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 Comitê de Árbitros – Reunião 01 – 2020 

Data: 03/12/2020  Início: 19:30 horas  Término: 21:30 horas 

Local: Videoconferência pelo Zoom 
  
PARTICIPANTES  

Membros do Comitê de Árbitros Convidados 
  
Presentes:  

1. Alexandre Vecchio (AVP) – Árbitro 
Internacional WA e Presidente do 
Comitê de Árbitros 

2. Rubens Vasconcelos Terra Neto (RTN) 
– Árbitro Interacional WA e Vice-
Presidente do Comitê de Árbitros 

3. Laís Machado Nunes (LMN) – Árbitra 
Internacional WA 

4. Ana Luiza de Mesquita (ALM) – Árbitra 
Internacional Jovem WA – Suplente  

5. Nabil Jasser Husein (NJH) – Árbitro 
Internacional Candidato WA – Suplente 

 
Ausentes: 

1.   

 
Presentes:  

1. . 

  
PAUTA 

 
1. Revisão do regulamento interno do Comitê. 

2. Atualização dos Árbitros + teste recredenciamento + inatividade. 

3. Como manter controle das pendências. 

4. Regras Barebow em Português. 

5. 4 árbitros “Nacionais” formados pela WAAm. 

6. Agenda de cursos 2021. 

7. Caso arbitragem no Brasileiro de Base – substituição e pagamento do prejuízo da 
CBTARCO.  

8. Eleições no início de 2021. 
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ATA 
 

1. Revisão do Regulamento Interno do Comitê 
RTN lembrou do histórico da criação do Regulamento do Comitê, quando o Comitê 
ainda não possuía direito a voto na CBTARCO. 
NJH questionou que não há previsão de suplência no regulamento do Comitê.  
NJH questionou sobre as obrigações geradas para a CBTARCO (uniforme, passagens 
etc). 
ALM levantou que o regimento interno do Comitê estabelece que não podem haver mais 
do que 2 membros de um mesmo Estado, mas não identifica se isso é válido para os 
membros efetivos ou inclui os suplentes. 
NJH reforça que o regulamento do Comitê ainda não previa a necessidade de suplentes 
quando foi escrito, incluída após no Estatuto da CBTARCO. 
NJH vai revisar o Regulamento completo para buscar outras necessidades de alteração. 
NJH e AVP vão atualizar o regulamento até 9/12. 
 
Sugestões de alteração do regulamento do Comitê: 
- Alterar o nome do Comitê para Comitê de Juízes. 
- Clarificar que o Comitê é um Comitê Nacional e, portanto, os árbitros Nacionais e 
acima são os que podem ter direito a votar e serem votados para eleições de membros 
do Comitê Nacional. 
- Especificar quantidade de membros do Comitê está de acordo com o Artigo 47 do 
Estatuto da CBTARCO. 
- Especificar que os suplentes tenham direito a estar nas reuniões de trabalho para que 
possam opinar e apoiar as decisões do Comitê. 
- Clarificar que entre os 6 membros do Comitê (3 titulares e 3 suplentes) não podem 
existir mais que 2 de um mesmo Estado. 
- Especificar a possibilidade de cada votante ter direito a votar em 3 candidatos. 
- Checar se o texto deixa claro que o Comitê deve ser técnico e que atribui que a ordem 
de preenchimento das vagas deve ser dada pelo nível do árbitro votado.   
- Revisar o texto que estabelece a forma da eleição e da apuração. Estabelecer um 
processo claro para atender os critérios que estão no Regulamento. 
- Estabelecer os prazos de candidatura, impugnação, publicação, eleição e apuração.  
- Clarificar que só existe segunda eleição caso o Comitê não possua membros em seu 
quadro de suplentes. 
- Clarificar que toda reunião só funciona com a presença de pelo menos 3 membros. Na 
falta de um membro Titular, um Suplente pode votar.  

2. Atualização dos árbitros + teste recredenciamento + inatividade. 
RTN relatou que a responsabilidade de cadastro dos árbitros no sistema da CBTARCO 
ainda é responsabilidade da Federação.  
AVP relata que o sistema atual da CBTARCO está muito defasado e ineficiente porque 
muitos árbitros aprovados nos cursos online não estão ainda no sistema.  
RTN relata que a lista atual no sistema dos Árbitros só possui os que foram aprovados 
no último recredenciamento. 
NJH lembra que os árbitros Continentais e Internacionais já fazem recredenciamento 
periódico e não precisariam fazer o recredenciamento Nacional. 
LMN reforça que se árbitros Continentais ou Internacionais não passarem em seus 
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credenciamentos periódicos, precisarão fazer o recredenciamento Nacional. 
Decisões: 
- Levantar a lista atualizada dos Nacionais e Estaduais com e-mails e celulares. (AVP) 
- LMN e ALM vão buscar questões para o exame (120). 
- Fazer exame no Moodle (RTN). 
- Planejar agenda para realização dos exames. 
- Revisar a lista de avaliações individuais dos árbitros Nacionais. 

3. Acompanhamento das pendências do Comitê 
AVP recorda que já utilizamos o Trello como ferramenta há algum tempo mas está 
desatualizado. 
RTN lembra que é necessário atribuir responsáveis e prazos a cada tarefa para que a 
ferramenta funcione bem. 
 
Decisão: 
Os membros do Comitê vão retomar o uso do Trello como ferramenta de 
acompanhamento.  
AVP vai enviar o convite a LMN, NJH e ALM para que todos tenham acesso. 

4. Regras de Barebow em Português 
ALM vai colocar no Trello o arquivo que ela traduziu.  
RTN vai colocar ALM como professora no Moodle para que ela possa checar o conteúdo 
da parte do Barebow do curso. 
ALM vai completar o material do Moodle e revisar o conteúdo online – checar 
informações sobre o Base do Barebow conforme regulamento da CBTARCO.   
ALM vai terminar o material até 10/12. 

 

Dado o adiantado da hora, os temas de pauta que não foram tratados nesta reunião ficam 
adiados para o próximo encontro em 10/12. 

• 4 árbitros “Nacionais” formados pela WAAm. 
• Agenda de cursos 2021. 
• Caso arbitragem no Brasileiro de Base – substituição e pagamento do prejuízo da 

CBTARCO.  
• Eleições no início de 2021. 

 
Brasil, 03 de dezembro de 2020.  

 

Alexandre Vecchio Passerini  
Presidente do Comitê de Árbitros CBTARCO 


