
 

 

REGISTRO E TRANSFERÊNCIA DE ÁRBITROS 
 

1. Considerando que ultimamente situações divergentes estão se tornando 
correntes entre árbitros e as suas respectivas Federações, por motivos 
variados, mas, que, obviamente dificulta as atividades dos árbitros, e 
consequentemente a possibilidade de prestarem arbitragem para os eventos 
em que tem participação a Confederação Brasileira de Handebol ou por ela 
promovidos. 

2. Considerando, que, a vedação de árbitros por parte das Federações, de forma 
inadvertida, sem comprovação dos fatos, e muita vezes sem o devido 
processo por órgão competente, trás sérias adversidades para que o 
Departamento de Árbitros da Confederação Brasileira de Handebol, no 
sentido de atender a todas as demandas de árbitros em todas as regiões do 
País. 

3. Tem-se através do presente, normatizar a relação do árbitro com a 
Federação, bem como, os critérios para que se constitua a sua vinculação, e 
ainda, estabelecer condições para acatar as punições aos árbitros pelas 
Federações a que tenham os árbitros vinculados. 
 

Art. 1°. Os árbitros que componham a lista de árbitros da Confederação Brasileira de 
Handebol, aprovados por curso ou não, deverão efetuar cadastro anualmente, na forma 
estabelecida pelo Departamento de Árbitros da Confederação Brasileira de Handebol. 
 
Art. 2°. O cadastro será realizado com a indicação no campo específico, da Unidade 
de Federação a qual Estado/Federação o mesmo está vinculado. 
 
Art. 3°. Encerrado o prazo para o cadastro de árbitros, o Departamento emitirá 
documento as Federações respectivas, com a relação de árbitros devidamente 
cadastrados, para, opor, se for o caso, recusa em relação aos árbitros relacionados. 
Parágrafo único: em não se pronunciando a Federação a respeito da relação 
encaminhada, entende-se todos os árbitros mencionados, por ela vinculados. 
 
Art. 4°. Os árbitros ao efetuarem o cadastro deverão preencher todos os campos da 
referida ficha. 
 



 

 

Art. 5°. No caso do árbitro indicar no cadastro endereço residencial em unidade de 
Federação divergente da Federação/Estado a que está vinculado, o pagamento da taxa 
de deslocamento e despesas de transporte, obedecerá: 
Parágrafo primeiro: servirá como base para o pagamento das despesas de transporte 
e taxa de deslocamento a Capital do Estado da Federação a que o mesmo esteja 
vinculado. 
Parágrafo segundo: o disposto no parágrafo primeiro se aplica para os 
eventos/competições realizados em local diferente da residência do árbitro ou da 
Federação/Estado a que estejam vinculados. 
Parágrafo terceiro: se o evento for realizado na cidade de residência do árbitro ou na 
Capital do Estado da Federação a que esteja vinculado, servirão estes para o 
pagamento dos valores relativos à taxa de deslocamento e despesas de transporte. 
  
Art. 6°. Os árbitros, enquanto estiverem cumprindo punição por suas respectivas 
Federações, deixarão de serem convidados a participarem de eventos realizados e 
promovidos pela Confederação Brasileira de Handebol ou por ela vinculados, em que 
a escala de árbitros seja efetuada pelo Departamento de Árbitros da Confederação 
Brasileira de Handebol. 
 
Art. 7°. O disposto no artigo anterior se aplica quando: 

a) A punição seja comunicada oficialmente e por escrito pelo Presidente da 
Federação a que o árbitro está vinculado, encaminhando o disposto na alínea 
“c” do presente artigo; 

b) A punição a que o árbitro for submetido tenha sido aplicada por órgão 
competente da respectiva Federação; 

c) Encaminhada à decisão do órgão competente que julgou o árbitro, com a 
respectiva pena a que o mesmo deva cumprir. 

Parágrafo único: Presume-se que o árbitro punido por órgão competente, tenha sido 
garantido a ele o direito a ampla defesa das alegações contra ele imposta, e ainda, 
contradizer as mesmas. 
 
Art. 8°. Os árbitros, enquanto cumprirem punição por uma Federação estarão 
impedidos de transferir seu vínculo para outra Federação/Estado. 
 
 
 



 

 

Art. 9°. A transferência do árbitro de uma Federação/Estado para outra, após o prazo 
definido para o cadastro de árbitros para temporada, será aceito, no entanto, terá 
validade para aquela nova Federação apenas no ano seguinte ao cadastro. 
 
Art. 10. Para o efeito de neutralidade em competições ou jogos importará a residência 
do árbitro informada no cadastro e o Estado/Federação a que o mesmo estiver 
vinculado. 
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