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Artigo 1º Âmbito 

 

O presente regulamento estabelece o conjunto de princípios básicos a serem cumpridos pelos 

árbitros, nos eventos de competição organizados ou em colaboração com a Federação de Jiu-jitsu 

de Portugal (FJJP), e de acordo com o sistema definido pela Sport Jiu Jitsu International Federation 

(SJJIF). 

 

Artigo 2º Disposições Gerais 

 

1. Os árbitros devem-se certificar de que as regras são aplicadas de forma precisa e imparcial, 

demonstrando certeza nos julgamentos, sem afetação pelo público quando aplicável. 

2. Os árbitros devem manter um comportamento cívico, calmo e assertivo, independentemente da 

situação no tatami. 

3. No que compete à apresentação, os árbitros devem possuir os cuidados de higiene básicos e 

contensão de cabelos, quando aplicável. O equipamento padrão do árbitro consiste em: 

a) Calça social preta; 

b) Cinto de couro, ou similar, inteiro preto;  

c) Meias lisas pretas ou sapatos limpos e adequados para serem usados no tatami; 

d) Camisa tipo “polo” lisa preta com o logotipo da Federação e a palavra “Árbitro” em branco; 

e) Alguns eventos e/ou organizações podem ter requisitos adicionais, como por exemplo fato 

e gravata. 

4. Na área da competição, não é permitido aos árbitros e funcionários qualquer tipo de manifesto 

tendencioso ou instrução a um competidor. Só é permitido apoio, incentivo, instrução ou similares 

aos competidores na área destinada ao público. 

5. O árbitro central é a autoridade máxima no tatami com poder para desclassificar os competidores 

no decorrer da luta. 

 

Artigo 3º Arbitragem 

 

1. As lutas são julgadas por um único árbitro central, que permanece na área de combate junto dos 

competidores, de modo a conduzir a luta com destreza, garantindo os princípios de igualdade e 

justiça. 

 
 



2. Compete ao árbitro central: 

a) Supervisionar a reunião das condições necessárias para o combate na área de luta, 

nomeadamente, equipamento dos competidores adequados, condições de higiene e 

aptidão dos competidores, equipamentos de monitorização e registo da mesa e seus 

responsáveis prontos antes do início de cada luta. Não é permitido aos responsáveis da 

mesa dialogar durante as lutas. 

b) Entregar ao primeiro atleta no tatami a faixa vermelha, ou verde e amarela, para 

identificação e direcionar o mesmo para o seu lado direito. O outro atleta deve permanecer 

no lado esquerdo. Após as instruções do árbitro, os atletas entram no tatami e posicionam-

se no local indicado e aguardam o início da luta através do comando “combate”. 

c) Não permitir a interferência de terceiros durante a luta. 

d) Interferir em caso de possibilidade de o público ou fotógrafos constituírem risco para os 

competidores durante a luta. 

e) Autorização para entrada de equipa de profissionais de saúde no tatami. 

f) O cronómetro indicará o encerramento do tempo de luta, e o responsável da mesa 

sinalizará imediatamente ao árbitro central de modo visual e auditivo. O responsável da 

mesa atualizará o placar de acordo com a sinalética do árbitro, e a pontuação será exibida 

com diferenciação dos atletas. 

3. Os árbitros têm de possuir um conhecimento sólido das regras, tendo sido aprovados na 

formação específica para a certificação como árbitro da FJJP, de acordo com as disposições 

regulamentares da SJJIF. 

4. Os árbitros devem ser faixa marrom ou preta para poderem arbitrar em competições 

internacionais. Devem, do mesmo modo, estar familiarizados com técnicas, contra-ataques e 

fugas, com a terminologia técnica como “Guarda De La Riva”, “Omoplata”, “O Soto Gari” e “Juji 

Gatame”, bem como com novas técnicas e estratégias competitivas de Jiu-jitsu. 

5. Em casos justificados, o Diretor de Arbitragem da FJJP pode revisar e anular uma decisão do 

árbitro.  

6. O Diretor de Arbitragem da FJJP pode substituir um árbitro central durante uma luta, se for 

considerado inadequado para arbitrar uma determinada luta, se devidamente fundamentado. 

7. Os árbitros são orientados a direcionar os competidores verbalmente antes de penalizá-los, em 

caso de estarem “amarrando” ou prestes a cometerem uma falta, utilizando de modo correto os 

seguintes comandos: 

a) “Ação”; 

b) “Lute”; 

c) “Mais ação”; 

d) “Trabalhe para melhorar”; 

e) “Solte a pega ilegal”; 

f) “Não cruze o joelho”; 

g) “Não puxe a cabeça”; 



h) “Não puxe o pescoço”; 

i) “Você quer continuar?”. 

 

Artigo 4º Gestos de Arbitragem 

 

1. O árbitro central deve usar uma braçadeira verde e amarela, ou vermelha, no punho direito. Os 

pontos indicados com a mão direita correspondem ao competidor em uso de faixa ou tornozeleira 

verde e amarela, ou vermelha. Os pontos indicados com a mão esquerda correspondem ao 

competidor que não for portador de faixa ou tornozeleira verde e amarela, ou vermelha. 

2. No decorrer da luta os pontos serão indicados pelo árbitro com a mão referente a cada um dos 

competidores. 

3. Gestos e seu significado (Anexo I – Imagens Ilustrativas de Gestos de Arbitragem): 

a) Permissão para entrar no tatami: O árbitro levantará os dois braços, indicando aos dois 

atletas que devem entrar na área de luta. 

b) Saudação ao árbitro: Os atletas devem cumprimentar o árbitro apertando as mãos ao entrar 

na área de luta. 

c) Saudação ao oponente: Os atletas devem-se cumprimentar apertando as mãos antes e 

depois do combate. 

d) Começando a competição: O árbitro posicionará os atletas no meio da área de luta. Para 

sinalizar o início da luta levanta um braço à altura do ombro fazendo de seguida extensão 

para diante, proferindo o comando “lute” ou “combate”. 

e) Queda, raspagem, joelho na barriga ou sair da área de luta com uma finalização encaixada 

por consequência de uma técnica de defesa: O árbitro indicará 2 pontos levantando o braço 

referente ao atleta que pontuou com os 2 dedos em extensão. 

f) Passagem de guarda: O árbitro indicará 3 pontos levantando o braço referente ao atleta 

que pontuou com os 3 dedos em extensão. 

g) Montada, montada pelas costas e pega pelas costas: O árbitro indicará 4 pontos 

levantando o braço referente ao atleta que pontuou com os 4 dedos em extensão. 

h)  Contagem de 3 segundos: O árbitro baixará a mão indicando o início da contagem de 3 

segundos para estabilização da posição de controlo, somente depois da contagem indicará 

a pontuação da raspagem, joelho na barriga, passagem de guarda, montada, montada 

pelas costas ou controlo pelas costas. 

i) Penalidades: O árbitro irá girar as mãos uma sobre a outra com os 2 punhos cerrados e 

depois erguer o punho referente ao atleta penalizado.   

j) Parando a luta e o tempo: O árbitro coloca as mãos uma por cima da outra 

perpendicularmente, fazendo um “T” e profere o comando “tempo” e ordenando que o 

responsável da mesa pause o cronómetro. 

k) Amarração: O árbitro irá segurar os antebraços com as mãos e advertir verbalmente o 

competidor que está amarrando, e dizer “trabalhe para melhorar”, “lute” ou “ação”. 



l) Circular, rodar: O árbitro levantará o dedo indicador e irá girá-lo no sentido horário, para 

indicar aos atletas que devem manter a luta dentro dos limites da área de luta. 

m) Arrume o quimono: O árbitro cruzará os braços formando um “X” na linha da cintura, 

indicando ao competidor para arrumar o quimono. 

n) Amarre a faixa: O árbitro sinalizará como se estivesse amarrando uma faixa, indicando ao 

competidor para amarrar a faixa.  

o) Levante-se: O árbitro levantará um braço indicando ao competidor para se levantar. 

p) Vá para o chão: O árbitro irá baixar um braço indicando ao competidor para se deitar. 

q) Desqualificação, desclassificação: O árbitro levantará os braços cruzados com os punhos 

cerrados acima da cabeça, e em seguida para a faixa do atleta desclassificado. 

r) Removendo pontos atribuídos incorretamente: O árbitro levantará o braço referente ao 

atleta que recebeu a pontuação e acena com a palma da mão em direção à sua cabeça, 

de modo a indicar à mesa que os pontos anteriormente atribuídos foram incorretamente 

concedidos e devem ser removidos. 

s) Interrompendo a luta: O árbitro abrirá os braços no plano horizontal e profere o comando 

“parou”. Também pode colocar as mãos em ambos os atletas e dizer “parou”. 

t) Anunciando o vencedor da luta: O árbitro levantará o braço do vencedor indicando quem 

ganhou o combate. 

 

Artigo 5º Resultado das Lutas 

 

1. Nenhuma luta pode terminar empatada. Todas as lutas serão decididas por pontos, resultado de 

chaves de apenas um competidor, finalização, desclassificação, “morte súbita”, incapacidade de 

continuar, inconsciência, decisão do árbitro (somente no caso de uma dupla lesão). 

a) Vitória por pontos: O árbitro interrompe a luta no final do tempo regulamentar e, senão 

existir finalização ou outro resultado de luta, o atleta com maior número de pontos será 

declarado vencedor. 

b) Vitória por consequência de chaves de apenas um competidor: O competidor nessa 

categoria recebe a medalha de ouro, ou similar, no entanto nenhum ponto será concedido 

a esse competidor ou à sua equipa. 

c) Vitória por finalização: Se o árbitro observar um competidor que manifestou desistência por 

sinais físicos ou verbais, termina a luta e concede a vitória ao competidor que submeteu o 

oponente, independentemente da contagem de pontos. O árbitro também pode interromper 

a luta e declarar uma finalização, se constatar um competidor em perigo físico imediato 

devido a uma técnica corretamente aplicada. Nas divisões de crianças os árbitros intervirão 

sempre que um competidor infantil estiver em perigo físico imediato.  

d) Vitória por incapacidade de continuar do adversário: O árbitro pode terminar a luta quando 

um dos competidores se lesionar ou se a equipa medica declarar que o atleta não pode 

continuar. Se tal situação ocorrer a vitória será dada ao oponente, desde que a lesão não 



tenha sido causada intencionalmente por conduta digna de desqualificação. 

e) Vitória por perda de consciência do adversário: Um atleta será declarado vencido ao perder 

a consciência devido a um estrangulamento legal aplicado pelo adversário, ou devido a um 

acidente não decorrente de uma técnica ilegal do oponente. Os atletas com perda de 

consciência por traumatismo craniano não poderão competir novamente no mesmo torneio, 

e devem ser encaminhados para a equipa médica para prestação de cuidados. 

f) Decisão do árbitro por lesão dupla: Se ambos os competidores estiverem lesionados e 

incapazes de continuar a luta, o competidor que lidera a pontuação deve ser declarado 

vencedor. Se se encontrarem empatados por pontos e incapazes de prosseguir a luta, o 

árbitro deve tomar uma decisão baseada no desempenho na luta e na superioridade das 

táticas e técnicas. 

2. Fora dos Limites: O árbitro é responsável por direcionar os competidores para o centro da área 

durante a luta. No caso de os competidores saírem dos limites durante a luta, o árbitro irá sinalizar 

e dar o comando “parou”, ao que os competidores deverão manter as suas posições imóveis. 

São consideradas diretrizes para fora dos limites: 

a) Ambos os competidores serão considerados fora dos limites se 2/3 do corpo de qualquer 

competidor estiver fora do limite. 

b) O árbitro pode ser auxiliado pelo cronometrista para mover os atletas de volta ao centro da 

área de luta ou os atletas podem ser solicitados a caminhar de volta para o centro. 

c) O árbitro recomeçará a luta com os atletas no centro da área na mesma posição ou na 

posição em pé. 

d) O tempo de luta é pausado no momento em que o árbitro profere o comando “parou” e até 

que a luta seja retomada. 

e) Nenhum ponto será concedido para movimentos ou posições após o árbitro ter proferido o 

comando “parou”, os pontos só podem ser concedidos depois de o árbitro sinalizar o 

recomeço de luta. 

3. Tempo extra ou “morte súbita”: Numa situação de empate no placar no fim da luta, o árbitro 

solicitará o tempo extra para desempate, “morte súbita”. Consideram-se as seguintes diretrizes 

para o tempo extra ou "morte súbita": 

a) O árbitro colocará ambos os oponentes numa posição inicial e reiniciará a luta sem limite 

de tempo, até que um dos atletas pontue. 

b) A aplicação de regras e pontos negativos para amarração será mais rígida durante o 

período extra. 

c) Os atletas devem procurar ativamente pontuar e / ou finalizar durante a luta. 

d) Quando um competidor marcar pontos ou finalizar durante a prorrogação com “morte 

súbita”, o árbitro encerrará imediatamente a luta, e o referido competidor será declarado 

vencedor. 

e) Se um competidor receber um ponto negativo durante a “morte súbita”, o árbitro encerrará 

imediatamente a luta e irá declarar o seu oponente como vencedor. 



f) Se um ou ambos os competidores procederem à amarração, o árbitro pode atribuir pontos 

negativos. 

g) Se não existir ação suficiente de ambos os competidores em uma posição em pé, o árbitro 

poderá reiniciar a luta com os competidores no centro em posição de pé ou ajoelhados. Se 

se mantiver ação insuficiente de ambos os competidores, o árbitro poderá encerrar a luta 

com dupla desqualificação, no caso de um terceiro ponto negativo para os dois 

competidores. 

h) Um competidor que puxa para a guarda e não evidencia tentativas significativas de finalizar 

/ pontuar, pode ser encarado como falta de combatividade, o que poderá conduzir a perda 

de pontos. 

i) Um competidor que foge da guarda do adversário na tentativa de chamar a luta para a 

posição em pé e / ou não evidencia tentativas significativas de passar a guarda, pode ser 

encarado como falta de combatividade, o que poderá conduzir a perda de pontos. 

j) O árbitro central e / ou o Diretor de Arbitragem podem solicitar uma configuração de 3 

árbitros, se considerarem necessário. 

 

Artigo 6º Sistema de Pontos 

 

1. Na competição, os atletas desenvolvem habilidades técnicas e estratégias competitivas com o 

objetivo prioritário de finalizar ou submeter os adversários. Os pontos são atribuídos no alcance 

de objetivos estratégicos secundários durante a luta. A técnica superior é considerada pela 

eficácia na execução de movimentos estratégicos que viabilizem o alcance progressivo desse 

mesmos objetivos. 

2. O competidor não pode marcar novos pontos, quando intencionalmente sai e retorna para a 

mesma posição que lhe concedeu a pontuação recente (Ex.: Tirar o joelho da barriga 

propositadamente, sem que haja intensão de defesa do oponente, e de seguida colocar o joelho 

na barriga). 

3. Nenhum ponto será atribuído a um competidor que estiver com uma finalização encaixada. Os 

pontos só serão atribuídos quando o atleta se libertar completamente da técnica (Ex.: Quando 

um competidor estiver montado no seu adversário, mas preso numa guilhotina, os pontos da 

montada só serão atribuídos após se libertar da tentativa de finalização da guilhotina e somente 

se ainda se encontrar montado). 

4. A FJJP, bem como a SJJIF, não utiliza o sistema se pontos de vantagem, pelo que nenhuma luta 

será decidida pelo árbitro, mas sim por finalização ou pontos. No caso de empate no tempo 

regulamentar, será atribuído um tempo extra para desempate. 

5. Os pontos são atribuídos pelo árbitro aos competidores pelas seguintes ações: 



 

 

 

 

 

 

 

6. Quedas (2 pontos): Uma queda ocorre quando um competidor completa uma ação que projete 

ou conduza o seu adversário da posição em pé para o solo, com as costas no chão, sentado, de 

lado ou de joelhos posicionando-se nas suas costas. As diretrizes para as quedas são: 

a) Uma queda que projete o adversário para a área de segurança ou fora da área de luta é 

considerada uma queda válida, desde que o competidor inicie o movimento com os dois 

pés dentro da área de luta. 

b) Se um competidor agarrar uma perna ou tentar uma “baiana” (“double-leg”) e o adversário 

puxar para a guarda, o competidor que está a tentar derrubar receberá 2 pontos pela 

queda. 

c) Se um competidor tiver um joelho no chão e for derrubado, quem aplicou a queda receberá 

2 pontos desde que inicie o movimento em pé, com os dois pés no chão. 

d) Quando um competidor tentar derrubar e o adversário simultaneamente reverter a queda 

por cima, os pontos serão determinados: 

i. Se durante uma ação simultânea ou contra ataque ocorrer uma inversão no ar antes 

de tocar o solo, o competidor que ficar por cima recebe os 2 pontos. 

ii. Se o competidor derrubar o adversário, cair na guarda e for imediatamente raspado, 

ele receberá 2 pontos pela queda e o adversário receberá 2 pontos pela raspagem 

depois de permanecer por cima 3 segundos. 

iii. Se um competidor projetar o seu adversário e cair no controlo lateral ou na montada 

e imediatamente for invertida a posição, ele receberá 2 pontos pela queda e o 

adversário não receberá nenhum ponto. 

7. Joelho na barriga (2 pontos): Joelho na barriga ocorre quando o competidor que está por 

cima no controlo lateral coloca o joelho na barriga do adversário, com o corpo virado para a 

cabeça do oponente e não para as pernas, segurando a lapela ou manga e faixa com as 

mãos e a outra perna com o pé apoiado no tatami, durante 3 segundos. Se o competidor 

que está por baixo não permitir que o adversário coloque o joelho na barriga, e se o 

competidor que está por cima não estabilizar o controlo da posição por 3 segundos, não 

serão atribuídos os pontos. 

8. Raspagens (2 pontos): Uma raspagem ocorre quando um competidor que está por baixo a 

fazer guarda inverte a sua posição ficando por cima, utilizando braços ou pernas, em 

cumprimento das seguintes diretrizes: 

a) Para que um competidor receba os 2 pontos da raspagem o seu adversário deve estar na 



sua guarda. Por guarda entende-se qualquer posição em que o competidor esteja de 

costas, de lado ou em 4 apoios, tartaruga, usando 1 ou ambas as pernas para manter a 

distância, defender-se, atacar ou controlar o adversário. A guarda tartaruga é considerada 

apenas quando estabelecida a partir de uma posição de guarda pré-existente. 

b) Os pontos da raspagem serão atribuídos depois do competidor estabilizar a posição por 

cima do adversário durante 3 segundos. 

c) Quando um competidor está a fazer guarda e passa para uma posição que fique por cima, 

e de seguida avance para a posição de pegada pelas costas durante a tentativa de 

raspagem, o competidor receberá 2 pontos pela raspagem e 4 pontos pelas costas, desde 

que os critérios de ambas as ações sejam cumpridos. 

d) Se o competidor que está por cima a tentar passar a guarda do adversário tentar uma 

finalização e acabar por baixo, o seu adversário receberá 2 pontos da raspagem depois de 

defender a finalização e se manter por cima durante 3 segundos. 

e) Se um competidor partindo de uma posição de guarda levar o adversário para baixo em 

posição de 4 apoios, passar para as suas costas e estabilizar a posição durante 3 

segundos, receberá 2 pontos pela raspagem. 

f) O competidor será penalizado ou desclassificado se executar alguma tentativa de 

raspagem com recurso a técnica ilegal para divisão de faixa ou idade.  

g) Puxar simultaneamente para a guarda ou “Double-pull”: Se os dois competidores puxarem 

para a guarda em simultâneo, o primeiro competidor a subir e estabilizar a posição por 

cima durante 3 segundos receberá 2 pontos pela raspagem. As regras de puxar 

simultaneamente para a guarda ou “Double-pull” são: 

i. Ambos os competidores devem fazer pegada antes de puxar para a guarda. 

ii. Quando os dois competidores com pegada puxam para a guarda em simultâneo, um 

dos competidores deve subir e estabelecer posição por cima no espaço de 15 

segundos, caso contrário os atletas serão penalizados com 1 ponto negativo por falta 

de combatividade / amarração.  

iii. Quando os dois competidores puxam simultaneamente para a guarda, mas apenas 

um tinha a pegada quando estava em pé, o adversário que não tinha pegada deve 

subir para não lhe ser atribuído 1 ponto negativo. 

iv. Se ambos puxarem para a guarda em simultâneo sem pegada, os dois serão 

penalizados. 

9. Passagem de guarda (3 pontos): Quando o atleta que está por cima consegue transpor as 

pernas do adversário que está por baixo (transpor a guarda ou meia guarda) e mantem o 

controlo transversal ou longitudinal do mesmo de costas ou de lado no solo por mais de 3 

segundos, deixando o adversário sem espaço para se movimentar ou sair da posição. As 

diretrizes para passagem de guarda são: 

a) Para que um competidor receba 3 pontos pela passagem de guarda, o adversário deve ter 

uma forma de guarda estabelecida. Considera-se guarda quando um competidor está de 



costas ou de lado no chão, usando uma ou ambas as pernas para manter a distância 

evitando o domínio lateral, considerando-se que o oponente está na sua guarda. 

b) Os pontos para passagem de guarda só são concedidos depois da posição de domínio 

estar estabilizada após a contagem de 3 segundos. 

c) Se o competidor que está em baixo evita o movimento, colocando o seu oponente 

novamente na guarda ou ficando de joelhos ou em pé, nenhum ponto será atribuído. 

d) Se um competidor que estava na guarda passa direto para a montada e estabiliza a posição 

por 3 segundos, ele irá receber 3 pontos pela passagem de guarda e 4 pela montada. 

10. Montada (4 pontos): Quando um competidor está sentado no tronco do adversário e de 

frente para a cabeça dele, sendo também considerado se um joelho e um pé estiverem no 

chão. O adversário pode estar deitado de costas, de lado ou de barriga para baixo. A 

montada não pode ser por cima de um ou de ambos os braços do oponente. No caso de o 

atleta ter ambos os braços do oponente sob as pernas, deve ter os joelhos em posição 

inferior (caudal) à linha da axila para receber os pontos da montada. As diretrizes para a 

montada são: 

a) Os pontos para uma posição de montada só serão concedidos após estabilização e 

contagem de 3 segundos. 

b) Nenhum ponto será concedido se os pés ou joelhos de um competidor estiverem entre as 

pernas do adversário. 

c) Se um competidor aplicar um triângulo enquanto estiver em guarda, e por consequência 

acabar na montada, será considerado raspagem e não montada, até que ele esteja na 

posição de montada estabilizada. 

11. Pegada pelas costas ou montada pelas costas (4 pontos): Quando o atleta dominar as 

costas do adversário com o seu peito e com os braços em torno do pescoço, ombros ou 

tronco, e com as pernas em torno da cintura ou tronco do oponente. As diretrizes para 

pegada pelas costas ou montada pelas costas são: 

a) Os pontos só serão concedidos depois do competidor ter a posição estabilizada numa 

contagem de 3 segundos. 

b) Os pontos não serão atribuídos se o competidor não tiver o controlo do corpo do adversário, 

tanto com os braços como com as pernas. 

c) Os pontos para as costas também podem ser concedidos se um competidor tiver o controlo 

das costas com os braços em torno do pescoço, ombros ou tronco, e tiver um dos ganchos 

por cima de um dos braços do oponente. 

12. Para clarificação de algumas técnicas e sua execução legal, ilegal e exclusivas de 

determinadas faixas, como marrom e preta, devem ser consultadas as regras e 

regulamentos constantes do Livro de Regras da Sport Jiu Jitsu International Federation.  

  

Artigo 7º Desistência 

 



1. Um atleta pode sinalar desistência das seguintes formas: 

a) Bater com a palma da mão de maneira visível sobre qualquer superfície. 

b) Bater com o pé sobre qualquer superfície, no caso de impossibilidade de usar as mãos 

para o respetivo efeito. 

c) Sinalizar verbalmente ao árbitro que a competição seja interrompida, no caso de 

impossibilidade de bater com as mãos ou pés. 

d) O atleta pode solicitar interrupção da luta por lesão ou incapacidade física para prosseguir. 

e) Um técnico de um dos competidores pode solicitar que a luta seja encerrada, dirigindo-se 

ao árbitro por qualquer motivo. 

f) Quando o competidor está sob uma posição de finalização e expressa dor de modo sonoro 

(Ex.: grito), será considerada desistência verbal. 

 

Artigo 8º Técnicas e Finalizações Legais e Ilegais 

 

1. São permitidas as seguintes finalizações de acordo com as categorias de graduação e / ou 

idade: 

 
Técnicas marcadas com X são ilegais 

INFANTIL 

4-5 até INFANTIL 
10-11 

INFANTIL 

12-13 até 
INFANTIL 14-15 

JUVENIL e a 

partir de 
branca 

INICIANTES 

JUVENIL e a 

partir de faixa 
azul e roxa 

INTERMEDIÁRIO 

ADULTO e\a 

partir de 
Marrom e Preta 

AVANÇADO 

Chave de coluna vertebral, Chave de cervical X X X X X 

Suple atirando a cabeça ou o pescoço do adversário para o chão X X X X X 

Bate Estaca na Guarda X X X X X 

Bate Estaca para sair de uma finalização X X X X X 

Chave de Dedos, Torcer os dedos para trás X X X X X 

Chave de Joelho com torção X X X X X 

Chave de Joelho lateral X X X X X 

Cruzar o Joelho X X X X X 

Chave de pé reta virando para dentro forçando o joelho X X X X X 

Americana de pé na direção externa aplicando pressão no joelho X X X X X 

Chave de Calcanhar X X X X X 

Chave de Bícipe X X X X  

Chave de gémeos (“Panturrilha”) X X X X  

Chave de Joelho reta X X X X  

Americana no pé na direção interna (Toehold) X X X X  

Mata Leão no pé e “Estima lock” / “Socks lock” X X X X  

Queda Tesoura / Kanibassani X X X X  

Chave de pé reta X X    

Guilhotina de Frente X X    

Chave de punho / mão de vaca X X    

Ezequiel de frente X X    

Do-Jime (apertar o corpo ou a cabeça com as pernas) X     

Chave de Omoplata X     

 
2. As crianças de 4 a 5 anos de idade até as divisões de 14 a 15 anos não podem aplicar qualquer 

tipo de finalização da cintura para baixo. 



3. A aplicação de uma técnica ilegal para uma determinada divisão de idade ou graduação resultará 

na desqualificação imediata do competidor pelo árbitro. 

4. Para qualquer tipo de esclarecimento adicional e / ou ilustrativo relativo às técnicas legais e 

ilegais devem ser consultadas as regras e regulamentos constantes do Livro de Regras da Sport 

Jiu Jitsu International Federation.    

 

 

 

Artigo 9º Faltas Menores, Amarração e Punições 

 

1. Qualquer uma das seguintes ações será considerada falta menor. Quando um competidor: 

a) Se ajoelha, senta ou deita antes de fazer contacto com o oponente. 

b) Corre em direção a qualquer um dos limites externos da área de luta, corre em torno da 

área de luta evitando o combate, foge do combate no solo rastejando ou rolando para fora 

da área de luta ou se levanta evitando contacto ou pisando fora da área de luta com 

intensão de evitar o combate no solo. 

c) Se levanta durante a luta no solo para sair de uma posição e não retorna ao combate no 

solo. 

d) Se solta da pegada do adversário que está a fazer guarda e não retorna ao combate no 

solo. 

e) Evita a ação do oponente retirando o seu quimono ou permitindo que ele seja retirado com 

a intensão de parar a luta, quer para descanso, quer para evitar ataques do oponente. 

f) Retira intensionalmente o seu quimono ou faixa, fazendo com que a luta seja interrompida. 

g) Coloca os seus dedos por dentro da manga ou da “boca” da calça do oponente. 

h) Desobedece a ordem do árbitro. 

i) Sai da área de luta após término do combate, mas antes do árbitro anunciar o resultado. 

j) Agarra o seu uniforme ou o do seu adversário de alguma forma, em lutas sem quimono. 

k) Coloca uma mão ou um pé na cara do seu adversário. 

l) Demora mais de 20 segundos a amarrar a sua faixa durante a paralisação de um combate, 

mesmo se estiver a usar a faixa de identificação. 

m) Reage de modo não intencional colocando o seu adversário em posição ilegal. 

2. Consequências para faltas menores: 

a) Na primeira infração, o competidor receberá uma advertência verbal. 

b) Na segunda infração, o competidor receberá uma punição (ponto negativo). 

c) Na terceira infração, o competidor receberá uma segunda punição (segundo ponto 

negativo) e o árbitro reiniciará a luta com os dois atletas em pé. 

d) Após a quarta infração, o árbitro desclassificará o competidor. 

e) Os competidores faixa Marron e Preta receberão um comando verbal e um ponto 

negativo na primeira infração, com exceção da falta de combatividade /amarração. 



3. Falta de combatividade (amarração): Quando um atleta claramente não procura a progressão 

nas posições de domínio ou quando um competidor impede o seu oponente de realizar a referida 

progressão. Se um competidor está parado, o árbitro fará o gesto para indicar a amarração e 

profere uma advertência verbal ao atleta que está a amarrar. O árbitro pode avisar verbalmente 

o atleta, como por exemplo "lute", "trabalhe para melhorar", "você tem de se mexer", ou "você 

tem que trabalhar". Qualquer uma das seguintes ações será considerada amarração, entre 

outras que possam ser consideradas similares: 

a) Manter o oponente numa posição sem tentar melhorar ou finalizar por mais de 15 

segundos, levantar-se evitando o combate ou qualquer posição em que fique nítida a 

amarração. 

b) Quando os competidores simultaneamente demonstram falta de combatividade 

(amarração) em qualquer posição numa luta. 

c) Quando os competidores puxam para a guarda em simultâneo, o árbitro iniciará uma 

contagem decrescente de 20 segundos. Se no final da contagem, um dos competidores 

não subir para estabilizar a posição por cima passando a guarda, mesmo que os 

competidores estejam em movimento, se não existir finalização encaixada ou se não existir 

uma ação iminente de tentativa de pontuação, o árbitro irá parar a luta e atribuir uma 

punição aos dois competidores e reiniciar o combate em pé. 

d) Não é considerada falta de combatividade (amarração) quando um competidor está a 

defender-se de ataques do adversário nas posições de montada, controlo das costas, 

controlo lateral ou norte-sul. Bem como, quando um competidor está montado ou nas 

costas do adversário, desde que os requisitos técnicos das posições sejam respeitados. 

e) Quando um competidor atinge a posição de controlo lateral ou norte-sul sobre o oponente 

e não procura a progressão para posições de domínio e nem trabalha por uma finalização. 

f) Se um competidor está na guarda fechada do oponente e não procura passar a guarda, e 

ao mesmo tempo impede que o oponente procure a progressão das posições de domínio. 

g) Quando o competidor tem sua guarda fechada e envolve os seus braços em torno das 

costas do oponente, ou qualquer outra posição agarrando o oponente sem a intenção de 

alcançar uma finalização ou pontuação. 

h) Um competidor que durante o combate em pé agarra e mantém a sua mão na faixa do 

oponente, impedindo que o mesmo complete um movimento de queda sem tentar qualquer 

tipo de ataque. 

 

Artigo 10º Faltas Graves e Desqualificação 

 

1. Faltas graves conduzirão à desclassificação imediata do atleta. As seguintes ações são 

consideradas faltas graves: 

a) Colocar os dedos nos olhos ou nariz do oponente. 



b) Uso de golpes traumáticos com a intenção de danificar ou ganhar vantagem de modo 

injusto, como por exemplo murros, pontapés, cabeçadas, cotoveladas, joelhadas. 

c) Morder, puxar o cabelo, aplicar pressão ou impacto nos genitais ou olhos. 

d) Direcionar gestos obscenos, comportamento desrespeitoso ou prevaricar o seu oponente, 

a mesa de centro, os oficiais da mesa, o árbitro ou o público durante a luta ou na 

comemoração da vitória. 

e) Colocar em causa a seriedade da competição, realizando ações simuladas ou fingindo 

combate. 

f) Manter a finalização após um adversário ter batido (desistência) e / ou o árbitro ter dito ao 

atleta para parar. 

g) Usar a sua própria faixa ou a do adversário para ajudar num estrangulamento, ou qualquer 

outra circunstância numa disputa enquanto a faixa estiver desamarrada. 

h) Estrangular o seu oponente, sem usar o kimono, com uma ou ambas as mãos em torno do 

pescoço do adversário, ou aplicar pressão na traqueia do oponente usando o polegar. 

i) Bloquear a passagem de ar para o nariz ou boca do seu oponente usando as mãos. 

j) Tentar desqualificar intensionalmente seu oponente, reagindo de maneira a colocá-lo numa 

posição ilegal. 

k) Fugir deliberadamente da área de luta para evitar ser finalizado. 

l) Quando o quimono de um atleta por algum motivo deve ser trocado e o mesmo não pode 

trocá-lo dentro do período de tempo estipulado pelo árbitro. 

m) Quando o árbitro verifica que o atleta não possui roupa por baixo do quimono, conforme o 

exigido pelo Regulamento de Organização de Provas. 

n) Aplicar cremes, óleos, géis ou qualquer substância escorregadia em qualquer parte do 

corpo, bem como, utilizar qualquer substância que deixe o kimono escorregadio 

dificultando as pegas. 

o) O golpe suplex que projeta o adversário de cabeça ou pescoço ao solo (na queda suplex 

um adversário levanta o oponente pela cintura para derrubá-lo, lançando-o para trás ou de 

lado no chão, essa técnica é permitida desde que o movimento não force a cabeça ou o 

pescoço do adversário quando projetado ao solo). 

p) Aplicar uma técnica proibida para sua respetiva divisão. 

q) Vomitar ou expelir qualquer tipo de resíduo, como urina ou fezes. 

2. Desqualificação: Um atleta pode ser desqualificado por cometer uma falta grave ou utilizar uma 

técnica ilegal, conforme determinado pela sua idade e divisão. Consideram-se as seguintes 

diretrizes para desqualificação: 

a) Um atleta será desqualificado quando cometer pela terceira vez uma falta menor. 

b) Os competidores que não comparecerem na área de aquecimento / concentração e que 

tenham sido convocados para a área de competição, serão chamados até 3 vezes para a 

área designada, tendo 5 minutos para se apresentarem na respetiva área. Após a terceira 

e última chamada, se o competidor não comparecer estará sujeito a desqualificação. 



c) Se um dos competidores não comparecer para uma determinada luta, o competidor 

presente receberá a vitória. O competidor que não estiver presente não receberá medalha 

ou classificação. 

d) Os competidores que não estiverem a aguardar a sua luta ou espectadores não 

autorizados que estejam dentro da área de competição especificada, podem ser 

desqualificados pelo árbitro. 

e) Os competidores que forem desqualificados por falta grave nas semifinais não poderão 

competir pelo terceiro lugar. 

f) Os competidores que forem desqualificados por falta grave nas finais não receberão 

medalhas e não receberão pontos de equipa. 

 

Artigo 11º Tempo Médico e Procedimentos aos Ferimentos 

 

1. Se um competidor apresentar uma hemorragia durante a luta, o árbitro deve interromper 

imediatamente o combate e parar o tempo, separar os competidores e colocar o competidor não 

lesionado de joelhos. O árbitro sinalizará a equipa médica presente no torneio para assistir o 

competidor lesionado. Quando a hemorragia estiver controlada, e se se reunirem as condições 

de segurança, a luta poderá continuar. Consideram-se as seguintes diretrizes para hemorragia: 

a) O médico pode tratar a mesma hemorragia apenas 2 vezes, à terceira vez o árbitro deve 

encerrar o combate, com vista à segurança do competidor, e declarar o seu oponente como 

vencedor. 

b) O médico pode declarar que o competidor lesionado não deve continuar a luta, se entender 

que a saúde do atleta pode estar em perigo. O árbitro pode declarar o competidor lesionado 

como perdedor, desde que a lesão não seja consequente de um ato que resultaria em 

penalidade para o competidor que a executou. O atleta, quando declarado capaz para 

continuar, deve retomar a luta dentro de 1 minuto. O árbitro pode declarar o competidor 

lesionado como vencedor, se a lesão for resultante de um ato ou técnica proibida. O sangue 

deve ser limpo imediatamente dos uniformes e da superfície do tatami. A equipa médica 

deve então limpar a superfície com solução à base de cloreto ou similar para o mesmo 

efeito de limpeza e desinfeção. 

2. Se um competidor reclamar de uma lesão durante uma partida, o árbitro deve interromper a luta 

e chamar o médico para atender ao competidor lesionado. É importante notar que isso pode ser 

considerado o mesmo que “bater” (desistir) verbalmente perante uma finalização. Consideram-

se as seguintes diretrizes para lesões: 

a) O médico pode declarar que o competidor lesionado pode continuar a lutar sem perigo para 

a sua saúde, e se o árbitro estiver de acordo a luta continua. O atleta, quando declarado 

capaz para continuar, deve retomar a luta dentro de 1 minuto. 



b) O médico pode declarar que o competidor lesionado não pode continuar, porque a sua 

saúde está em perigo. O árbitro pode declarar o competidor lesionado como perdedor, se 

a lesão for consequência de um ato que não teria resultado numa penalidade para o 

competidor que executou a ação. O árbitro pode declarar o competidor lesionado como 

vencedor, se a lesão for consequência de um ato ou técnica proibida. 

c) O médico pode declarar que o competidor lesionado não pode continuar em resultado de 

uma condição pré-existente, com por exemplo asma, doença física, entre outras. O árbitro 

pode declarar o competidor lesionado como perdedor, se a lesão for consequência de um 

ato que não teria resultado numa penalidade para o competidor que executou a ação. O 

árbitro pode declarar o competidor lesionado como vencedor, se a lesão for consequência 

de um ato ou técnica proibida. 

d)  Se ambos os competidores estiverem lesionados e não puderem continuar a luta, o 

competidor que lidera o placar deve ser declarado vencedor. Se o placar estiver empatado 

e ambos não puderem continuar, o árbitro deve tomar uma decisão baseada no 

desempenho da luta, tática e técnica. Em todas as outras situações, ambos os 

competidores serão desqualificados, dado não poderem continuar a competição. Se não 

for possível determinar qual o indivíduo que causou a lesão, o competidor incapaz de 

continuar perderá a luta. 

3. Se um competidor adoecer durante a competição e não puder continuar, ele perderá a 

competição e o adversário será declarado vencedor. 

4. Se ocorrer um acidente devido a uma influência externa (força maior), após consulta com o 

Diretor de Árbitro, a luta será considerada cancelada ou adiada. Nos casos de força maior, o 

Diretor de Arbitragem tomará a decisão final. 

5. O árbitro deve chamar o médico para atender a um atleta que tenha recebido um impacto severo 

na cabeça ou nas costas (coluna vertebral), ou sempre que o árbitro tiver motivos para acreditar 

que pode haver uma fratura ou ferimento grave. Nesses casos, o médico examinará o atleta no 

menor tempo possível e indicará ao árbitro se o competidor pode continuar ou não. Caso o atleta 

não possa continuar, o árbitro determinará o resultado da luta de acordo com as diretrizes 

definidas no presente regulamento. 

6. No caso de ocorrer uma concussão, tipicamente definida como lesão na cabeça com perda 

temporária de consciência / orientação, podendo apresentar alterações comportamentais e 

cognitivas, devem-se cumprir as seguintes diretrizes: 

a) O árbitro deve parar a luta imediatamente e chamar o médico do evento para examinar o 

atleta. 

b) O atleta deve respeitar o período recomendado de descanso prescrito pelo médico. 

c) O atleta deve informar oficialmente a Comissão Médica da SJJIF da sua lesão. 

d) O atleta deve retornar à atividade somente com alta médica. 

e)  Os atletas de todas as categorias de idade após confirmação médica de concussão não 

estão autorizados a competir dentro de um período de 7 dias, a partir do dia da lesão. Os 



atletas podem retornar à competição, se apresentarem atestado do médico de sua equipa 

ou qualquer outro médico com autoridade para emitir o referido atestado. 

 

Artigo 12º Competidores Portadores de Necessidades Especiais 

 

1. Um competidor com uma limitação ou deficiência visual ou física, terá o direito de escolher 

começar a luta com pegada ou com contato físico. No caso em que os atletas que têm alguma 

deficiência na perna ou pé, esse atleta pode optar por começar a luta na posição sentada. Todos 

os outros competidores começarão a luta de maneira comum em pé. 

2. As federações nacionais e / ou continentais com número insuficiente de participantes por faixa e 

/ ou divisão de peso, têm o direito de combinar peso e / ou divisões de faixa para garantir a 

competição. Estas competições serão consideradas eventos especiais e as seguintes diretrizes 

devem ser aplicadas nestas circunstâncias: 

a) O Matchmaker deve priorizar o fair play da competição e considerar a preservação da 

saúde e a longevidade do atleta. 

b) As divisões combinadas não serão consideradas uma luta específica de divisão de faixa, 

mas sim uma divisão combinada. 

c) As divisões combinadas devem obedecer às regras de competição e tempo do competidor 

mais jovem e / ou com a menor graduação de faixa. 

3. As divisões de faixa para crianças em eventos especiais na competição com quimono e sem 

quimono são as seguintes: 

 

 

 

4. As divisões de peso para crianças em eventos especiais são determinadas pelo Matchmaker, 

estando de acordo com o presente regulamento. 



5. As divisões de faixa para adultos homens e mulheres em eventos especiais nas competições 

com quimono e sem quimono são as seguintes: 

 

 

 

6. As divisões de faixa para adultos homens e mulheres em eventos especiais nas competições 

com quimono e sem quimono são as seguintes: 

 

 

 

7. Os competidores em eventos especiais deverão usar uma das duas faixas de competição 

apresentadas e seguindo as diretrizes: 

a) O competidor 1 usará a faixa verde e amarela para faixa GI ou tornozelo para competição 

NO GI. 

b) O competidor 2 usará a faixa branca e azul para faixa GI ou tornozelo para competição NO 

GI. 

 

 

 

Artigo 13º Formato de Três Árbitros 

 

1. Todas as lutas de faixa preta serão arbitradas em formato de 3 árbitros. 

2. Os organizadores do torneio podem optar por um formato de três árbitros para uma luta 

específica, sempre que considerem necessário. 

3. Consideram-se as seguintes diretrizes para o formato de 3 árbitros: 



a) Dois árbitros de laterais devem estar sentados em cadeiras leves colocadas nos cantos 

opostos da área de luta e um árbitro central ficará no meio. 

b) Os árbitros laterais têm os mesmos poderes que o árbitro central, e todo e qualquer ponto 

concedido deve ser confirmado por pelo menos por dois dos três árbitros. 

c) Se houver um consenso entre os árbitros de laterais e central, os árbitros laterais devem 

permanecer sentados. 

d) Se houver um conflito de opinião com o árbitro central, os árbitros laterais devem se 

levantar e sinalizar os pontos ou penalidade a serem concedidos ou subtraídos, usando os 

gestos pré-definidos presentes neste regulamento. 

e) Se o árbitro decidir desqualificar um atleta devido ao acúmulo de três penalidades (falta 

grave ou falta de combatividade), o árbitro fará o gesto de penalidade grave antes de parar 

a luta. Se pelo menos um dos árbitros laterais repetir o gesto, a decisão do árbitro é 

confirmada, e então autorizado a parar a luta. 

f) Se o árbitro decidir desqualificar um atleta devido a uma falta grave, ele fará o gesto antes 

de parar a luta. Se pelo menos um dos árbitros laterais repetir o gesto, a decisão do árbitro 

é confirmada, e então autorizado a parar a luta. 

g) Quando considerado necessário, a SJJIF poderá usar coordenadores de árbitros adicionais 

com acesso a replay de gravação para a correção dos pontos ou penalidades no placar. 

h) Depois que o diretor de arbitragem concluir o ajuste correto da pontuação atual, ele 

comunicará a decisão ao árbitro central. 

i) Os árbitros centrais e laterais não podem contestar a decisão tomada pelo diretor de 

arbitragem com acesso ao replay de gravação. 

 

 

Artigo 14º Classificação do Desempenho dos Árbitros 

 

1. É dever do Diretor de Arbitragem da FJJP classificar o desempenho de cada árbitro em cada 

competição, de acordo com as seguintes diretrizes de classificação: 

a) Satisfatória ou insatisfatória, obtida a partir da avaliação das seguintes habilidades: 

i. Velocidade de reação do árbitro e a capacidade geral de dirigir e controlar o combate, 

garantindo a proteção dos participantes; 

ii.   Precisão na tomada de decisões; 

iii. Conformidade com os Estatutos e regras da FJJP e da SJJIF, aplicáveis ao evento a 

arbitrar. 

b) O Diretor de Arbitragem pode incluir comentários por escrito aquando da classificação 

satisfatória, devendo incluir comentários específicos por escrito aquando da classificação 

insatisfatória. 

2. A classificação e seus comentários, quando existentes, deve ser arquivada e entregue ao 



representante da FJJP, e da SJJIF quando aplicável.   

 

Artigo 15º Protestos 

 

1. Se existir uma dúvida sobre uma decisão tomada por um árbitro ou mesário relativamente a 

pontuação que determine o vencedor, técnica ilegal aplicada durante a luta ou identificação 

incorreta de um atleta, o professor designado deve informar o Diretor de Arbitragem ou o árbitro 

da área, imediatamente após a luta, que tem intensão de protestar, para que a chave seja 

colocada em espera e sejam aplicadas as respetivas correções, se aplicável. Devem-se cumprir 

as seguintes diretrizes para protesto e deliberação: 

a) O competidor e / ou professor podem protestar contra a ação imediatamente após a luta, 

dirigindo a sua queixa ao árbitro da área e / ou ao Diretor de Arbitragem. 

b) O Diretor de Arbitragem avaliará a questão do protesto, ouvirá a exposição do competidor, 

árbitro e / ou professor e visualizará a gravação da luta, se aplicável, e determinará a 

validade do protesto.  

c) As incorreções na determinação dos resultados da luta, como erros de cálculo da 

pontuação ou na identificação de um competidor, podem resultar em alguns casos na 

reversão da decisão ou na continuação da luta em um ponto específico do combate. 

d) Quando um árbitro comete um erro claro na aplicação das regras, o mesmo será corrigido. 

e) Se um atleta ou professor interrompe uma luta para protestar relativamente a alguma 

situação, o Diretor de Arbitragem visualiza a gravação para avaliar a validade do protesto, 

podendo o atleta em protesto ser desqualificado se se justificar. 

f) O Diretor de Arbitragem ajudará a realizar a alteração, se necessário, e nenhuma alteração 

será realizada se o resultado da chave se encontrar oficializado. 

g) A decisão do Diretor de Arbitragem será a final e não existem meios de recurso adicional. 

h) No caso de a chave ter prosseguido antes de um atleta ou professor ter protestado contra 

uma situação, e for determinado que naquele momento nenhuma alteração pode ser feita, 

o professor em protesto, representando o atleta, pode apresentar a sua exposição por 

escrito ao Diretor de Arbitragem no torneio ou enviar o formulário de protesto para a 

Federação, via eletrónica. O mesmo deve ser apresentado no formulário de protesto oficial, 

arquivado durante um período de tempo razoável, podendo incluir gravação para análise. 

A Federação analisará os protestos escritos para a melhoria contínua da instrução dos 

árbitros, no que respeita às regras e situações de luta durante a formação.      

 

Artigo 16º Casos Omissos 

 

Os casos omissos ou dúbios serão regulados pela Direção da FJJP, e quando justificado depois de 

consultada a SJJIF, e tendo em consideração a letra e o espírito do que está regulamentado. 

 



Artigo 17º Entrada em Vigor 

 

O presente regulamento entra em vigor à data da sua aprovação formalizada pela Direção.  

 

  

 

 

Anexo I 

Imagens Ilustrativas de Gestos de Arbitragem 

 

Permissão para entrar no tatami 

 

Saudação ao árbitro 

 

Saudação ao oponente 

 

Começando a competição 

  



Queda, raspagem, joelho na barriga ou sair da 

área de luta com uma finalização encaixada por 

consequência de uma técnica de defesa 

 

Passagem de guarda 

  

Montada, montada pelas costas e pega pelas 

costas 

 

Contagem de 3 segundos 

 

Penalidades 

  

Parando a luta e o tempo 

  



Amarração 

  

Circular, rodar 

  

Arrume o quimono 

  

Amarre a faixa 

  

Levante-se 

  

Vá para o chão 

  



Desqualificação, desclassificação 

  

Removendo pontos atribuídos incorretamente 

  

Interrompendo a luta 

  

Anunciando o vencedor da luta 

 

 


