
 

 

Comunicado da Presidência Nº PRES 007/13 
 
 

Comunico aos Senhores Presidentes de Federações filiadas que 
para o ano de 2014 faremos mudanças no Regulamento da Taxa 
Única.  
 
Em atendimento as Federações aderentes da Taxa Única, 
analisamos e identificamos que seu formato não atendia as 
necessidades das Federações. Desta forma, a CBT entendeu por 
revogar o instituto da Taxa Única para que as Federações 
passem a receber diretamente, a partir de 2014, 100% (cem por 
cento ) do valor arrecado das anuidades estaduais e a CBT 
receba 100% (cem por cento) do valor arrecadado das anuidades 
nacionais, permanecendo em vigor todos os demais 
benefícios relacionados no regulamento, ou seja a utilização 
do sistema DSTENIS que contempla: 
 
I- Inscrições para torneios via on line; 
II- Sorteio de chaves; 
III- Ranking integrado com o da CBT; 
IV- Manutenção de cadastro de atletas; 
V- Ambiente para inclusão de notícias; 
VI- Homologação de pontuação em torneios estaduais (G3), nos 
moldes do regulamento infanto-juvenil da CBT. 
 
Assim, a partir de 2014 as Federações aderentes deverão cobrar 
diretamente as anuidades de seus atletas filiados, sendo que se a 
Federação aderente optar por receber suas anuidades através do 
sistema DSTENIS, deverá tomar as providências necessárias 
junto ao banco e junto ao administrador do sistema DSTENIS, 
para possibilitar a emissão de boletos bancários em nome da 
própria Federação.  
 



 

 

Para esclarecimentos procedimentais e auxilio na transição do 
sistema contatar Gustavo Brod (Gustavo.brod@cbtenis.com.br). 
 
Não será possível o recebimento de anuidade estadual 
através da CBT, dessa forma, será necessário que os Srs. 
tomem todas as providencias o quanto antes a fim de garantir 
seus recebimentos.  
 
Ressaltamos que as Federações que não são aderentes, poderão 
aderir ao Sistema Único a qualquer momento. Sendo que, se 
assim não o fizer, será necessário informar a CBT periodicamente 
quanto a regularidade de seus atletas, sob pena de serem 
reconhecidos como aptos a jogarem torneios nacionais.  
 
Em breve enviaremos a todas as Federações o regulamento do 
Sistema Único, sendo que as federações já aderentes ao Sistema 
Taxa Única deverão ratificar sua permanência através de envio de 
correspondência a CBT, cujo modelo será enviado naquela 
oportunidade. 
 

São Paulo, 29 de agosto de 2013. 
 
 
 

Jorge Lacerda 
Presidente 

 
 
 

 
 
 
 
  
  


