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PARA REPRESENTAR A ESGRIMA BRASILEIRA EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS E ESTÁGIOS DE 

TREINAMENTO VOCÊ DEVE LER ATENTAMENTE ESTE DOCUMENTO E ASSINÁ-LO, ACEITANDO OS SEUS 

TERMOS, INSTRUÇÕES E DIRETRIZES ABAIXO.  
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ATLETA OU PROFISSIONAL EM 
REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL DA ESGRIMA BRASILEIRA 

 
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito e na qualidade de atleta ou 
profissional em representação internacional da Esgrima Brasileira:  
 
1. Concordo e assumo o compromisso de me submeter a todas as condições, regras e 
protocolos exigidos pela Federação Internacional de Esgrima - FIE, Confederação Pan-
Americana de Esgrima - CPE, Confederação Sul-Americana de Esgrima – CSE e, por fim, 
pela Confederação Brasileira de Esgrima - CBE para os eventos esportivos (competições 
e/ou estágios) aos quais serei convocado ou participarei por meus próprios meios, ainda 
que, em ambos os casos, inscrito exclusivamente pela CBE; 
 
2. Comprometo-me a ler e respeitar todos os documentos informativos recebidos pela CBE, 
pelo Comitê Olímpico do Brasil - COB, FIE, CPE, CSE, Autoridade Brasileira de Controle de 
Dopagem - ABCD e World Anti-Doping Agency - WADA; 
 
3. Em virtude das obrigações previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 
13.709/2018) que têm como objetivo reforçar a responsabilidade e a transparência no 
tratamento de dados pessoais, dou meu expresso consentimento à CBE para armazená-los 
e utilizá-los (meus dados) com toda segurança e privacidade, podendo: 
a) Comunicar-me sobre eventos, compromissos, consultas, preparo dos exames e 
procedimentos médicos; 
b) Dividir informações sobre saúde produzidas com sua equipe de especialistas e com 
representantes da CBE, do COB, Federações Estaduais e respectivas EPDs ou EPPs; 
c) Utilizar eventualmente minhas informações coletadas para diagnóstico, tratamento, 
prevenção, entre outras ações de saúde. 
 
4. Autorizo, em caráter definitivo, por tempo indeterminado e sem qualquer limite de 
exibição, o  direito de usar e exibir meu nome, apelido, voz, imagem, material biográfico, 
declarações, gravações, entrevistas e endossos dados por mim ou a mim atribuíveis, bem 
como de usar as fotografias e os vídeos de jogos, competições ou treinamentos, inclusive 
imagens ao vivo, registrados nos eventos internacionais e nacionais, inclusive para efeito 
de divulgação ou promoção, sem ônus para a CBE, podendo tal direito ser exercido 
diretamente pela CBE ou por qualquer de suas controladas, e, ainda, ser cedido a 
quaisquer terceiros, gratuitamente desde que para fins não comerciais, e aos eventuais 
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patrocinadores da CBE, podendo ser utilizada através de todo e qualquer meio e veículo 
de comunicação, divulgação ou reprodução existentes ou que venham a ser criados, 
incluindo, mas não se limitando, a televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissões a cabo, 
internet, intranet, redes sociais, cinema, outdoors, materiais impressos de toda a espécie, 
embalagens de produtos, etc. 
 
5. Assumo a responsabilidade de me manter sempre informado sobre os horários dos 
treinamentos e competições e de comparecer aos locais dos mesmos nos horários 
estabelecidos pelo Chefe de Equipe, Treinador Chefe, Chefe de Missão e/ou pelo Comitê 
Organizador dos eventos esportivos. 
 
6. Quando em representação da esgrima brasileira, assumo o compromisso de utilizar o 
uniforme oficial da CBE durante a viagem, cerimônias de abertura e encerramento, 
treinamentos e competição, em especial para acesso ao pódio e produção de fotos e vídeos 
para divulgação.  
 
7. Estou ciente de que é terminantemente proibido consumir bebidas alcoólicas e/ou 
tabaco durante treinamentos e/ou competições internacionais em representação da 
esgrima brasileira.  
 
8. Assumo o compromisso de sempre confirmar via e-mail o recebimento de 
convocações, informativos e/ou documentos enviados pela CBE referentes aos eventos 
esporitvos alvo. 
 
9. Assumo o compromisso de participar de todas as reuniões presenciais e/ou virtuais a 
que for convocado em período que antecede ao evento esportivo alvo ou durantre o 
período deste mesmo evento esportivo. 
 
10. Comprometo-me em manter meu passaporte válido sempre com validade mínima de 
06 meses, além de encaminhar de imediato para a CBE cópia do novo documento após 
renovado. 
 
11.Comprometo-me em manter meus dados cadastrais atualizados junto à CBE, assim 
como ter um e-mail pessoal, ciente de que nenhum contato será feito através de e-mail de 
terceiros, exceto para os menores de idade que serão assistidos ou representados pelos 
seus responsáveis legais. 
 
12. Declaro estar ciente da necessidade de cumprir os prazos estabelecidos pela CBE 
e/ou pela chefia da delegação para envio de informações e/ou documentos, assim como 
o preenchimento de fichas e questionários. 
 
13. Assumo o compromisso de preencher corretamente e dentro do prazo  whereabout 
(Paradeiro) da ABCD ou WADA. 
 
14. Estou ciente da obrigatoriedade de obter seguro viagem para os eventos esportivos 
os quais poarticiparei, caso esse seguro não venha a ser forneceido pela CBE. 
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15. Comprometo-me a apresentar os certificados de vacinação: 
a) Para covid-19 de acordo com o calendário de vacinação do município de residência; 
b) Para Febre Amarela; 
c) Para Gripe (Influenza); 
d) Outras vacinas solicitadas pela CBE ou pelos países organiozadores dos eventos 

esportivos internacionais. 
 

16. Concordo em participar das avaliações médicas e físicas que poderão ser realizadas 
nos atletas de representação da esgrima brasileira. 
 
17. Comprometo-me a seguir o Manual da Marca CBE nos uniformes de esgrima para 
competição; 
 
18. Comprometo-me a seguir as orientações da área de Comunicação da CBE e/ou do 
COB / CPB referentes às boas práticas de utilização de redes sociais, observando sempre 
o cuidado com a imagem dessas entidades esportivas, seus patrocinadores e parceiros 
em conteúdos postados nos meus perfis sociais durante os eventos esportivos em 
rerpesentação da esgrima brasileira. 
 
19. Assumo o compromisso de ler e cumprir com as diretrizes: 
a) Da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); 
b) Do Jogo Limpo da ABCD; 
c) Do Estatuto e Regulamento Técnico da CBE; 
d) Da Cartilha do Atleta da CBE; 
e) Do Guia Antidoping do COB – CPB - outros; 
f) Do Código de Conduta Ética da CBE; 
g) Da Política Antidoping do COB – CPB - outros; 
h) Da Política e do Código de Prevenção e Enfrentamento à Manipulação de Competições 

do COB. 
 

20. Tenho ciência da obrigatoriedade de cursar e enviar o diploma para a CBE: 
a) Do Curso de Enfrentamento e Prevenção ao Assédio e Abuso no Esporte do COB; 
b) Do Curso do Esporte Antirracista do COB; 
c) De outros cursos a serem indicados como requisitos necessários. 

 
21. Comprometo-me, quando convocado, em participar das palestras, reuniões e fóruns 
da ABCD e/ou WADA, acaso solicitado. 
 
22. Comprometo-me também, quando convocado, em participar das palestras, reuniões e 
fóruns promovidos pela CBE e/ou seus parceiros. 
 
23. Concordo em comunicar imediatamente a CBE qualquer ocorrência relativa à minha 
saúde, incluindo trauma ou doença, seja pré-existente ou acontecida durante treinamentos 
e/ou competições internacionais. Entendendo que a não comunicação, por qualquer 
motivo, poderá trazer prejuízos ao meu desempenho, ficando sujeito, ainda, a eventuais 
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sanções disciplinares. 
Aplicam-se ao presente Termo de Compromisso as normas nacionais e internacionais que 
regem a modalidade, a legislação desportiva brasileira, em especial a Lei nº 9.615/98 (Lei 
Pelé), o Código Brasileiro de Justiça Desportiva – CBJD, Código Brasileiro Antidopagem 
– CBA, Código de Conduta Ética da CBE, Estatuto da CBE, Regimento Técnico da CBE, 
Cartilha do Atleta da CBE, Política Antidopagem do COB – CPB e outros, Política e Código 
de Prevenção e Enfrentamento à Manipulação de Competições do COB, e seus 
respectivos atos administrativos. 
 
Eventuais controvérsias que se originarem da interpretação deste Termo de Compromisso 
serão dirimidas pelo Conselho de Ética da CBE ou pelo Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva da CBE como órgão arbitral em matéria administrativa interna, ou de disciplina 
e competição, conforme o caso, com renúncia expressa de qualquer outro foro por mais 
privilegiado que seja. 
 
Eu li, compreendi e manifesto minha concordância com o Termo de Compromisso do 
Atleta ou Profissional em representação da esgrima brasileira. 
 
 

NOME DO ATLETA / 
PROFISSIONAL 

 

DATA DE NASCIMENTO DO 
ATLETA/ PROFISSIONAL 

 

CPF DO ATLETA / 
PROFISSIONAL 

 

CELULAR DO ATLETA/ 
PROFISSIONAL 

 

EMAIL DO ATLETA/ 
PROFISSIONAL 

 

ASSINATURA DO ATLETA/ 
PROFISSIONAL 

 

NOME DO RESPONSÁVEL 
POR ATLETA MENOR DE 
IDADE 

 

EMAIL DO RESPONSÁVEL  

ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL 
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DATA  

 


