jogo 
por mais de quatro segundos; 

• depois de jogar a bola, tocar-lhe novamente 
na sua própria metade da superfície de 
jogo, após ter sido deliberadamente 
pontapeada por um colega de equipa sem 
ter sido jogada ou tocada por um 
adversário; 

• tocar a bola com as mãos dentro da sua 
área de grande penalidade  após ter sido 
deliberadamente pontapeada por um colega 
de equipa; 

 

 
Um pontapé-livre indirecto será concedido à 
equipa adversária do guarda-redes que cometa 
uma das quatro faltas seguintes: 
 
• controlar a bola com as mãos ou com os 

pés na sua própria metade da superfície de 
jogo por mais de quatro segundos; 

• depois de jogar a bola, tocar-lhe novamente 
na sua própria metade da superfície de 
jogo, após ter sido deliberadamente jogada 
por um colega de equipa sem ter sido 
jogada ou tocada por um adversário; 

• tocar a bola com as mãos dentro da sua 
área de grande penalidade após ter sido 
deliberadamente pontapeada por um colega 
de equipa; 

• tocar a bola com as mãos dentro da sua 
área de grande penalidade após tê-la 
recebido directamente de um pontapé de 
linha lateral executado por um colega de 
equipa. 

• tocar a bola com as mãos dentro da sua 
área de grande penalidade após tê-la 
recebido directamente de um pontapé de 
linha lateral executado por um colega de 
equipa. 

 
 
Razão: evitar quaisquer equívocos criados, na versão inglesa, pela palavra “kicked” – a falta é 
praticada mesmo quando a bola é passada com a cabeça ou qualquer outra parte do corpo do 
jogador. 
 
As alterações entram em vigor em 1 de Julho de 2011. 

 


