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OUVIDORIA DE ARBITRAGEM 

PARECER 

 

PARECER: A-20-11-2021 

Jogo – FLAMENGO 3X0 BAHIA  

Data do jogo – 11/11/2021 – JOGO Nº 301  

Competição – Série-A - 2021  

Reclamante – BAHIA   

Data do recebimento pela ouvidoria – 14/11/2021  

Data do parecer – 15/11/2021 

Equipe de arbitragem:  

A – Vinicius Araújo - SP;  

AA1 – Christian Sorence - GO;  

AA2 – Hugo Correa - GO; 

4º A – Paulo Coelho – RJ; 

VAR – Elmo Cunha – GO; 

AVAR – Clériston Rios - SE. 

 

1 – TIRO PENAL MARCADO INDEVIDAMENTE – MÃO INEXISTENTE – 26 min. 1º T 

Observando que em menos de 15 dias é a terceira Reclamação que oferece, porquanto não 

pode de calar diante de fatos e prejuízos tão significativos e sucessivos, o Reclamante afirma 

que o tiro penal marcado inexistiu, porque a bola não tocou no braço de seu defensor. 

Prossegue dizendo que a situação ficou agravada porque o VAR sugeriu revisão sob o 

fundamento de que a bola não teria batido no braço do defensor, mas que o árbitro, 

inexplicavelmente, confirmou o tiro penal. 

Para sustentar a narrativa acima, transcreve parte do diálogo que teria havido entre o VAR e o 

árbitro. 
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EMENTA 

“INFRAÇÕES DE MÃO/BRAÇO – CONTATO INDISPENSÁVEL 

As infrações de mão só ocorrem quando há efetivo contato da bola com a mão/braço de 

um jogador. Assim, ao analisar os lances da espécie, cabe ao VAR, antes de tudo, se 

certificar se houve o indispensável contato. Só a partir daí é possível considerar as 

circunstâncias do toque para definir se houve ou não infração”.  

O Reclamante tem razão.  

Com efeito, se a bola, efetivamente, não tocou no braço do defensor, não há como se falar em 

infração de mão e, por consequência, em tiro penal. 

Não obstante, a bem da verdade, embora sem pretender minimizar o erro do árbitro, é preciso 

afirmar que o VAR não disse que a bola não tocou no braço do defensor, como o Reclamante 

afirma, mas, ao contrário, menciona que a bola tocou no peito do defensor e após em seu bíceps. 

Desse modo, conquanto o erro do árbitro tenha efetivamente ocorrido, a atuação do VAR 

terminou por lhe dar mais base para a convicção de que teria havido o contato da bola com o 

braço do defensor e em ação de bloqueio.  

Essa observação impõe que se aponte a razão de o VAR recomendar a revisão, pois, sem este 

esclarecimento, o assunto ficaria inconsistente, solto, sem lógica. Assim, o que o VAR pretendia 

dizer, mas não disse, especialmente com a clareza exigida, era que, a seu ver, o tiro penal não 

teria ocorrido porque a bola, antes de bater no braço do defensor, tocou em seu peito e isto 

caracterizaria o toque como sendo de surpresa e, portanto, não infracional.  

Vê-se, pois, que erraram o árbitro, por questão visual, e o VAR, por comunicação inadequada. 

O erro do VAR, todavia, não se limitou ao aspecto da comunicação. Também ocorreu 

principalmente na forma de analisar as imagens, para o que deveria usar os ângulos que dessem 

certeza da existência ou inexistência do toque da bola no braço do defensor, bem assim na forma 

de exibição das imagens para o arbitro. Neste último aspecto, o VAR deu mais destaque ao ponto 

de contato, com repetidas idas-e-vindas, em vez de exibir o lance por completo, principalmente 

para sustentar a percepção que teve (bola de surpresa – não impacto), com se colhe de sua fala 

na cabine. 

Também é oportuno dizer que o árbitro adotou postura precipitada, pois, sequer, ouviu a versão 

do VAR. Ainda houve confusão com fato dissociado da análise, qual seja, o de que a bola não 

teria pegado no braço esquerdo do defensor, o que, sequer, deveria ser mencionado, pela 

indiscutível clareza.  

Por tais circunstâncias, esta Ouvidoria entende que há necessidade de específica orientação 

para o VAR e para o árbitro, considerando o quanto exposto, ou seja, que as instruções devem 

envolver as análises iniciais das imagens, por meio das câmeras disponíveis, pois contato não 

se supõe, exige prova; a forma de exibição das imagens para o árbitro; a comunicação entre 
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ambos e, principalmente a indispensável calma que os dois devem ter nos momentos das 

revisões, uma vez que o acerto é mais, muito mais importante, senão exclusivamente importante, 

do que a rapidez.  

Por fim, deve ser dito que a constatação de que a bola não bateu no braço do defensor, 

analisando-se o clip lançado no Portal do Árbitro, já e possível a partir da própria câmera um, o 

que é reforçado câmera 2 e, principalmente, pela câmera do fundo do gol direito. Não bastasse, 

ainda que o contato houvesse, o certo é que o tiro penal não se caracterizaria porque o toque 

seria inevitável, dado ao fato de a bola ser de “surpresa”, independentemente de se analisar se 

a posição do braço do defensor era compatível com o movimento que fez para disputar a bola, 

não bloquear como o VAR entendeu.  

2 – SUBSTITUTUIÇÃO DO ÁRBITRO – NÃO COMNUICAÇÃO 

Em outro ponto, o Reclamante demonstra estranheza na substituição do árbitro, sobretudo 

porque não teria sido comunicado, fazendo inferência de que o fato poderia decorrer de 

interferência de seu adversário, por conta de reclamação relativa a erros de arbitragem que o 

teriam prejudicado. 

PARECER 

A substituição do árbitro inicialmente designado decorreu de lesão sofrida pelo mesmo, que o 

impossibilitou de atuar. Nada necessário, adequado e legal. 

Dessa forma, até por não ser crível que assim se possa supor ou imaginar, esclarece-se que a 

Comissão de Arbitragem da CBF não sofre pressão de qualquer espécie, dado à independência 

institucional de que desfruta, reforçada por todas as administrações da entidade, particularmente 

pela atual, que tem adotado postura de plena transparência.  

De toda sorte, a Comissão de Arbitragem, conquanto haja feito publicação no portal da CBF da 

substituição, deveria comunicar o fato às equipes envolvidas, o que se recomenda, doravante.  

3 – REQUERIMENTOS DO RECLAMANTE   

O Reclamante, sob o fundamento de que alguns árbitros, particularmente o dessa partida, teriam 

conduta discriminatória em relação a seus atletas, para o que cita dois diálogos, um com um 

jogador seu e outro com um jogador do Flamengo; além de alegações de outra natureza, requer:  

a) Que a Comissão adote critérios técnicos para a designação dos árbitros de suas partidas, 

que devem ser bem qualificados; 

b) Aplicação de sanção disciplinar para o árbitro Vinicius Araújo;  

c) Que o referido árbitro não seja mais designado para seus jogos. 

PARECER 

Respectivamente:    
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a) Que as designações de todos os árbitros e para todos os filiados à CBF são realizadas 

com critérios e princípios técnicos e éticos, o que vai ao encontro da pretensão do 

Reclamante; 

b) Que, em relação ao pedido de punição para o árbitro, a matéria, sequer, pode ser 

apreciada por esta Ouvidoria, em razão de sua natureza de órgão de assessoramento 

técnico à estrutura de arbitragem da CBF; 

De mais a mais, quando assim não fosse, importa dizer que erros de arbitragem decorrem 

de circunstanciais e/ou de momentânea incapacidade técnica, física ou visual dos árbitros, 

que, portanto, não se confundem com prática de atos ilícitos, que são a única razão para 

justificar punição de um árbitro; 

c) Que a não designação do árbitro Vinicius Araújo para seus jogos não se ajusta ao modelo 

da arbitragem brasileira, que não admite veto, sob pena de perda da independência 

institucional da Comissão, em que pese, como dito acima, a Comissão ser ciosa na 

designação dos árbitros, por todos os pilares que o recomendam, inclusive o de não gerar 

tensão de qualquer natureza precedente às partidas; 

d) De outro lado, conquanto a linguagem utilizada com o jogador do Reclamante haja sido 

natural do futebol, principalmente em momentos de tensão, o certo é que os árbitros 

devem ser cuidadosos com suas palavras, sobretudo buscando uniformizá-las para 

respeitar o princípio da igualdade, ou seja, o de tratar a todos de igual forma. 

A constatação de diálogos distintos neste caso, embora sem fazer conclusão precipitada, 

exige que a Escola de Arbitragem, mais uma vez, atue e oriente o árbitro para agir de 

modo isonômico.  

   

4 - CONCLUSÃO 

Em decorrência do quanto exposto, esta Ouvidoria conclui:  

A – que o Reclamante tem razão quanto ao mérito do lance do item 1; 

B – que os pontos analisados nos itens 2 e 3 devem ser considerados pelo Reclamante na forma 

dos respectivos fundamentos; 

D – que, diante das razões e conclusões acima, a Comissão-CA, a Escola Nacional-ENAF, o 

Cento de Desenvolvimento, com apoio do Departamento de Arbitragem da CBF, devem analisar 

se os termos deste parecer estão em harmonia com suas visões e diretrizes, em especial quanto 

à recomendação de orientarem o árbitro, inclusive no tocante à letra d do item 3, e a equipe VAR, 

na forma recomendada.  

É o parecer. 

Registre-se. 

Publique-se, na forma e oportunidade, autorizadas pelo Sr. Presidente da CBF, Ednaldo 

Rodrigues.  
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Encaminhe-se à Presidência da CBF; às Federações às quais os clubes são filiados, ao 

Reclamante BAHIA, a seu adversário, FLAMENGO, à Comissão de Arbitragem-CA-CBF, à 

Escola Nacional de Arbitragem-ENAF-CBF, ao Departamento de Arbitragem-DA-CBF, ao Centro 

Nacional de Desenvolvimento de Arbitragem-CNDA-CBF, bem como a todos os árbitros da 

partida. 

Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2021. 

         Manoel Serapião Filho  

    Ouvidor de Arbitragem 


