
	

	
Página  1 de 2 

REGIMENTO DE TAXAS CBDA TEMPORADA 2018 
	

	
	 	

FE FEDERAÇÕES ESTADUAIS Valores 2018
FE1 Taxa de alteração ou reforma de estatuto 343,00R$                         
FE2 Taxa de registro de estatuto 243,00R$                         
FE3 Taxa de anuidade 296,40R$                         

NT NATAÇÃO Valores 2018
NT1 Retirada de atleta até 72 horas antes do congresso de abertura isento
NT2 Taxas de Inscrição de atleta em competições e festivais nacionais, por prova 35,00R$                            
NT3 Retirada de atleta nas eliminatórias 125,00R$                         
NT4 Retirada de atleta nas provas finais (com comunicação antecipada) 258,00R$                         
NT5 Retirada de atleta nas provas finais (sem comunicação antecipada) 480,00R$                         

NT6 Taxa de transferência inter-federativa de atleta SEM ÍNDICE  em Campeonato Brasileiro nas 
duas últimas temporadas.

320,00R$                         

NT7
Taxa de transferência inter-federativa de atleta que NÃO tenha participado da Seleção 
Brasileira nas duas últimas temporadas, e que NÃO tenha pontuado nos Campeonatos de 
Classes - Infantil a Sênior

848,00R$                         

NT8
Taxa de transferência inter-federativa de atleta que NÃO tenha participado da Seleção 
Brasileira nas duas últimas temporadas, mas que tenha pontuado nos Campeonatos de 
Classes - Infantil a Sênior

1.395,00R$                     

NT9
Taxa de transferência inter-federativa de atleta que tenha participado da Seleção 
Brasileira nas duas últimas temporadas, ou ainda que tenha sido finalista "B" de 
Campeonatos Absolutos nas referidas temporadas

1.560,00R$                     

NT10
Taxa de transferência inter-federativa de atleta que tenha participado da Seleção 
Brasileira nas duas últimas temporadas, ou ainda que tenha sido finalista "A" de 
Campeonatos de classe Infantil à Absolutos, nas referidas temporadas

2.563,00R$                     

NT11 Taxa de Transferência de atleta do exterior 3.800,00R$                     

MA MARATONAS AQUÁTICAS Valores 2018
MA1 Taxa de inscrição de atleta em Campeonato Brasileiro 100,00R$                         

MA2 Taxa de transferência inter-federativa de atleta que NÃO tenha participado de qualquer 
etapa do Campeonato Brasileiro nas duas últimas temporadas.

320,00R$                         

MA3

Taxa de transferência inter-federativa de atleta que NÃO tenha participado da Seleção 
Brasileira nas duas últimas temporadas, e que NÃO tenha obtido pontuação na 
classificação individual em nenhuma etapa do Campeonato Brasileiro nessas temporadas 
(Não serão levadas em consideração pontuações obtidas por bonificação).

848,00R$                         

MA4

Taxa de transferência inter-federativa de atleta que NÃO tenha participado da Seleção 
Brasileira nas duas últimas temporadas, e que tenha ficado até a 8a colocação no Ranking 
de sua categoria no Campeonato Brasileiro nessas temporadas (Não serão levadas em 
consideração pontuações obtidas por bonificação).

1.522,00R$                     

MA5
Taxa de transferência inter-federativa de atleta que tenha participado da Seleção 
Brasileira nas duas últimas temporadas, ou que tenha ficado até a 16a colocação no 
Ranking Geral nessas temporadas.

2.536,00R$                     
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PA PÓLO AQUÁTICO Valores 2018
PA1 Retirada da equipe antes da confecção da tabela de jogos isento

PA2 Taxa de transferência inter-federativa de atleta que NÃO tenha participado da Seleção 
Brasileira nas duas últimas temporadas (em todas as categorias).

320,00R$                         

PA3 Taxa de transferência inter-federativa de atleta que tenha participado da Seleção 
Brasileira nas duas últimas temporadas  (em todas as categorias).

640,00R$                         

PA4 Taxa de inscrição de equipe de Pólo Aquático em Campeonatos Regionais e Nacionais 810,00R$                         
PA5 Retirada da equipe após reunião técninca para confecção da tabela de jogos 1.684,00R$                     

SO SALTOS ORNAMENTAIS Valores 2018
SO1 Retirada de atleta da prova até o congresso de abertura isento
SO2 Taxas de Inscrição de atleta FEDERADOS em competições e festivais nacionais, por prova 35,00R$                            
SO3 Taxa de inscrição de atletas VINCULADOS em competições e festivais nacionais, por prova 45,50R$                            
SO4 Retirada de atleta da prova após o congresso de abertura, sem justificativa médica. 100,00R$                         

SO5 Taxa de transferência inter-federativa de atleta que NÃO tenha participado da Seleção 
Brasileira nas duas últimas temporadas (em todas as categorias).

320,00R$                         

SO6 Taxa de transferência inter-federativa de atleta que tenha participado da Seleção 
Brasileira nas duas últimas temporadas  (em todas as categorias).

640,00R$                         

NA NADO ARTÍSTICO Valores 2018
NA1 Retirada de atleta da prova até o congresso de abertura isento
NA2 Taxas de Inscrição de atleta FEDERADOS em competições e festivais nacionais, por prova 35,00R$                            
NA3 Retirada de atleta da prova após o congresso de abertura, sem justificativa médica. 100,00R$                         

NA4 Taxa de transferência inter-federativa de atleta que NÃO tenha participado da Seleção 
Brasileira nas duas últimas temporadas (em todas as categorias).

320,00R$                         

NA5 Taxa de transferência inter-federativa de atleta que tenha participado da Seleção 
Brasileira nas duas últimas temporadas (em todas as categorias).

640,00R$                         

JD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA (STJD) Valores 2018
JD1 Certidões 50,00R$                            
JD2 Recurso Voluntário - CD (STJD) para Pleno (STJD) 1.000,00R$                     
JD3 Reabilitaçao 1.000,00R$                     
JD4 Notícia de Infração 1.000,00R$                     
JD5 Impugnação de Competição - art. 84 do CBJD 1.200,00R$                     
JD6 Pedido de Abertura de Inquérito 1.200,00R$                     
JD7 Recurso Voluntário - TJD Estadual para Pleno (STJD) 1.500,00R$                     
JD8 Mandado de Garantia 2.000,00R$                     
JD9 Medidas Inominadas 2.000,00R$                     
JD10 Revisão 2.000,00R$                     


