
 

 

São Paulo, 03 de dezembro de 2010. 
 
 
 

Nota Oficial - NO nº - 014/2010 
 
 

TAXA ÚNICA DE ANUIDADE 
 
O Presidente da Confederação Brasileira de Tênis, doravante denominada 
“CBT”, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 37, “m”, 93 e 94 
do Estatuto da entidade, resolve: 

 
a) A partir de 07.12.2010, todos os atletas que forem renovar sua anuidade 

nacional deverão utilizar o sistema de taxa única de anuidade da CBT. O 
pagamento da anuidade estadual também deverá ser realizado pelo sistema 
de taxa única quando a entidade regional do qual o atleta for filiado tiver 
aderido ao já referido sistema.  

b) Os interessados em pagar as anuidades de 2011 deverão acessar a página 
da CBT na internet, efetuar seu cadastro, caso ainda não seja cadastrado, e 
solicitar a impressão do boleto bancário com o valor da anuidade;  

c) Os atletas terão duas opções de pagamento no momento que solicitarem o 
boleto bancário: anuidade estadual ou nacional; 

d) A anuidade estadual, desde que a Federação em que seja filiado tenha 
aderido ao sistema de taxa única, confere ao atleta o direito de participar de 
competições, torneios e quaisquer eventos de âmbito estadual, ressalvada a 
possibilidade de cobrança de inscrição; 

e) O pagamento da anuidade nacional confere ao atleta o direito de participar 
de competições, torneios e quaisquer eventos no âmbito nacional e no 
território da entidade regional a que é filiado, caso esta ingresse no sistema 
de taxa única de anuidade, ressalvada a possibilidade de cobrança de 
inscrição;  

f) Os valores das anuidades para o ano de 2011 serão: 

- anuidade estadual: 1/3 da anuidade nacional, ou seja, R$ 60,00 (sessenta 
reais) ou 2/3 da anuidade nacional, ou seja, R$ 120,00 (cento e vinte reais); 

- anuidade nacional: R$ 180,00 (cento e oitenta reais); 

g) As entidades regionais deverão optar em cobrar o valor de 1/3 ou 2/3 da 
anuidade nacional; 



 

 

h) A entidade filiada que aderir ao sistema de taxa única não poderá vetar a 
participação do atleta em torneios estaduais e nacionais, bem como não 
poderá cobrar destes qualquer outra taxa ou anuidade com este mesmo 
propósito; 

i) Os critérios de divisão ou repasse das anuidades, irão obedecer as normas 
estabelecidas em regulamento próprio.  

j) A Diretoria da CBT será a responsável por regulamentar a taxa única de 
anuidade, sua forma de recolhimento e divisão, conforme prevê o art. 43, “m” 
do Estatuto da CBT. 

 
  

Jorge Lacerda  
Presidente 
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