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REGRAS DO FUTSAL - 2013 
 

REGRA 1: INÍCIO DA PARTIDA OU REINÍCIO APÓS UM GOL SOFRIDO. 
 Cada equipe deve posicionar-se em seu campo. Mesmo quem irá sair a bola.  
 Após o apito, a bola deve ser movimentada para frente (campo adversário).  
 Após o toque inicial, a bola estará em jogo. 
 Se a bola for movimentada de forma irregular será marcada falta e, um tiro livre indireto contra a 

equipe infratora. 

 Os marcadores devem respeitar o limite mínimo de cinco (5M) de espaço. 
 Se não respeitado o limite de cinco (5M), será repetida a cobrança. 
 
REGRA 2: LATERAL. 
 Será marcada lateral toda vez que a bola ultrapassar completamente as linhas laterais da quadra.  
 Não será lateral se bola correr ou rolar sobre a mesma sem ultrapassá-la por completo. 
 Na execução do tiro lateral a bola deverá estar apoiada no solo, ser colocada na direção onde saiu 

estar imóvel ou podendo mover-se levemente, colocada sobre a linha lateral ou no máximo 25 (vinte e 

cinco) centímetros para fora da linha. A bola deve ser movimentada para dentro do campo.  
 Se a bola for movimentada de forma irregular será marcada reversão da cobrança contra a equipe infratora.  
 O jogador no momento em que executar o tiro lateral deverá fazê-lo com uma parte de um dos pés 

sobre a linha lateral ou na parte externa da quadra de jogo. Não podendo estar com o pé totalmente 
dentro da quadra. 

 Os marcadores devem respeitar o limite mínimo de cinco (5M) da bola. 

 Se um jogador executar o tiro lateral contra a sua própria meta, e a bola tocar ou for tocada por 
qualquer jogador e penetrar no gol, o tento será válido. Se penetrar no gol diretamente o gol não será 
válido. Será cobrado tiro de canto em favor da equipe adversária. 

 
REGRA 3: ESCANTEIO – TIRO DE CANTO. 
 Será marcado tiro de canto toda vez que a bola tocar na defesa ou goleiro adversário e ultrapassar 

completamente a linha de fundo da quadra. 
 Para a cobrança do tiro de canto a bola deve ser colocada dentro do quadrante. Será executado por 

um jogador da equipe adversária, com o uso dos pés. O executor do tiro de canto pode ter o pé de 
apoio em cima da linha lateral ou de meta, ou ainda do lado de fora ou dentro da quadra. 

 Se a bola for movimentada de forma irregular será marcada reversão da cobrança contra a equipe infratora. 
 Os marcadores devem respeitar o limite mínimo de cinco (5M) da bola. 
 Poderá ser feito um gol diretamente de um tiro de canto somente contra a equipe adversária. 

 
REGRA 4: TIRO DE META. 
  A execução do arremesso de meta dar-se-á exclusivamente pelo goleiro, com o uso das mãos, de 

qualquer ponto da área penal.  
 Será marcado tiro de meta toda vez que a bola ultrapassar completamente a linha de fundo sem ter tocado na 

defesa ou goleiro adversário. 
 Quando da execução do arremesso de meta, o goleiro não poderá ultrapassar com a mão, a linha demarcatória da 

área penal, ainda de posse da bola, podendo ultrapassar parcialmente com o corpo. No arremesso de meta vale 
sempre a posição da bola.  

 Se o goleiro arremessar a bola e a mesma tocar em qualquer jogador, inclusive o goleiro adversário, e 
penetrar no gol, o tento será válido. Se a bola entrar diretamente sem tocar em qualquer jogador, o 
tento não será válido. Será tiro de meta em favor da equipe adversária. 

 Para estar em jogo, à bola deve sair da área de gol após ser passada pelo goleiro. 

 Se a bola for movimentada de forma irregular, SERÁ REPETIDA A COBRANÇA. 
 
REGRA 5: O GOLEIRO. 
 Esse jogador pode realizar defesas com os pés e com as mãos, mas não é permitida a defesa com carrinho 

QUE POSSA ATINGIR OU TENTE ATINGIR UM JOGADOR que disputa a bola em um lance na área. 
 Após uma defesa o goleiro pode repor a bola em jogo usando os pés. 
 Após o goleiro executar o arremesso de meta e a bola ter entrado em jogo, não poderá recebê-la de 

companheiro de equipe, em sua meia quadra, sem que a bola tenha antes sido jogada ou tocada por um 
adversário. 

 
REGRA 6: SUBSTITUIÇÃO. 
 Não há limite de substituição durante a partida e, os jogadores podem sair e retornar à quadra o quanto for 

necessário DESDE QUE O FAÇAM PELA ZONA DE SUBSTITUIÇÃO DEMARCADA NA QUADRA. 
 Para ocorrer a substituição NÃO É PRECISO FALAR AO ÁRBITRO, mas UM JOGADOR DEVE SAIR PARA 

DEPOIS O OUTRO ENTRAR. 
 Se a substituição ocorrer de forma irregular, o atleta que entrar em quadra será punido com cartão amarelo e a 

equipe terá somado mais uma falta ao número de faltas do período. 
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REGRA 7: FALTAS. 
 

Para a cobrança das faltas: 
Os marcadores devem respeitar o limite mínimo de cinco (5M) de espaço para a cobrança da falta, medidos pelo 
árbitro. 
 
TIRO LIVRE DIRETO 
Um tiro livre direto é concedido à equipe oponente se um jogador cometer uma das seguintes infrações de uma forma 

considerada pelo árbitro descuidada, negligente ou fazendo uso excessivo de força: 
 Chutar ou tentar chutar um oponente; 
 Calçar ou tentar calçar um oponente usando as pernas, agachando-se na frente ou por trás dele;; 
 Saltar ou atirar-se sobre o adversário; 
 Fazer carga em um oponente, mesmo que seja com o ombro; 
 Bater ou tentar bater; empurrar ou tentar um adversário; 
 Agredir um adversário ou tentar bater/agredir um adversário; 

 Segurar um oponente com as mãos ou impedi-lo de ação (inclusive pelo uniforme); 

 Cuspir em um oponente; 
 Segurar a bola deliberadamente, exceto pelo goleiro em sua própria área de pênalti; 
 Jogar de maneira perigosa;  
 Trancar o adversário com o ombro; 
 Deliberadamente obstruir o progresso de um oponente sem visar a bola;  
 Projetar-se ao solo, deliberadamente, de maneira deslizante, e com uso dos pés, tentar tirar a bola 

que esteja sendo jogada ou de posse do adversário, levando perigo para o mesmo (CARRINHO); 
 Impedir o (a) goleiro (a) de repor a bola em jogo com suas mãos; 
 O goleiro sair da área de gol de posse de bola, estando essa em situação válida de jogo. 
 Praticar qualquer jogada, sem visar o adversário, mas involuntariamente atingi-lo. 
OBS.: Estas faltas são anotadas como acumulativas para a equipe 
 

TIRO LIVRE INDIRETO 
Será concedido um tiro livre indireto em favor de uma equipe quando um jogador adversário cometer uma das 
seguintes infrações: 
 

A) ESTANDO O GOLEIRO COM A BOLA EM JOGO: 
1. Controla a bola com suas mãos dentro de sua área penal ou fica de posse em sua meia quadra de jogo por mais 

de 4 (quatro) segundos; 

2. Toca ou controla a bola com suas mãos, dentro de sua área penal, depois que um seu companheiro a tenha 
passado deliberadamente com o pé; 

3. Toca ou controla a bola com as mãos vinda diretamente de um tiro lateral, de canto, direto e indireto, cobrado 
por um seu companheiro; 

4. Após haver tocado na bola ou arremessando-a com as mãos ou movimentando a mesma com os pés volta a 
recebê-la de um companheiro de equipe de forma intencional, dentro ou fora de sua área penal, sem que a bola 
tenha antes ultrapassado a linha demarcatória do meio da quadra ou tenha sido jogada ou tocada, por um 

adversário. 
 
B) QUALQUER JOGADOR QUE: 
1. Jogar perigosamente, mesmo sem contato físico com o goleiro, ao tentar tirar a bola das mãos deste após a 

mesma ter sido agarrada e estar retida em suas mãos; 
2. Quando sem a posse ou domínio da bola, obstruir, intencionalmente, um adversário de maneira a formar um 

obstáculo em sua progressão; 
3. Obstruir a jogada, prender a bola com os pés ou evitar com o corpo sua movimentação, estando caído, exceto se 

for o goleiro, dentro de sua área penal; 
4. Tocar na bola, em jogo, quando não esteja devidamente equipado, exceto o jogador que, na disputa da bola 

perder qualquer equipamento, podendo prosseguir no lance enquanto estiver de posse da bola; 
5. Usar expressão verbal ou vocal para enganar jogador adversário, fingindo ser seu companheiro de equipe ou 

acenar com as mãos próximas ao rosto do adversário e tirar vantagem do lance; 

6. Ficar parado na frente do goleiro adversário com o propósito de obstruir sua visão e dificultar a sua ação ou 
movimentos; 

7. Fazer a bola permanecer mais de 04 segundos dentro da própria área penal, estando a mesma em condições de 
jogo ou de ser jogada, com a clara intenção de retardar o andamento da partida; 

8. Persistir, quando de posse de bola, na troca de passes com companheiros, com o deliberado propósito de ganhar 
tempo ou retardar o andamento da partida, estando colocados dentro ou fora da respectiva área penal; 

9. Imobilizar a bola, dentro ou fora de sua área penal, com o domínio dos pés, por mais de 04 segundos, estando a 

mesma em condições de ser jogada; 
10. Levantar os pés para chutar para trás (bicicleta) ou chutar com o calcanhar e, levando perigo ao adversário 

próximo à jogada sem atingi-lo; 
11. Impedir que o goleiro lance a bola com as mãos. 
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12. Passar por traz da meta adversária no momento da cobrança de qualquer infração ou colocação de bola em jogo 
tentando ludibriar os árbitros e adversários. 

OBS.: Estas faltas não são anotadas como acumulativas para a equipe e serão punidas com tiros livres 
indiretos durante toda a partida. 
 
REGRA 8: SANÇÕES DISCIPLINARES 
 

8.1- Infrações puníveis com cartão amarelo: 
Um jogador é punido e recebe um cartão amarelo se cometer uma das seguintes infrações: 
 Comportamento antidesportivo; 
 Demonstrar discordância de marcações indicadas pela arbitragem através de palavras ou ações; 
 Infringir insistentemente as Regras do Jogo; 

 Atrasar o início/ reinício do jogo; 
 Desrespeitar a distância necessária quando o jogo é recomeçado com um escanteio, lateral, tiro livre direto ou 

tiro de meta; 
 Entrar ou regressar ao campo sem a autorização do árbitro ou infringir o procedimento de substituição; 

 Sair deliberadamente do campo sem a permissão do árbitro. 
 

8.2- Infrações puníveis de expulsão com cartão vermelho: 
Um jogador é expulso e recebe cartão vermelho se cometer uma das seguintes infrações: 
 Jogada violenta; 
 Conduta violenta; 
 Cuspir num oponente ou qualquer outra pessoa; 
 Usar linguagem ou gestos ofensivos, abusivos ou de insulto; 
 Receber uma segunda advertência (cartão amarelo) na mesma partida; 

 Impedir uma oportunidade óbvia de gol da equipe adversária cometendo uma falta de contato físico. 
 Impedir um gol com as mãos se não for o goleiro. 
 
8.3 recompondo a equipe após a expulsão: 
 A expulsão de jogador participante da partida será temporária para a equipe e pelo tempo de 2 (dois) minutos, 

após o que a mesma poderá ser recomposta com outro jogador em seu lugar, podendo ser com a bola em jogo ou 
fora de jogo. 

 Quando a equipe em inferioridade numérica, no decurso dos 2 (dois) minutos após a expulsão, sofra a marcação 
de um tento, poderá a mesma recompor-se de um jogador imediatamente. 

 
REGRA 9 – O GOL 
 Um gol é marcado quando toda A BOLA ULTRAPASSA A LARGURA DA LINHA DE GOL INTEIRAMENTE 

desde que nenhuma violação às regras tenha sido cometida pelo arremessador ou companheiro de equipe antes 
ou durante o arremesso. O árbitro de fundo confirma com dois apitos curtos e mostra o gesto No. 12 que o gol foi 

marcado. 
 
REGRA 10 - OS ÁRBITROS 
 Dois árbitros com igual autoridade devem ser encarregados de cada jogo. Eles são assistidos por um secretário; 
 Os árbitros monitoram a conduta dos jogadores do momento em que eles entram nas imediações da quadra até 
que eles saiam;  
Os árbitros são a autoridade máxima em quadra, suas decisões são irrevogáveis e devem zelar pelo bom 

andamento da partida. 
 

REGRA 11: DISPUTA DE PÊNALTIS 
A disputa de cobranças de penalidade máxima é um método de determinação da equipe vencedora, sempre que uma 
partida terminar empatada. 
 

Procedimentos 
 O árbitro sorteia,e a equipe cujo capitão vence o sorteio executa a primeira cobrança; 
 O árbitro mantém as anotações das cobranças que estão sendo realizadas; 
  Cada série de cobranças é composta de 1 (um) chute por equipe.  

 As penalidades só podem ser cobradas pelos jogadores que terminaram a partida, incluindo o (a) 
goleiro (a).  

 Um jogador só pode fazer outra cobrança de pênalti depois que todos os outros que estiverem em 
condições legais já tenham efetuado suas cobranças. Uma nova série de cobranças pode dar início, e a 
ordem dos cobradores pode ser alterada. 

 Se uma equipe ficar reduzida em número de jogadores por expulsão, a equipe adversária deverá ficar com igual 
número de jogadores, escolhendo aqueles que não disputarão as cobranças de penalidade. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Nas outras situações de jogo, aqui não descritas, serão aplicadas as regras oficiais vigentes do Futsal. 
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Adaptações da regra oficial, realizadas pela organização do 

JUCAM 2013 buscando atender as necessidades e 
realidade dos alunos participantes dos jogos. 
 
Equipe organizadora 
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