
 

 
 

Anexo 1 
 

NORMAS DE CLASSIFICAÇÃO DOS ÁRBITROS DE FUTEBOL 
 

 
1 - Da Finalidade 
 

Art. 1º - Esta norma interna tem por finalidade definir e regulamentar o processo anual de 
classificação dos árbitros de futebol, que prestam serviço à Federação Paulista de Futebol, 
nos termos do § único, do art. 88, da Lei 9.615/98. 
§ Único - Toda referência a árbitros de futebol equivalerá, para facilitar a leitura, a árbitros e 
árbitros assistentes, de ambos os gêneros. 
 

2 –Quadro de Pontuação 
 

 
 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO ESTADUAL 
DESIGNAÇÕES INTERNACIONAIS 

COPA DO MUNDO 25 pontos por partida 

ELIMINATÓRIAS/OLIMPÍADAS 20 pontos por partida 

COPA AMÉRICA 18 pontos por partida 

COPA LIBERTADORES 16 pontos por partida 

COPA SUL-AMERICANA/RECOPA 14 pontos por partida 

SUL-AMERICANO SUB 20/17/15/OUTRAS 12 pontos por partida 

CLASSIFICAÇÃO ESTADUAL 
DESIGNAÇÕES NACIONAIS 

SÉRIA A 12 pontos por partida 

COPA BRASIL MASC 10 pontos por partida 

SÉRIE B 08 pontos por partida 

SÉRIE C 06 pontos por partida 

SÉRIE D 04 pontos por partida 

COPA BRASIL FEM 03 pontos por partida 

OUTRA DE NÍVEL NACIONAL 02 pontos por partida 



 

 
 

CLASSIFICAÇÃO ESTADUAL 

DESIGNAÇÕES ESTADUAIS 

SÉRIE A-1 12 pontos por partida 

SÉRIE A-2 09 pontos por partida 

SÉRIE A-3 08 pontos por partida 

2ª DIVISÃO 07 pontos por partida 

COPA PAULISTA 06 pontos por partida 

COPA SÃO PAULO JÚNIOR 04 pontos por partida 

SUB 20 03 pontos por partida 

SUB 11/13/15/17 02 pontos por partida 

PAULISTA FEMININO 02 pontos por partida 

 
3 – Dos Fatores de Avaliação e Pontuação Final 
 
Art. 2º - A pontuação final será obtida através dos resultados de seu desempenho nos 
seguintes fatores: Somatório dos pontos das atuações de acordo com os números de 
partidas das diversas competições; mais a média das notas obtidas nos treinamentos; mais 
as médias das notas das avaliações físicas e teóricas; mais a pontuação do fator disciplinar; 
que então se dará a soma total na classificação ao final da temporada. 
 
1. Técnico/Tático – avaliações através da ficha de avaliação de arbitragem e nos 
treinamentos durante a temporada, em suas funções em campo de jogo; 
 
2. Conhecimento Teórico– avaliações/aprovações com exigência de nota mínima 7,00 nas 
provas escritas sobre a regra de jogo, regulamentos e normas em vigor para sua habilitação 
na referida temporada; 
 
3. Condição Física – avaliações/aprovações com exigência de nota mínima 7,00 nas 
provas físicas protocolares (serão aplicadas níveis 1 e 2 para ambos os 
gêneros),complementares, antropométricas, para sua habilitação na referida temporada; e 
 
4. Disciplinar – obediência aos deveres prescritos no Regulamento Geral da Arbitragem; 
 
§ único – Em caso de igualdade de pontos, para eventuais desempates na classificação, 
aplicar-se-ão, sucessivamente, os seguintes critérios: 
 
a) Idade mais baixa; 
b) Melhor pontuação nas avaliações das partidas e nos treinamentos; 
c) Melhor pontuação nos testes físicos;  
d) Melhor pontuação nos testes escritos. 
 



 

 
 

4 - Dos Conceitos 
 

Serão adotados os seguintes conceitos na avaliação de desempenho: 
 

1. Excelente 

2. Ótimo 

3. Bom 

4. Regular 

5. Fraco 

 
5 - Do Fator Técnico/Tático 

 

Art. 3o – A avaliação de desempenho no fator técnico/tático se dará por meio da Ficha de 
Avaliação de Arbitragem, emitidas por assessores de arbitragem; bem como através de 
avaliações de treinamento; emitidas por instrutores técnicos/físicos. 
 

§ 1º - Em função do resultado no cálculo da avaliação, serão aplicados os seguintes 
conceitos para a categoria árbitro/assistente: 
 

Conceito Notas 
Excelente 9,0 a 10 
Ótimo 8,0 a 8,9 
Bom 7,0 a 7,9 
Regular 5,0 a 6,9 
Fraco Abaixo de 5,0 

 

§ 2º - A média das notas obtidas nos treinamentos somará com as outras notas obtidas nas 
diversas atividades para a soma total dos pontos obtidos na temporada. 
 
 
6 - Do Fator Conhecimento Teórico 

 

Art. 4o – Em função do resultado das avaliações teóricas, serão aplicados os seguintes 
conceitos: 
 
 

 

 

Conceito Nota da Avaliação 
Excelente 9,0 a 10 
Ótimo 8,0 a 8,9 
Bom 7,0 a 7,9 
Regular 5,0 a 6,9 
Fraco Abaixo de 5,0 



 

 
 

§ 1º - O árbitro que na avaliação teórica obtiver nota inferior a 7,0 (sete) ou não comparecer 
a realização da mesma por motivo injustificável estará afastado dasdesignações. Á critério 
da Comissão de Arbitragem, o árbitro poderá prestar novos testes no prazo de 30 a 45 dias. 
 
§ 2º - Fica assegurado ao árbitro que não tenha realizado a prova por motivo considerado 
justificável pela Comissão de Arbitragem, a realização do teste no prazo máximo de 30 dias. 
 
7 - Do Fator Condição Física 
 
Art. 5o – Condicionamento Físico. A pontuação será obtida com a média das 2 (duas) 
provas realizadas na temporada, bem como as antropometrias, os tiros de velocidades 
(sprints), prova de resistência e provas complementares abaixo; Para a habilitação física dos 
árbitros e árbitros assistentes correspondente ao exercício da atividade no ano de 2017, e 
de manutenção entre Abril/Maio, o protocolo para as provas de velocidade (sprints) e prova 
de resistência será o utilizado atualmente até a publicação deste documento, (6x40 metros / 
20 a 24x 150x50 metros) exceto aos árbitros e árbitros assistentes já avaliados oficialmente 
no novo protocolo (CODA + 5x30 metros / 40x 75x25) pela CBF e/ou FIFA; Para as demais 
avaliações ao longo do ano de 2017 para os árbitros e árbitros assistentes, poderão ser 
aplicados os novos protocolos seja ele de maneira integral ou parcial, conforme determinado 
e informado previamente pelo departamento de arbitragem nas ocasiões em questão. 
 
§ 1º - Durante a temporada, serão efetuadas no mínimo, 2 (duas) avaliações protocolares 
para todo o quadro, e no caso dos árbitros pertencentes ao quadro nacional e internacional, 
estas serão consideradas no cômputo das estabelecidas acima. 
 
§ 2º - Para a habilitação à temporada de 2018, realizaremos o novo protocolo. 
 
a) Antropometria: porcentagem de gordura, índice de massa corporal (IMC) e relação 

cintura/quadril (RCQ). 
 
b) Avaliação física: a habilitação dos integrantes do quadro de árbitros para as competições 

estaduais será feita com base em provas protocolares e complementares para ambos 
os gêneros no índice masculino; sendo de categoria 2 para árbitros 
estaduais/nacionais e categoria 1 para os árbitros internacionais. As integrantes do 
gênero feminino, caso não atinjam os índices para as competições masculinas; 
farão avaliações de índice feminino para atuarem nas competições não profissionais. 
(amadoras) 

 
b.1) Tiros de velocidade: 6 (seis) tiros de 40 metros. 
 
b.2) Prova de Resistência: 20 a 24 tiros de 150 metros intercalados, com igual numero de 
caminhadas de 50 metros. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Os parâmetros de IMC e RCQ obedecem aos parâmetros definidos pela Organização 
Mundial de Saúde; 
 
 
- Teste Protocolar 6 tiros 40 metros / 20 a 24 tiros 150 metros por 50 metros de 
recuperação; 
 
 

‘ 

Antropometria (% de gordura) 

NOTAS ÁRBITROS/ASSISTENTES 

a) 10,0 a) 8,01 a 11,00% 

b) 9,5 b) 11,01 a 13,00% 

c) 9,0 c) 13,01 a 16,00% 

d) 8,0 d) 16,01 a 18,00% 

e) 7,0 e) Entre 6 e 8,00 e Até 20,00% 

f) 0,0 f) Acima de 20,00% 

NÍVEL BÁSICO 

Antropometria (% de gordura) 

NOTAS ÁRBITROS/ASSISTENTES 

a) 10,0 a) 8,01 a 13,00% 

b) 9,5 b) 13,01 a 15,00% 

c) 9,0 c) 15,01 a 17,00% 

d) 8,0 d) 17,01 a 19,00% 

e) 7,0 e) Entre 6 e 8,00 e Até 22,00% 

f) 0,0 f) Acima de 22,00% 

NÍVEL ACESSO 

Antropometria (% de gordura) 

NOTAS ÁRBITROS/ASSISTENTES 

a) 10,0 a) 8,01 a 14,00% 

b) 9,5 b) 14,01 a 16,00% 

c) 9,0 c) 16,01 a 18,00% 

d) 8,0 d) 18,01 a 20,00% 

e) 7,0 e) Entre 6 e 8,00 e Até 24,00% 

f) 0,0 f) Acima de 24,00% 

NÍVEL AVANÇADO / INTERMEDIÁRIO [FEM] 

Antropometria (% de gordura) 

NOTAS ÁRBITROS/ASSISTENTES 

a) 10,0 a)11,01 a 14,00% 

b) 9,5 b) 14,01 a 16,00% 

c) 9,0 c) 16,01 a 18,00% 

d) 8,0 d) 18,01 a 20,00% 

e) 7,0 e) Entre 6 e 11,00 e Até 22,00% 

f) 0,0 f) Acima de 22,00% 

NÍVEL BÁSICO [FEM] 

Antropometria (% de gordura) 

NOTAS ÁRBITROS/ASSISTENTES 

a) 10,0 a) 11,01 a 16,00% 

b) 9,5 b) 16,01 a 18,00% 

c) 9,0 c) 18,01 a 20,00% 

d) 8,0 d) 20,01 a 22,00% 

e) 7,0 e) Entre 6 e 11,00 e Até 24,00% 

f) 0,0 f) Acima de 24,00% 

ACESSSO [FEM] 

Antropometria (% de gordura) 

NOTAS ÁRBITROS/ASSISTENTES 

a) 10,0 a)11,01 a 18,00% 

b) 9,5 b) 18,01 a 20,00% 

c) 9,0 c) 20,01 a 22,00% 

d) 8,0 d) 22,01 a 24,00% 

e) 7,0 e) Entre 6 e 11,00 e Até 24,00% 

f) 0,0 f) Acima de 22,00% 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Teste Protocolar 6 tiros 40 metros ou CODA + 5 tiros 30 metros / 40 a 48 tiros 75 metros 
por 25 metros de recuperação; 
 
 
 
 
 
 
 

FIFA / ASPIRANTE FIFA 

6x40m (SPRINTS) 

NOTAS ÁRBITROS 

a) 10,0 a)abaixo de 5,80s 

b) 9,5 b)5,89s a 5,80s 

c) 9,0 c)5,99s a 5,90s 

d) 8,0 d)6,09s a 6,00s 

e) 7,0 e)6,20s a 6,10s 

f) 0,0 f) Acima de 6,20s 

DEMAIS ÁRBITROS 

6x40m (SPRINTS) 

NOTAS ÁRBITROS 

a) 10,0 a)abaixo de 6,00s 

b) 9,5 b)6,09 s a 6,00s 

c) 9,0 c)6,19 s a 6,10s 

d) 8,0 d)6,29 s a 6,20s 

e) 7,0 e)6,39 s a 6,30s 

f) 0,0 f) Acima de 6,4s 

FIFA / ASPIRANTE FIFA 

6x40m (SPRINTS) 

NOTAS ASSISTENTES 

a) 10,0 a)abaixo de 5,65s 

b) 9,5 b) 5,69s a 5,65s 

c) 9,0 c) 5,79s a 5,70s 

d) 8,0 d) 5,89s a 5,80s 

e) 7,0 e) 5,99s a 5,90s 

f) 0,0 f) Acima de 6,00 s 

DEMAIS ÁRBITROS 

6x40m (SPRINTS) 

NOTAS ASSISTENTES 

a) 10,0 a)abaixo de 5,80s 

b) 9,5 b) 5,89s a 5,80s 

c) 9,0 c) 5,99s a 5,90s 

d) 8,0 d)6,09s a 6,00s 

e) 7,0 e) 6,20s a 6,10s 

f) 0,0 f) Acima de 6,20s 

TODOS OS NÍVEIS 

(24X) 150m X 50m 

NOTAS ASSISTENTES 

a) 10,0 a)24 tiros 

b) 9,5 b) 23 tiros 

c) 9,0 c) 22 tiros 

d) 8,0 d) 21 tiros 

e) 7,0 e) 20 tiros 

f) 0,0 f) menos de 20 tiros 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIFA / ASPIRANTES FIFA 

6x40m (SPRINTS) 

NOTAS ÁRBITROS 

a) 10,0 a)abaixo de 5,65s 

b) 9,5 b) 5,69s a 5,65s 

c) 9,0 c) 5,79s a 5,70s 

d) 8,0 d) 5,89s a 5,80s 

e) 7,0 e) 6,00s a 5,90s 

f) 0,0 f) Acima de 6,00s 

DEMAIS ÁRBITROS 

6x40m (SPRINTS) 

NOTAS ÁRBITROS 

a) 10,0 a) abaixo de 5,75s 

b) 9,5 b)5,79s a 5,75s 

c) 9,0 c)5,89s a 5,80s 

d) 8,0 d)5,99s a 5,90s 

e) 7,0 e) 6,10s a 6,00s 

f) 0,0 f) Acima de 6,10s 

FIFA / ASPIRANTES FIFA 

CODA 

NOTAS ASSISTENTES 

a) 10,0 a)abaixo de 9,60s 

b) 9,5 b) 9,64s a 9,60s 

c) 9,0 c) 9,69s a 9,65s 

d) 8,0 d) 9,79s a 9,70s 

e) 7,0 e) 9,89s a 9,80s 

f) 0,0 f) Acima de 9,90 s 

DEMAIS ÁRBITROS 

CODA 

NOTAS ASSISTENTES 

a) 10,0 a)abaixo de 9,60s 

b) 9,5 b) 9,64s a 9,60s 

c) 9,0 c) 9,69s a 9,65s 

d) 8,0 d) 9,79s a 9,70s 

e) 7,0 e) 9,99s a 9,80s 

f) 0,0 f) Acima de 10,00s 

FIFA / ASPIRANTES FIFA 

5x30m (SPRINTS) 

NOTAS ASSISTENTES 

a) 10,0 a)abaixo de 4,35s 

b) 9,5 b) 4,39s a 4,35s 

c) 9,0 c) 4,49s a 4,40s 

d) 8,0 d) 4,59s a 4,50s 

e) 7,0 e) 4,70s a 4,60s 

f) 0,0 f) Acima de 4,70 s 

DEMAIS ÁRBITROS 

5x30m (SPRINTS) 

NOTAS ÁRBITROS 

a) 10,0 a)abaixo de 4,45s 

b) 9,5 b) 4,49s a 4,45s 

c) 9,0 c) 4,59s a 4,50s 

d) 8,0 d) 4,69s a 4,60s 

e) 7,0 e) 4,80s a 4,70s 

f) 0,0 f) Acima de 4,80 s 

TODOS OS NÍVEIS 

(48X) 75m X 25m 

NOTAS ÁRBITROS e ASSISTENTES 

a) 10,0 a)48 tiros 

b) 9,5 b) 47 tiros 

c) 9,0 c) 45 a 46 tiros 

d) 8,0 d) 43 a 44 tiros 

e) 7,0 e) 40 a 42 tiros 

f) 0,0 f) menos de 40 tiros 



 

 
 

� PROVAS COMPLEMENTARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em função do resultado das avaliações físicas, serão aplicados os seguintes conceitos: 
 
 

 

 

 

§ 1º - O árbitro que na avaliação física não obtiver a nota mínina (7,0) ou não comparecer a 
realização da mesma por motivo injustificável, estará afastado das designações. A critério 
da Comissão de Arbitragem, o árbitro poderá prestar novos testes dentro do calendário 
previsto. 
 
§ 2º - Fica assegurado ao árbitro que não tenha realizado a prova por motivo considerado 
justificável pela Comissão de Arbitragem, a realização do teste dentro do calendário 
previsto, no entanto estará afastado das designações até sua habilitação. 
 
 

 YOYO TEST ARIET TEST 

NOTAS ÁRBITROS ASSISTENTES 

a) 10,0 a)> que 17.6 (a partir de 1640m) a)> que 14.5.2 (1040m) 

b) 9,5 b) 17.1 a 17.5 (1440m a 1600m) b) 14.0.7 a 14.5.1 (950m e 1015m) 

c) 9,0 c) 16.4 a 16.8 (1240m a 1400m) c) 14.0.4 a 14.0.6 (845m e 910m) 

d) 8,0 d) 15.7 a 16.3 (1040m a 1200m) d) 14.0.2 a 14.0.5 (acima de 820m e 885m) 

e) 7,0 e) 15.6 (1040m) e) 14.0.1 (820m) 

f) 0,0 f) abaixo de 15.6 (<1040m) f) abaixo de 14.0.1 (<820m) 

 7x7x7 TEST 

NOTAS ÁRBITROS 

a) 10,0 a)< 4,59” 

b) 9,5 b)4,69” a 4,60” 

c) 9,0 c)4,79” a 4,70” 

d) 8,0 d) 4,89” a 4,80” 

e) 7,0 e)4,90” 

f) 0,0 f) abaixo de 4,90” 

Conceito Nota da Avaliação 
Excelente 9,6 a 10,0 
Ótimo 9,0 a 9,5 
Bom 8,0 a 8,9 
Regular 7,0 a 7,9 
Fraco (Reprovado) Abaixo de 7,0 

% G – SEGUNDO SIRI & POLLOCK 

7 DOBRAS CUTÂNEAS = TRÍCEPS, 

SUPRA ESCAPULAR, PEITORAL, 

AXILA  MÉDIA, SUPRAILÍACA, 

ABDOMINAL E COXA 



 

 
 

 
 
8 - Do Fator Disciplinar 
 

Art. 6º - Em função da sanção disciplinar imposta ao árbitro, seja de ordem administrativa ou 
oriunda dos órgãos da Justiça Desportiva, serão aplicados os seguintes conceitos e 
correspondente pontuação: 
 
1. Excelente – sem registro de aplicação de sanção disciplinar = 3 pontos; 
 
2. Ótimo – registro de aplicação de advertência como sanção disciplinar = 2,5 pontos; 
 
3. Bom – registro de aplicação de suspensão de 01 até 30 dias, cumulativa ou não, como 
sanção disciplinar = 2 pontos; 
 
4. Regular– registro de aplicação de suspensão acima de 30 dias, cumulativa ou não, como 
sanção disciplinar = 1 ponto; e 
 
5. Fraco– registro de aplicação de suspensão acima de 60 dias, cumulativa ou não, como 
sanção disciplinar = 0 (zero). 
 
9 - Das Disposições Finais 
 
Art. 7º – Ao árbitro que deixou de ser avaliado por motivo de Licença Temporária, não fica 
assegurado o direito de permanecer na sua categoria de origem até que cesse os motivos 
do afastamento e possa ser submetido ao presente processo de classificação. 
 
§ Se esta licença ultrapassar a data de publicação da lista para vigorar no ano 
seguinte, este estará sendo rebaixado para a categoria inferior. 
 
Art. 8º - O árbitro que deixar de comparecer aos testes (físico e escrito), sem motivo 
justificável, ficará sem pontuação no respectivo fator de avaliação. 
 
Art. 9º - Estas normas revogam as anteriores e serão aplicadas nas avaliações a partir da 
temporada de 2016. 

 

 

DEPARTAMENTO DE ARBITRAGEM 

 


