
 

 
 

LIGA JOINVILENSE DE FUTEBOL - 2021  

MANUAL DE TIPIFICAÇÕES PARA A ARBITRAGEM 

 
MOTIVOS PARA CARTÃO AMARELO - JOGADORES 

 

SER CULPADO POR UMA DAS SEGUINTES AÇÕES: 

• Dar ou tentar dar um pontapé (chute), uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola; 
• Saltar, fazer carga ou empurrar um adversário de maneira temerária na disputa da bola; 
• Golpear ou tentar golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola; 
• Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola; 
• Impedir um ataque promissor (calçando/dando uma entrada/segurando/puxando um adversário ou por infração de mão) 
• Tocar a bola com a mão deliberadamente para tentar marcar um gol (não é necessário que consiga); 
• Tentar enganar o árbitro simulando uma lesão ou ter sofrido uma falta (simulação); 
• Trocar de posição com o goleiro durante o jogo sem a permissão do árbitro; 
• Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo (segurando um adversário ou outra infração por mostrar desrepeito ao jogo); 
• Jogar a bola quando estiver saindo do campo de jogo depois de ter recebido permissão para deixá-lo; 
• Distrair verbalmente um adversário durante o jogo ou em seu reinício (geralmente é de maneira verbal com “deixa/minha/sai”); 
• Fazer marcas não autorizadas no campo de jogo; 
• Realizar fintas quando o executor já completou sua corrida de preparação para um tiro penal; 
• Distrair ou atrapalhar, de forma incorreta, o adversário executor de um arremesso lateral; 
• Deixar o campo de jogo por razões táticas para ganhar uma vantagem ilícita ao retornar ao campo de jogo; 
• Distrair um adversário estando parado entre os postes de meta e na parte delimitada pela rede da meta; 
• Empregar uma ação deliberada com a bola em jogo inclusive quando executar um tiro livre, para passar a bola a seu goleiro com a 

cabeça, o peito, o  joelho etc., a fim de burlar a regra, independentemente de o goleiro tocar ou não a bola com suas mãos; 

• Praticar ato desleal ou hostil contra um adversário, fora da disputa de bola ou contra um companheiro de equipe, membro de 
comissão técnica, membro da equipe de arbitragem, espectador ou qualquer outra pessoa; 

• Impedir um gol ou uma clara oportunidade de gol do adversário, cometendo uma infração, na tentativa de jogar a bola, 
dentro da sua área penal e o  árbitro assinalar o penal; 

• Outro motivo (somente neste caso, abriria um campo livre para o árbitro narrar a ocorrência). 
 

DESAPROVAR COM PALAVRAS OU GESTOS AS DECISÕES DA ARBITRAGEM 

• Desaprovar com gestos ou palavras as decisões da arbitragem. 

 

RETARDAR O REINÍCIO DO JOGO 

 
• Executar um tiro livre do lugar errado com a única intenção de forçar o árbitro a ordenar sua repetição. 
• Simular a intenção de executar um arremesso lateral, mas, de repente, deixar a bola para um companheiro executá-lo; 
• Chutar a bola para longe ou carregá-la com as mãos depois do árbitro ter paralisado o jogo; 
• Retardar excessivamente a execução de um arremesso lateral ou tiro livre; 
• Retardar a saída do campo de jogo durante uma substituição; 
• Provocar um confronto ao tocar deliberadamente a bola depois do árbitro ter paralisado o jogo. 

 

INFRINGIR PERSISTENTEMENTE AS REGRAS DO JOGO 

Cometer um número excessivo de infrações, infrigindo persistententemente as regras do jogo. 

 

NÃO RESPEITAR A DISTÂNCIA REGULAMENTAR EM UM TIRO DE CANTO, TIRO LIVRE OU ARREMESSO LATERAL 

 

ENTRAR OU RETORNAR AO CAMPO DE JOGO SEM A PERMISSÃO DO ÁRBITRO 

 

ABANDONAR INTENCIONALMENTE O CAMPO DE JOGO SEM A PERMISSÃO DO ÁRBITRO 

 

COMEMORAÇÃO DE UM GOL 

• Perder tempo excessivo na comemoração; 
• Fazer gestos provocadores, debochados ou exaltados; 
• Subir nos alambrados e/ou se aproximar dos espectadores de modo a causar problemas de segurança; 
• Tirar a camisa ou cobrir a cabeça com ela; 
• Cobrir a cabeça ou rosto com uma máscara ou artigos semelhantes. 



 

• Dar ou tentar dar um pontapé (chute) ou uma rasteira/calço em um adversário com uso de força excessiva na disputa de bola; 
• Saltar ou fazer carga em um adversário com uso de força excessiva na disputa de bola; 
• Golpear, tentar golpear ou empurrar um adversário com uso de força excessiva na disputa de bola; 
• Dar uma entrada contra um adversário com uso de força excessiva na disputa de bola; 
• Outro motivo (detalhar no campo expulsões). 

FOR CULPADO DE JOGO BRUSCO GRAVE (NA DISPUTA DE BOLA) 

• Dar ou tentar dar um pontapé (chute), uma rasteira/calço em um adversário com uso de força excessiva fora da disputa de bola; 
• Golpear ou tentar golpear um adversário com uso de força excessiva fora da disputa de bola; 
• Empurrar um adversário com uso de força excessiva fora da disputa de bola; 
• Outro motivo (detalhar no campo expulsões). 

FOR CULPADO DE CONDUTA VIOLENTA (FOR  A DA DISPUTA DE BOLA) 

MORDER OU CUSPIR EM UM ADVERSÁRIO OU EM QUALQUER OUTRA PESSOA 

IMPEDIR UM GOL OU UMA CLARA OPORTUNIDADE DE GOL DO ADVERSÁRIO, TOCANDO 

DELIBERADAMENTE A BOLA COM A MÃO 

IMPEDIR UM GOL OU UMA OPORTUNIDADE CLARA DE GOL DO ADVERSÁRIO, MEDIANTE INFRAÇÃO 

SANCIONÁVEL COM UM TIRO LIVRE  

Por proferir as seguintes palavras em minha direção: “----------” 
Por proferir as seguintes palavras com o dedo em riste em minha direção: “----------” 

Por fazer gestos com as mãos com sinais de “----------“. 

EMPREGAR LINGUAGEM E/OU GESTICULAR DE MANEIRA OFENSIVA, GROSSEIRA OU ABUSIVA 

Expulsei por segunda advertência por “ DIGITE APENAS O MOTIVO PARA A SEGUNDA 
ADVERTÊNCIA (SEGUNDO CARTÃO AMARELO)” 

RECEBER UMA SEGUNDA ADVERTÊNCIA COM CARTÃO AMARELO NA MESMA PARTIDA 
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MOTIVOS PARA CARTÃO VERMELHO - JOGADORES 

Nos casos seguintes, o árbitro deverá detalhar o fato no item EXPULSÕES: 
 

 

ORIENTAÇÕES FINAIS - SÚMULA ELETRÔNICA 

 
Para expulsões: Sempre que for relatar uma EXPULSÃO DIRETA, por exemplo uma entrada 
com uso de força excessiva, descrever com detalhes. Façam as seguintes perguntas para si 
mesmo: Quem atingiu? Com que parte do corpo? De que maneira? Foi na disputa de bola ou 
fora da disputa de bola? Quem foi atingido? Em que parte do corpo? Como ficou o jogador 
atingido? Necessitou de atendimento? Caso tenha sido atendido, retornou para o jogo? Como 
agiu o jogador expulso? Deixou o campo de jogo protestando ou normalmente? 

 
Comissão Técnica: Quando for advertir (CA)/expulsar (CV), procurar no livro de Regras do 
Jogo o motivo correto do CA/CV (por isso é importante a leitura prévia do livro). 

 
Acréscimos: Geralmente séra: “Acréscimos motivados por substituições, atendimento a 
jogadores possivelmente lesionados e retirada dos mesmos do campo de jogo.” 

 

Observações: Realizar um minuto de silêncio antes de todas as competições e informar “Foi 
respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid-19.” 

 

O MAIS IMPORTANTE: ANTES DE CLICAR EM “FINALIZAR SÚMULA”, SEMPRE DEVEMOS CLICAR 
EM “VISUALIZAR SÚMULA” PARA VER COMO QUE FICARÁ A SÚMULA DISPONÍVEL 
PUBLICAMENTE. PODEMOS ERRAR A ELABORAÇÃO DA SÚMULA MAS JAMAIS DEVEMOS FINALIZÁ-
LA. ANTES DE FINALIZAR SEMPRE VISUALIZAR ELA PARA VER SE ESTÁ COM AS TIPIFICAÇÕES 
CORRETAS DE ACORDO COM ESSSE MANUAL DE TIPIFICAÇÕES DA LJF. 


