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Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2010.  

Boletim Oficial FGJ 001/2010 

 

Regularização da realização de Competições de Judô organizadas  

por filiadas da Federação Gaúcha de Judô no Estado do RS 

 

Considerando que 

 

• a Federação Gaúcha de Judô é o órgão máximo responsável pela administração 

da modalidade de Judô no Estado do Rio Grande do Sul; 

• no Estatuto da Federação Gaúcha de Judô, no Capítulo nº 1 (da Entidade e seus 

Fins), Art. 03º, IV,  há a previsão legal de que  “A Federação Gaúcha de Judô tem 

por fim, com exclusividade: promover por si ou por terceiros autorizados, 

quaisquer competições da modalidade de Judô no estado do Rio Grande do Sul”; 

• no Estatuto da Federação Gaúcha de Judô, no Capítulo nº 2 (da Organização), 

Seção I (da filiação e das filiadas), Subseção II (dos direitos e deveres das 

filiadas) Art. 14º, V,  há a previsão legal de que : “São deveres das Filiadas: pedir 

autorização à Federação Gaúcha de Judô para promover ou participar de 

eventos de Judô na sua área de jurisdição.” 

• no Estatuto da Federação Gaúcha de Judô, no Capítulo nº 2 (da Organização), 

Seção I (da filiação e das filiadas), Subseção II (dos direitos e deveres das 

filiadas) Art. 14º, I,  há a previsão legal de que : “São deveres das filiadas: 

devem reconhecer a Federação Gaúcha de Judô como única dirigente do Judô 

no Estado do Rio Grande do Sul, respeitando, cumprindo e fazendo respeitar 

e cumprir por suas filiadas suas normas, regulamentos, decisões e regras 

desportivas emanadas da CBJ e da FIJ”. 

• a Federação Gaúcha de Judô recebeu recentemente as programações de 

eventos de âmbito estadual não oficiais e não autorizados pela entidade. 

 

A Federação Gaúcha de Judô vem através deste, regulamentar a forma que deverão 

ser solicitadas as autorizações para realização das competições da modalidade de Judô, 
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no âmbito municipal e estadual, que não sejam organizados pela FGJ ou suas 

Delegacias Regionais, através das seguintes normas: 

 

1. Eventos de Âmbito Municipal: 

 

1.1. Todo evento de âmbito municipal (que envolve somente atletas da mesma 

cidade), para serem realizados, precisam de autorização prévia da FGJ, devendo o 

requerimento ser feito com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência. 

1.2. A FGJ terá o prazo de até 7 (sete) dias úteis para se pronunciar sobre a 

autorização ou não do evento após o requerimento ter sido protocolada na secretaria da 

FGJ, conforme prazo estipulado no item 1.1. acima. 

1.3. O requerimento, que deverá ser encaminhada a FGJ, terá que conter as 

seguintes informações: a) qualificação completa da(s) entidade(s) organizadora(s) do 

evento; b) as entidades que serão convidadas; c) o número de atletas esperados; d) o 

nome do responsável técnico da competição; e) o nome do responsável pela arbitragem 

da competição; f) a programação completa do evento com data, local e horários; g) o 

nome do médico ou da empresa contratada para prestar os primeiros socorros, bem 

como os contatos dos mesmos; h) requerimento assinado pelo representante legal da 

entidade organizadora do evento endereçado para FGJ.  

1.4. Não haverá cobrança de taxa administrativa para realização de evento no 

âmbito municipal. 

 

2. Eventos de Âmbito Intermunicipal ou Estadual: 

 

2.1. Todo evento de âmbito intermunicipal (regional, citadino ou metropolitano 

ou do interior) ou estadual, para serem realizados, precisarão de autorização prévia da 

FGJ, devendo o requerimento ser protocolado com pelo menos 30 (trinta) dias de 

antecedência da data do evento.  

2.2. A FGJ terá o prazo de até 7 (sete) dias úteis para se pronunciar sobre a 

autorização ou não do evento após o requerimento ter sido protocolado na secretaria da 

FGJ, conforme prazo estipulado no item 2.1. acima.  
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2.3. O requerimento, que deverá ser encaminhada a FGJ, deverá conter as 

seguintes informações: a) qualificação completa da(s) entidade(s) organizadora(s) do 

evento; b) as entidades que serão convidadas; c) o número de atletas esperados; d) o 

nome do responsável técnico da competição; e) o nome do responsável pela arbitragem 

da competição; f) a programação completa do evento com data, local e horários; g) o 

nome do médico ou da empresa contratada para prestar os primeiros socorros, bem 

como os contatos dos mesmos; h) requerimento assinado pelo representante legal da 

entidade organizadora do evento endereçado para FGJ .  

2.4. A taxa administrativa para realização de eventos intermunicipais é de R$ 

250,00 (Duzentos e cinqüenta reais), e a de nível estadual de R$ 600,00 (Seiscentos 

reais), conforme tabela de custas da FGJ, devendo as quantias serem recolhidas na 

secretaria da FGJ no ato da entrega do requerimento para realização do evento.  

 

3. Eventos de Âmbito Interestadual: 

 

3.1. Todo o evento de âmbito interestadual, para ser analisado e autorizado 

pela FGJ, deverá ter seu projeto de realização enviado para FGJ com prazo mínimo de 3 

(três) meses de antecedência da data do evento. A FGJ encaminhará o projeto para 

CBJ.  

3.2. A FGJ tem o prazo de 15 (quinze) dias úteis para se pronunciar sobre a 

autorização ou não do evento após o requerimento ter sido protocolizado na secretaria 

da FGJ, conforme prazo estipulado no item 3.1. acima.  

3.3. No projeto deverão constar as seguintes informações: a) qualificação 

completa da(s) entidade(s) que organiza(m) o evento; b) quais as entidades serão 

convidadas e o estados onde estão situadas cada uma; c) o número de atletas 

esperados; d) nome do responsável técnico pela competição; e) nome do responsável 

pela arbitragem da competição e dos árbitros convidados; e) relação completa dos 

patrocinadores; f) nome do médico ou da empresa contratada para prestar os primeiros 

socorros, bem como os contatos dos mesmos; g) a programação completa do evento 

com data, local e horários; h) requerimento assinado pelo representante legal da(s) 

entidade(s) organizadora(s) do evento endereçado para FGJ .  
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3.4. A taxa administrativa para realização de eventos interestaduais é de R$ 

1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), conforme tabela de custas da FGJ, e deverá ser 

recolhida na secretaria da FGJ no ato da entrega do requerimento para realização do 

evento.  

 

A FGJ informa que não autoriza a realização de eventos não oficiais de 

caráter internacional. 

 

As entidades que descumprirem o disposto neste Boletim Oficial e 

participarem de competições não autorizadas pela FGJ, estarão sujeitas as penalidades 

previstas no Estatuto da FGJ e no CBJD.   

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Carlos Eurico da Luz Pereira 
Presidente  

Administração 2008-2011 
“Federação Gaúcha de Judô – formando campeões no tatame e na vida.” 

 

 


