
 

 

Federação Paulista de Futebol de Salão 
Rua Beneficência Portuguesa, 24 – 2º andar – CEP. 01033-020 – São Paulo (SP) 

Telefone (11) 2714-8150 – Fax (11) 2714-8172 
CNPJ 62.319.595/0001-08 – Inscr. Isenta 

E-mail: futsal@futsalpaulista.com.br | Site: www.futsalpaulista.com.br 
Facebook: facebook.com/FutsalPaulistaOficial | Twitter: twitter.com/Fed_Paulista 

Instagram: instagram.com/federacao_paulista 

 

Comunicado Oficial Nº 002/2021 

 
 
 

RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIA 
 
 
 O Presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Estatuto da Entidade e demais legislações esportivas em vigor 
e, 
 

I – CONSIDERANDO que a Federação Paulista de Futebol de Salão, mantendo 
seu firme propósito de promover melhorias para o bem do esporte e seu constante 
desenvolvimento técnico, ratifica que o conceito de jogo aplicado aos jogadores 
em formação deve ser diferente do conceito de jogo aplicado aos adultos; 

 
II – CONSIDERANDO que a FIFA, no ano de 2020, introduziu alterações nas 

regras do futsal e que impactaram diretamente nos jogos realizados com as 
categorias de iniciação e base e que, portanto, necessitam de ajustes para se 
adequarem as particularidades das crianças e das competições infantis; 

 
III – CONSIDERANDO que os ajustes e adaptações foram amplamente 

analisados, discutidos e aprovados pelo Fórum de Discussão Técnica em Prol do 
Futsal, realizado entre os meses de setembro e novembro de 2019 e foram 
homologados e validados pela diretoria da FPFS; 

 
IV – CONSIDERANDO que o processo de ajustes e adaptações nos 

regulamentos e regras do jogo em competições promovidas pela FPFS para as 
categorias de iniciação (sub 07 a Sub 10) e base (sub 12 e sub 14), iniciado no ano  
de 2017, precisa de continuidade para o desenvolvimento constante dos atletas e 
do próprio futsal como esporte; 

 
V – CONSIDERANDO que os clubes necessitam tomar conhecimento desses 

ajustes com antecedência para que possam assimilar e preparar suas equipes para 
disputar as competições; 
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R E S O L V E, após ouvir o diretor do departamento técnico da FPFS; 

 
 

I - ADOTAR, a partir desta data, os seguintes ajustes e adaptações nas regras 
e regulamentos que regem as competições promovidas pela Federação Paulista de 
Futsal: 

 
 

1 - DIVISÃO DO TEMPO DE JOGO EM 4 PERÍODOS - INICIAÇÃO (Sub 07 a Sub 10) 
          - BASE MASCULINA (Sub 12 e Sub 14) 
          - BASE FEMININA (Sub 11 e Sub 13) 
  

As partidas terão os seguintes tempos: 
 

 Categorias de Iniciação (Sub 07, Sub 08, Sub 09 e Sub 10):  4 x 5 minutos 
 

 Categorias de Base Masculinas: 

Sub 12: 4 x 6 minutos 

   Sub 14: 4 x 7 minutos 

 Categorias de Base Femininas: 
Sub 11: 4 x 5 minutos 
Sub 13: 4 x 6 minutos 
 

1.1 – Fica excluída a parada técnica aplicada nos jogos das categorias de Iniciação 
(Sub 07 a Sub 10), Base Masculina (Sub 12 e Sub 14). E Base Feminina (Sub 11 
e Sub 13) 
 

1.2 – Ficam determinados os seguintes intervalos entre os períodos de jogo: 
 

1.2.1  - 1º para o 2º e 3º para o 4º período: Intervalo de 1 minuto. 
1.2.2  - 2º para o 3º período: 5 minutos de intervalo, permanecendo os 

atletas e comissão técnica em quadra. 
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1.3 – Recomendação às equipes de Iniciação e Base Masculinas (Sub 12 e Sub 14): 

Nesta temporada de 2021, fica recomendado que no 3º período da partida 
sejam incluídos 2 (dois) jogadores que ainda não tenham participado do jogo e, 
caso sejam substituídos, que sejam por jogadores que ainda não participaram da 
partida. Aplicado nas categorias de Iniciação (Sub 07 a Sub 10) e de Base (Sub 12 e Sub 14). 

A partir de 2022, esta recomendação passará a ser uma norma a ser cumprida 
pelas   equipes. 

 
1.4  – Recomendação às equipes de Base Femininas (Sub 11 e Sub 13): Fica 

recomendado, na temporada 2021, a substituição de atletas conforme 
determinado para as categorias de Base Masculinas (Sub 12 e Sub 14). A partir 
de 2022, esta recomendação passará a ser uma norma a ser cumprida pelas 
equipes de base femininas (Sub 11 e Sub 13), com exceção da obrigatoriedade 
da utilização de atletas de primeiro ano. 

 
1.5 – Recomendação aos anotadores: Até que a súmula seja adaptada para 

anotação das ocorrências nos jogos das categorias de Iniciação (sub 07 a Sub 
10) e Base Masculina (sub 12 e sub14) e Base Feminina (Sub 11 e Sub 13), anotar 
na súmula: 
 

1.5.1 - Resultado Parcial: No primeiro e segundo período será inserido 
normalmente de acordo com o sistema. As informações referentes ao 
terceiro e quarto período deverão ser inseridos no campo 
correspondente ao terceiro período. Todos os anotadores receberão 
instruções mais detalhadas quanto ao procedimento. 
 

1.5.2 -  Atletas iniciantes em cada período da partida: No espaço reservado, 
as anotações de substituições, apenas na súmula manual, deverão 
distinguir os atletas através de círculos e “pulando linhas”. Esta 
distinção ocorrerá apenas na súmula que é preenchida manualmente 
pois no sistema não é possível incluir círculos e nem “pular linha”. 
Todos os anotadores receberão instruções mais detalhadas quanto ao 
procedimento. 
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2 - PARTICIPAÇÃO DE MENINAS NAS CATEGORIAS DE INICIAÇÃO (Sub 07 a Sub 10) 
 

Considerando as pesquisas e estudos científicos sobre crescimento e 
desenvolvimento infantil nota-se que não há diferenças significativas entre 
meninos e meninas entre 0 e 10 anos de idade relacionadas a estatura, peso, 
proporcionalidade corporal, composição corporal (tecidos ósseo, muscular e 
adiposo) e, consequentemente, em caso de oportunidade, instrução e 
encorajamento equivalentes, tenderão a apresentar valores semelhantes de força, 
potência, velocidade, resistência, bem como habilidades motoras compatíveis ao 
jogo de Futsal. 
Assim, a partir de 2021, fica permitido o registro e a inclusão de meninas nas 
equipes das categorias de Iniciação, que passam a ser categorias mistas. 

 
 
3 - BOLA DE SÁIDA (Regra alterada pela FIFA) 
 

Todos os jogadores, exceto o jogador que faz a reposição de bola, devem estar na 
sua meia quadra de jogo. A bola está em jogo no momento em que é chutada e se 
move claramente para qualquer parte da quadra.  Será possível marcar um gol 
direto na equipe adversária com um tiro de início ou reinicio de jogo.  Aplicado nas 

categorias de base e adultos. 
 
Nas categorias de Iniciação (Sub 07 a Sub 10) a FPFS delibera que fica mantido o ajuste 
realizado neste lance, não sendo permitido o chute direto ao gol adversário no 
início ou reinício de jogo.  
 

 
4 - ARREMESSO DE META (Regra alterada pela FIFA) 
 

A bola estará em jogo no momento em que for lançada ou jogada pelo goleiro e se 
mova claramente, não precisando sair da área de meta. Aplicada em todas as 

categorias. 
 

4.1 - No arremesso de meta, os jogadores da equipe adversária deverão estar 
posicionados atrás da linha de 10m, podendo avançar após a bola entrar em jogo. 
Aplicado nas Categorias de Iniciação (Sub 07 a Sub 10). 
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4.2  - Liberar o lançamento do goleiro ao setor de ataque. O goleiro será o único 

jogador que terá a prerrogativa de lançar a bola diretamente ao setor de ataque, 
desde que a bola toque o solo da sua meia quadra. Se a bola ultrapassar a linha 
central da quadra pelo alto será marcado um tiro livre indireto contra a equipe 
infratora sobre a linha central da quadra no local onde a bola passou. Aplicado nas 

Categorias de Iniciação (Sub 07 a Sub 10). 
 

4.3 -  Após o arremesso de meta pelo goleiro em seu setor defensivo, a bola não 
poderá ser transferida ao setor de ataque no segundo toque, somente do terceiro 
toque em diante. Aplicado nas Categorias de Iniciação (Sub 07 a Sub 10). 

 
4.4 -    Após o arremesso de meta, a bola não poderá ser transferida do interior da 

área de meta ao setor de ataque e ultrapassar a linha central da quadra pelo 
alto. Contra a equipe infratora será marcado um tiro livre indireto sobre a linha 
central da quadra no local onde a bola passou. Aplicado nas categorias de Iniciação 

(Sub 07 a Sub 10). 

 
 
5 - TIRO LATERAL (Regra alterada pela FIFA) 
 

 A FIFA determinou que para se executar a cobrança de tiro lateral a bola deverá 
estar imóvel e colocada em cima da linha lateral. Está regra será aplicada nas 
categorias de base e adultos. 

 
 Nas categorias de Iniciação (Sub 07 a Sub 10), a FPFS delibera que permanecerão 

as regras já utilizadas, podendo a bola ser colocada fora da quadra na distância 
de até 20 cm da linha lateral. 

 
 
6 - CAMISA DO “GOLEIRO-LINHA” 

 

O item “e” do artigo 39º das Disposições Inicias 2021, receberá o seguinte ajuste: 
 
Complementação: Nas categorias Iniciação e Base, masculino e feminino, a camisa 
do “Goleiro-Linha” poderá ser diferente da camisa do goleiro da equipe, porém, 
para não causar confusão, deverá ter cores e tons diferentes da sua equipe e da 
equipe adversária. O árbitro, no caso de necessidade, solicitará a troca. 
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OBSERVAÇÃO: Outros ajustes e adaptações propostos, discutidos e aprovados no 
Fórum de Discussão Técnica em Prol do Futsal, realizado em 2019, e 
que foram homologados e validados pela Diretoria da FPFS, serão 
aplicados a partir de 2022. Oportunamente esses ajustes serão 
divulgados a fim de que os clubes tomem ciência e preparem suas 
equipes para as futuras competições. 

 
 
 

Sem outro particular, dê-se ciência a todos os envolvidos nas competições da FPFS, 
publique-se, registre-se e cumpra-se as resoluções deste comunicado oficial. 
 
 
 

São Paulo, 04 de fevereiro de 2021. 
 
 

Nilton Cifuentes Romão 
Presidente 
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