
 

São Paulo, 15 de março de 2010. 
 
 

Nota Oficial - NO nº 008/10 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
Pelo presente edital, ficam convocadas as federações estaduais filiadas à 
Confederação Brasileira de Tênis, para reunirem-se em Assembléia Geral 
Extraordinária, a qual será realizada no Hotel Rancho Silvestre, situado na 
Estrada Votorantim, 700, na cidade de Embu das Artes, São Paulo, às 15 horas 
em primeira convocação ou, em segunda convocação, às 16 horas, do dia 27 de 
março de 2010, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  
 
1. Alteração da alínea “k” do artigo 4º do Estatuto da Entidade, que passará a ter 

a seguinte redação: 
“k) regulamentar as disposições legais a respeito dos atletas, 
dispondo sobre inscrições, anuidades, registro, inclusive de 
contrato, transferências, remoções, reversões, cessões 
temporárias ou definitivas;” 

 
2. Inclusão da alínea “y” no do art. 4º do Estatuto da Entidade, com a seguinte 

redação: 
“y) licenciar a quaisquer terceiros, dentro ou fora do 
território nacional, o nome, a sigla, as marcas, personagens, 
imagens e publicações periódicas de sua titularidade 
registradas junto aos organismos nacionais e internacionais 
competentes ou cuja titularidade lhe seja cedida, bem 
como produzir e comercializar, por conta de terceiros, artigos 
educacionais, produtos de papelaria, agendas, presentes, 
brindes, materiais escolares, artigos para festas, carteiras, 
bolsas, mochilas, sacolas, valises, artigos esportivos, do 
vestuário e acessórios em geral, artigos de cama, mesa e 
banho, produtos esportivos, cosméticos, jogos, artigos para 
ginástica e esporte e brinquedos, de modo gerar os recursos 
previstos na alínea “f” do artigo 73 deste Estatuto.” 

 
3. Alteração do parágrafo único do artigo 5º do Estatuto da Entidade, que 

passará a ter a seguinte redação: 
 

“Parágrafo Único – A CBT, para a consecução dos artigos 4º 
e 5º, pode associar-se a outras instituições desportivas e/ou 



 

empresas do país ou do exterior, cabendo-lhe com 
exclusividade a representação do tênis brasileiro no exterior e 
especialmente perante as entidades internacionais do tênis.”  

 
 
4. Alteração da alínea “g” do artigo 12 do Estatuto da Entidade, que passará a ter 

a seguinte redação: 
“g) apresentar à CBT o cadastro geral dos clubes e dos 
jogadores de todas as categorias que lhes são filiados, com 
atualização anual;” 

 
 

5.  Inclusão da alínea “l” no do artigo 37 do Estatuto da Entidade, com a seguinte 
redação: 

“l) decidir, mediante Resolução, sobre os requerimentos 
mencionados no artigo 14, caput;” 

 
6.  Inclusão da alínea “m” no artigo 37 do Estatuto da Entidade, com a seguinte 

redação: 
“m) definir, mediante Resolução, sobre a fixação dos valores e 
as demais condições relacionadas ao recolhimento e ao 
eventual partilhamento das anuidades dos atletas, cabendo a 
Diretoria a devida regulamentação.” 

 
7. Alteração da alínea “c” do artigo 43 do Estatuto da Entidade, que passará a ter 

a seguinte redação: 
“c) propor à Assembléia Geral a reforma deste Estatuto;” 
 

8.  Alteração da alínea “d” do artigo 43 do Estatuto da Entidade, que passará a 
ter a seguinte redação: 

“d) conceder títulos Honoríficos, mediante proposta 
fundamentada de qualquer de seus membros, ou mediante 
decisão simples da Assembléia Geral, de acordo com o 
previsto neste Estatuto;” 
 

9.  Inclusão da alínea “t” no artigo 43 do Estatuto da Entidade, com a seguinte 
redação: 

“t) regulamentar as resoluções do Presidente relativamente a 
matéria descrita na alínea “m” do artigo 37 deste Estatuto.”  
 

10. Supressão do conteúdo original das alíneas “a” e “b” e alteração do conteúdo 
original da alínea “c” do artigo 73 do Estatuto da Entidade, que passará a ter a 
seguinte redação: 



 

 
“Art. 73 - As fontes de recursos para a sua manutenção 
compreendem:  
a) taxas de transferências e anuidades de atletas; 
b) prêmios recebidos; 
c) renda de torneios, competições, campeonatos ou eventos 
promovidos pela CBT; 
d) taxa de licença para jogos interestaduais ou internacionais 
a ser estabelecida pela Assembléia Geral, anualmente; 
e) receitas provenientes de patrocínio e da venda de direitos; 
f) receitas decorrentes de cessão de direitos; 
g) rendas oriundas da aplicação de seus bens patrimoniais e 
da exploração da denominação da CBT e de seus símbolos; 
h) rendas resultantes de contratos de transmissão e de 
retransmissão de imagens de eventos e competições de tênis, 
assim como de contratos de patrocínio e de licenciamento 
firmados pela CBT; 
i) o fundo de reserva, fixado, anualmente, pela Assembléia 
Geral, com base no saldo verificado no balanço; 
j) os saldos positivos da execução do orçamento; 
k) subvenções e auxílios concedidos pelos Poderes Públicos ou 
Entidades da administração indireta, ou em decorrência de 
leis; 
l) doações e legados convertidos em dinheiro; 
m) taxas fixadas em regimento específico; 
n) produto de multas e indenizações; 
o) quaisquer outros recursos pecuniários que a Presidência 
vier a criar; 
p) rendas eventuais.” 

 
 

11. Alteração da alínea “l” o artigo 82 do Estatuto da Entidade, que passará a ter a 
seguinte redação: 

“l) enviar anualmente à CBT, até 1º de março, o Relatório de 
suas atividades no ano anterior, contendo os resultados 
técnicos de todos os eventos que promover, relação dos 
filiados e de filiações concedidas no período em referência;” 
 

12. Alteração do artigo 86 do Estatuto da Entidade, que passará a ter a seguinte 
redação: 

“Art. 86 - As propostas para concessão dos títulos constantes 
do presente Capítulo e outras criadas em regulamentos 
especiais, deverão ser encaminhados pela Assembléia Geral 



 

ou por membro da Diretoria, a este ultimo Poder, nos termos 
do Artigo 43, alínea “d”.” 
 

13. Alteração do artigo 94 do Estatuto da Entidade, que passará a ter a seguinte 
redação: 

“Art. 94 - Desde que não colidam com as disposições deste 
Estatuto, vigorarão como se constituíssem matéria 
regulamentar as resoluções do Presidente e da Diretoria que a 
CBT expedir seguidamente numeradas.” 
 

14. Supressão do conteúdo original do artigo 95 do Estatuto da Entidade, que 
passará a ter a seguinte redação, originalmente constante do artigo 96: 

 
“Art. 95 - As entidades filiadas a esta Confederação se 
obrigam a reconhecê-la como a única entidade de direção 
nacional das modalidades por ela dirigidas.” 
 

15. Alteração do artigo 96 do Estatuto da Entidade, que passará a ter a seguinte 
redação, originalmente constante do artigo 97: 

 
“Art. 96 - O cumprimento deste Estatuto, bem como dos 
acordos e decisões da CBT é obrigatório para a CBT, 
Entidades filiadas e para terceiros envolvidos nos assuntos do 
Tênis, consoante ao artigo 1°, parágrafo 1° da lei 9615 de 24 
de março de 1998.” 
 

16. Alteração do artigo 97 do Estatuto da Entidade, que passará a ter a seguinte 
redação, originalmente constante do artigo 98: 

 
“Art. 97 - Ficam fazendo parte integrante deste estatuto, e no 
que ao mesmo forem aplicáveis, as disposições contidas na 
legislação federal.” 
 

17. Alteração do artigo 98 do Estatuto da Entidade, que passará a ter a seguinte 
redação, originalmente constante do artigo 99: 

 
“Art. 98 –  Na data da aprovação do Estatuto inicial da 
CONFEDERAÇÃO, a ela, estavam filiadas as seguintes 
entidades consideradas fundadoras da CBT: Federação 
Amapaense de Desportos; Federação Bahiana de Desportos 
Terrestres; Federação Catarinense de Tênis; Federação 
Cearense de Tênis; Federação Desportiva Espiritossantense; 
Federação Fluminense de Desportos; Federação 



 

Metropolitana de Tênis; Federação Mineira de Tênis; 
Federação Paranaense de Desportos; Federação Paranaense 
de Tênis; Federação Paulista de Tênis; Federação 
Pernambucana de Desportos Amadores e Federação Rio-
Grandense de Tênis. 
 
Parágrafo Único – Serão consideradas fundadoras as 
Federações que sucederem ou vierem a suceder às 
mencionadas no caput deste artigo.” 
 

18. Supressão do artigo 99 do Estatuto da Entidade. 

 

  
Jorge Lacerda da Rosa 

Presidente 
Confederação Brasileira de Tênis 


