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CAPÍTULO I – DOS SORTEIOS PÚBLICOS DE ÁRBITROS 

SEÇÃO 1 –DO CALENDÁRIO DE SORTEIOS 

 

Art. 1º. Em cumprimento a lei federal 10.671/2003 e 13.155/2015, a CEAF-SP realiza em 

sua sede uma sessão pública de Sorteio de Árbitros para as competições coordenadas pela 

FPF, conforme calendário divulgado com antecedência no site da entidade. 

Art. 2º.A CEAF-SP divulgará no site oficial da entidade o calendário de sorteios, contendo as 

seguintes informações: competição em disputa, datas das partidas, datas, horários e local 

dos sorteios. 

§ 1º - O prazo de divulgação do calendário será de 48 (quarenta e oito) horas, todavia, em 

casos de força maior, a CEAF-SP poderá divulgar no dia anterior ao sorteio. 

§ 2º - A CEAF-SP poderá realizar o sorteio fora da sede, desde que seja informado no site 

oficial. 

 

SEÇÃO 2 – DOS PROCEDIMENTOS PARA SORTEIOS 

Art. 3º. O sorteio dos árbitros poderá ser transmitido ao vivo pela rede mundial de 

computadores. 

Art. 4º. A CEAF-SP deverá disponibilizar um Termo da Sessão Pública, com os presentes 

colocando nome completo, função e assinando o referido termo, devendo ser identificado o 

autor do sorteio, com nome completo, identidade, função e telefone para contato. 

Art. 5º. No termo de sessão pública deverão constar:  

1. Data, horário e local;  
2. Os procedimentos adotados para o sorteio. 
3. O sistema de sorteios – “por colunas” ou “aleatórios”. 
4. Autorização expressa para uso de imagem dos que participam do ato. 
5. Do sistema do presente sorteio. 
6. A planilha contendo árbitros previamente selecionados. 
7. As esferas selecionadas pelo responsável pelo ato. 
8. Os documentos que seguem anexos ao termo. 
9. Se houve ou não registros de ocorrências nos sorteios. 
10. É obrigatório o registro dos presentes. 

 



 

 
 

Parágrafo único - Nos sorteios em que tiver comparecimento de torcedores ou interessados, 

a planilha de sorteio com o nome dos árbitros deve ser entregue antes do ato e a leitura dos 

árbitros pode ser feita por amostragem ou de forma completa. 

Art. 6º - Ato contínuo, um dos presentes, desde que não pertença aos clubes e federações 

envolvidas nas competições será convidada a realizar o procedimento do sorteio público dos 

árbitros, na seguinte ordem: 

 

SEÇÃO 3 – SISTEMA “POR COLUNAS" ou "ALEATÓRIO SIMPLES" 

Art. 7º.  Quando a CEAF-SP indicar dois (2) árbitros para cada partida, podendo haver 

repetição de nomes. 

Art. 8º. Neste sistema, os árbitros são dispostos em 2 (duas) colunas, um árbitro na Coluna 

1 (um), correspondente aos números impares eo outro na Coluna 2 (dois), correspondente 

aos números pares.  

Art. 9º. Procedimentos para o sorteio neste sistema: 

1. Abrir a sessão pública por um dos integrantes dos órgãos da arbitragem. 
2. Entregar as planilhas com os nomes dos árbitros selecionados. 
3. Ler o nome dos que irão a sorteio de forma por amostragem ou total. 
4. Escolher um dos presentes para realizar o ato público. 
5. Colocar a disposição do sorteador, 16 (dezesseis) esferas, sendo 8 (oito) pares e 

impares de cada. 
6. Escolher, de forma aleatória e sem olhar para o local em que estão acondicionadas 3 

(três) esferas pares e 3 (três) ímpares 
7. Inserir no globo somente após a divulgação ao público presente, com o número 

sendo dito em voz alta e clara. 
8. Colocar as esferas escolhidas no globo.  
9. Girar o globo e deixa-lo livre até que pare por si só. 
10. O representante escolhido informará dentre as 3 esferas indicadas a que será 

prevalente para o sorteio( primeira, segunda ou terceira) 
11. Realizar a leitura dos árbitros sorteados. 
12. Encerrar solicitando se existe alguma ocorrência a ser registrada. 
13. Informar o próximo sorteio. 

 
 
SEÇÃO 4 – SISTEMA “ALEATÓRIO MÚLTIPLO” 

Art. 11.  Se a CEAF-SP indicar mais do que dois árbitros para uma partida, deverá ser 

adotado o seguinte procedimento: 

1. Abrir a sessão pública por um dos integrantes dos órgãos da arbitragem. 
2. Entregar as planilhas com os nomes dos árbitros selecionados. 
3. Ler o nome dos que irão a sorteio de forma por amostragem ou total. 



 

 
 

4. Escolher um dos presentes para realizar o ato público. 
5. O voluntário fará a escolha do número de esferas correspondente ao de árbitros e, 

antes de inserir no globo as exibira ao público presente e seu número dito em voz 
alta e clara. 

6. O primeiro sorteio indicará o número da esfera correspondente a cada árbitro 
selecionado, na sequencia prevista pela planilha entregue antecipadamente. 

7. O voluntário gira o globo deixando-o livre até que pare por si só e retira a esfera que 
indicará o árbitro designado. 

8. Feito isto, as esferas retornam ao globo e a primeira ou a última indicará o árbitro 
sorteado. 
 

 
CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pela CEAF-SP. 

Art. 13. Esta Diretriz entra em vigor nesta e revoga as disposições anteriores. 

 

 


