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 Florianópolis, 11 de janeiro de 2017. 

NOTA OFICIAL - NO nº 01/2017 

Tendo em vista a matéria divulgada no site www.lance.com.br, no 
dia 10.01.2017, com o título “Liga Nacional de Beach Tennis tem 
respaldo pela Lei Pelé e atletas não podem ser punidos”, a 
Confederação Brasileira de Tênis, vem por meio desta nota oficial, 
esclarecer o que segue: 

Os filiados e associados da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) 
deverão respeitar as regras previstas no seu Estatuto, uma vez que 
é essencial para a organização da entidade que seja mantida a 
ordem e que as normas aplicadas a todos sejam cumpridas.  

Esse dever não interfere ou afeta o direito de livre associação, pelo 
contrário, é com base no disposto nos arts. 2ª, IV, 4º, II, da Lei 
9.615/98, que as pessoas possuem o direito de optar em qual 
sistema associativo desejam participar, ou seja, daquele formado 
pela CBT e ITF ou de outro sistema que possui a sua própria 
organização. 

A Confederação Brasileira de Tênis, com base no art. 217, I, da 
Constituição Federal e no art. 16, da Lei 9.615/98, estabeleceu as 
suas normas e desde 1955, data da sua fundação, contribui para o 
fomento do esporte no pais. Em razão da sua importância no 
sistema nacional do desporto, é considerada uma entidade nacional 
de administração do desporto e por isso detém o direito de 
organizar o calendário anual de eventos oficiais do Tênis, Tênis em 
Cadeira de Rodas (Wheelchair Tennis) e Tênis de Praia (Beach 
Tennis), de acordo com o art. 20, §7º, da Lei 9615/98, abaixo citado:  

“Art. 20 (...) 
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§ 7o As entidades nacionais de administração de 
desporto serão responsáveis pela organização dos 
calendários anuais de eventos oficiais das respectivas 
modalidades.”     

Informamos, ainda, que a Confederação Brasileira de Tênis possui 
em seu estatuto previsão para vinculação de ligas, caso exista o 
interesse de integrarem o sistema associativo que organiza e 
administra. A entidade sempre esteve e continuará aberta para o 
diálogo com as pessoas que quiserem contribuir com o fomento do 
esporte, desde que respeitadas as normas previstas no seu 
Estatuto e na legislação vigente, já que para o crescimento e 
manutenção da credibilidade de uma entidade de administração do 
desporto é fundamental que exista disciplina por parte de todos que 
integram o seu sistema. 

Atenciosamente,  

 

Jorge Lacerda da Rosa 
Confederação Brasileira de Tênis 

Presidente 
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