
 

 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2019. 
 
 

NOTA OFICIAL Nº 016/2019 
 
 

ASSUNTO: Assembleia Geral Extraordinária da CBE realizada em 12/12/2019. 
   Esclarecimentos necessários 

 
 
 

A Assembleia Geral Extraordinária da CBE foi convocada para que seus membros 
deliberassem sobre diversos temas, tais como: 
 
- Atualização e revisão do Estatuto quanto às normas legais ora em vigor, atualização do Estatuto 
quanto às exigências do Programa GET – Gestão Ética e Transparência do COB e, por fim, 
quanto às necessárias correções e omissões contidas no próprio texto estatutário; 
 
- Análise e deliberação acerca de proposta da Federação de Esgrima do Paraná de revisão do 
Estatuto quanto á constituição do Colégio Eleitoral; 
 
- Conhecer e aprovar o Planejamento Estratégico da CBE para os anos 2020/2024; 
 
- Conhecer e aprovar a previsão orçamentária para 2020; 
 
- Referendar a vinculação da EPD Associação Guillermo Betancourt Esgrima – GBE. 
 

Em síntese, estes foram os temas debatidos e postos em votação na Assembleia Geral 
Extraordinária da CBE. 
 

Voltando-se um pouco no tempo, em dezembro de 2018 o Estatuto da CBE foi totalmente 
reformado pela mesma Assembleia Geral a fim de, especialmente, atender aos diversos e 
modernos princípios da governança que estão aí a exigir passagem, dentre outros tantos 
avanços. Dentre eles podemos citar a criação do Conselho de Administração, do Conselho de 
Ética, do Conselho Técnico, do Colégio Eleitoral com 22 eleitores distribuídos em 3 categorias 
distintas (Federações, Entidades de Prática Desportiva e Atletas) e tantos outros que 
modernizaram e democratizaram em muito a CBE em benefício direto da esgrima brasileira. 

 
Em que pese todos esses avanços conquistados, mostrou-se necessária uma nova revisão 

do Estatuto, uma vez que continha omissões e equívocos importantes que passaram 
despercebidos, bem como se fazia necessária uma atualização à legislação vigente para os fins 
específicos da Certidão de Registro Cadastral  perante o Ministério da Cidadania e, por fim, uma 
necessária atualização estatutária frente às exigências para evolução da CBE no Programa GET 
- Gestão, Ética e Transparência do COB. 



 

 

Neste mesmo contexto, a Federação de Esgrima do Paraná, em 06 de outubro/19, em 
reunião do Conselho de Administração da CBE, apresentou proposta de revisão do Estatuto da 
CBE, especificamente quanto à alteração do Colégio Eleitoral sob um novo ponto de vista, qual 
seja, o equilíbrio deste colégio eleitoral entre as Federações e os demais Estados que possuem 
EPDs vinculadas à CBE, além de um significativo aumento quantitativo de eleitores nas 
categorias das EPDs e também na categoria dos atletas. 

 
Propôs a Federação de Esgrima do Paraná que o Colégio Eleitoral passasse de 10 EPDs 

para 14 EPDs, e estas distribuídas igualmente entre as Federações (3 EPDs por Federação), mais 
2 EPDs representantes dos 2 Estados sem Federação constituída. 

 
Também propôs a Federação de Esgrima do Paraná que o Colégio Eleitoral passasse de 

8 atletas eleitores para 24 atletas, sendo 5 atletas por Federação e 4 atletas pelos dois Estados 
que ainda não possuem Federação constituída, todos escolhidos por eleição direta entre os seus 
pares. 

 
Em suma, os argumentos da Federação de Esgrima do Paraná para a alteração do Colégio 

Eleitoral apoiaram-se na democracia igualitária e, também, na ampliação da 
representatividade eleitoral a partir dos seguintes pontos: 

 
1) Igualdade do colégio eleitoral entre as Federações, evitando-se que umas sejam mais 

representativas que outras; 

2) Aumento significativo da quantidade de eleitores do colégio eleitoral, passando-se de 10 

EPDs para 14 EPDs e de 8 atletas para 24 atletas, ou seja, o Colégio Eleitoral passaria 

dos atuais 22 membros eleitores para 42 membros eleitores distribuídos entre as 3 

categorias (Federações, EPDs e Atletas). 

Esta proposta foi analisada e debatida pelo Conselho de Administração da CBE que 
entendeu, por maioria, o seguinte: 
 

1) Preliminarmente, o Estatuto da CBE, em seu artigo 104, veda a possibilidade de 

revisão estatutária antes de 2 anos contados da última reforma daquele Estatuto;   

2) No mérito, também por maioria, o Conselho de Administração entendeu que os 

critérios atuais estabelecidos no Estatuto privilegiam corretamente a meritocracia, 

onde votam somente aquelas EPDs que possuem o maior quantitativo de atletas 

inscritos nas competições nacionais e, ainda, com pesos distintos entre eles conforme 

o seu porte. Sob o mesmo argumento, não deveria ser alterado o colégio eleitoral no 

quantitativo e na distribuição igualitária entre Federações, bem como não deveria ser 

ampliado o número de atletas votantes. 

Apesar da posição majoritária do Conselho de Administração, a Federação de Esgrima do 
Paraná encaminhou formalmente à Presidência da CBE a sua proposta de revisão do Colégio 
Eleitoral, requerendo fosse posta em pauta e a ser deliberada pela Assembleia Geral 
Extraordinária da CBE em reunião que estava por ser convocada. 



 

 

Posta a controvérsia preliminar quanto à vedação de revisão estatutária antes de 2 anos, 
a Presidência da CBE formalizou consulta sobre o tema a sua própria Assessoria Jurídica, bem 
como à Direção Jurídica do Comitê Olímpico do Brasil, tendo em vista que no Estatuto do COB 
há previsão similar ao contido no Estatuto da CBE. 

 
Após resposta a ambas as consultas, tanto a Assessoria Jurídica da CBE quanto a Direção 

Jurídica do COB manifestaram-se no sentido de que a revisão estatutária deve (dever) ser feita 
a cada dois anos, mas que não há impedimento de revisão em prazo inferior, se assim entender 
a Assembleia Geral. Ou seja, a revisão deve sempre ser proposta a cada dois anos ou a qualquer 
tempo se assim entender a Assembleia Geral, uma vez que ela é o poder máximo da entidade. 

 
Por cautela, a Presidência da CBE fez constar como primeiro item da pauta da Assembleia 

Geral Extraordinária o seguinte: 
 
Dar interpretação ao artigo 104 do Estatuto quanto à possibilidade ou não de ser feita a 

revisão estatutária pela Assembleia Geral em prazo inferior a 2 anos desde a sua última 
alteração. 

 
Como é sabido, é da competência exclusiva da Assembleia Geral da CBE dar interpretação 

ao seu próprio Estatuto. E assim foi feito. Por maioria de votos, deliberou a Assembleia Geral no 
sentido de que o Artigo 104 do Estatuto da CBE não impede a revisão estatutária em prazo 
inferior a 2 anos, seguindo-se a mesma linha de entendimento constante naqueles dois 
pareceres jurídicos. 

 
Superada esta questão preliminar, os membros da Assembleia Geral passaram a votar o 

ponto seguinte da pauta, qual seja, as adequações legais do Estatuto, as adequações do 
Estatuto ao Programa GET do COB e, por fim, as diversas omissões e equívocos identificados no 
Estatuto. Todos estes pontos foram aprovados por unanimidade. 

 
Revisado o Estatuto nesses itens, passou-se à análise e deliberação acerca da proposta 

da Federação de Esgrima do Paraná quanto à alteração do Colégio Eleitoral. 
 
Após debates, por maioria, atendido o quórum especial estatutário de 2/3 de votos para 

a sua revisão, deliberou a Assembleia Geral da CBE no sentido de acolher a proposta da 
Federação de Esgrima do Paraná, alterando o Estatuto especificamente quanto à constituição 
do seu Colégio Eleitoral, uma vez que o critério proposto de democracia igualitária entre as 
Federações trará significativos benefícios para o futuro da esgrima brasileira e evitará a 
predominância de umas Federações sobre as outras. Além disso, conforme também proposto, 
foi ampliado significativamente o Colégio Eleitoral, passando-se de 22 eleitores para 42. Segundo 
entendimento da Assembleia Geral em concordância à proposta da Federação de Esgrima do 
Paraná, tal alteração democratizará muito mais o processo eleitoral, e, ainda, distribuirá de 
forma igualitária os pesos dos eleitores em suas respectivas categorias e, por fim, dará voz 
eleitoral para EPDs e para atletas sediados em Estados que ainda não possuem Federação 
constituída. 



 

 

Estes esclarecimentos fizeram-se necessários frente às dúvidas e os questionamentos que 
estão surgindo. Todo o processo para revisão do Estatuto se deu de forma absolutamente 
transparente, sendo que os membros do Conselho de Administração bem como os membros da 
Assembleia Geral tiveram oportunidade e prazo suficientes para analisarem as propostas, os 
documentos anexados e, por fim, de se manifestarem livremente. 

 
Excetuando-se o item da pauta desta Assembleia Geral Extraordinária relativo à proposta 

da Federação de Esgrima do Paraná, todos os demais foram aprovados por unanimidade. 
 
Tanto a ata desta Assembleia Geral Extraordinária quanto o Estatuto revisado serão 

divulgados oportunamente no site da CBE tão logo registrados em cartório competente. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

RICARDO MACHADO 
Presidente da CBE 


