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EDITAL DE REGULAMENTAÇÃO PARA EXAME E OUTORGA DE FAIXAS E 
GRAUS EM 2016 

A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro dá ciência 
aos filiados das normas e procedimentos que regem o 
processo de outorga de Dan em consonância com o 
estabelecido pela Confederação Brasileira de Judô.   

1 - O presente regulamento visa disciplinar, fixar diretrizes e estabelecer normas para as 
promoções de Dan. 

2 - Os exames à Sho-dan, Ni-dan, San-dan, Yon-dan e Go-dan, a partir de 28 de dezembro de 1993 
estão sendo, somente, realizados pelas Federações, de acordo com o ato 06/93 da Confederação 
Brasileira de Judô ou de outra regulamentação oficial que a revogue. 

3 - Somente serão consideradas inscrições regulares, aquelas cujos candidatos tenham sido 
representados pelos seus professores responsáveis (ESTATUTARIAMENTE) na reunião a ser 
realizada pela Diretoria de Cursos em conjunto com a Comissão Estadual de Graus por ocasião do 
Credenciamento FJERJ 2016. 

4 - Os candidatos à Sho-dan, Ni-dan, San-dan, Yon-dan e Go-dan deverão, no ano em que irão 
prestar exame: 

a. Se inscrever com a autorização do professor de sua agremiação, que deverá estar com a sua situação 
regularizada na FJERJ e CBJ, no prazo estipulado; 

b. Concordar e atender todos os procedimentos determinados nos boletins específicos para a promoção de 
Dan; 

c. Ter carência para promoção no ato da inscrição, e sendo necessário estar com as 7 (sete) últimas 
anuidades da FJERJ e 4 (quatro) últimas da CBJ em dia; a partir da faixa azul, sendo dois anos como faixa 
marrom; 

d. Apresentar Atestado Médico; 

e. Participar do Exame Admissional, participar do curso de oficiais de mesa (Sho-dan), frequentar 
integralmente todos os módulos, atuar como oficiais de mesa (Sho-dan) e participar de todas as 
avaliações escritas e práticas; 

f. Participar do Exame Final. 

5 - O candidato que incorrer nas situações apresentadas a seguir estará impedido de prestar o 
exame final em 2016: 

a. Não atender ao estabelecido no Regulamento Para o Quadro de Oficiais de Mesa 2016; 
b. Não obter presença em pelo menos 4 (quatro) módulos; 
c. Não obter nota igual ou superior a 5 (cinco) na prova escrita; 
d. Não obter presença na Avaliação Diagnóstica; 
e. Não estar adimplente com o pagamento integral do exame até o dia 10 de novembro de 2016. 

6 - Os candidatos à Ni-dan, San-dan, Yon-dan e Go-dan estão obrigados a ter participação integral, 
no curso de arbitragem, promovido pela FJERJ; quando: 

I – Não estejam inscritos no Quadro de Arbitragem da FJERJ; 

II – Transferidos de outra federação e não apresentem seus registros de árbitro atualizado; 

III – Mesmo estando inscritos no Quadro de Arbitragem da FJERJ não tenham participado do 
Credenciamento do ano vigente. 
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7 - O Coordenador da Comissão Estadual de Graus realizará uma reunião, após o seminário de 
credenciamento técnico, com o objetivo de esclarecer todo o processo de graduação; sendo 
obrigatória a participação de professores que tenham alunos no processo.  

8 - O candidato à promoção de Dan, filiado à agremiação federada à FJERJ, que não tenha no 
professor responsável a graduação mínima exigida, ou seja, a graduação superior à do candidato 
para regularizar a sua inscrição no processo de exame para promoção, poderá solicitar a outro 
professor, de outra agremiação federada à FJERJ e com graduação reconhecida por esta e pela 
CBJ, que assine os respectivos formulários e compareça às reuniões programadas, para dessa 
forma atender a essa exigência. 

9 - Todos os candidatos devem ser submetidos ao Exame Admissional para acesso ao processo de 
promoção de Dan de 2016. O Exame ocorrerá em 2 (duas) datas, sendo a primeira divulgada no 
Calendário FJERJ 2016 e a segunda, obrigatoriamente, no primeiro Módulo do ano; o candidato 
somente poderá participar em uma das datas do Exame Admissional e com avaliação “Apto”, 
poderá continuar no processo. 

10 - O programa do Exame Admissional para cada nível terá como referência o conteúdo exigido 
para a outorga da sua graduação atual pelo Regulamento de Promoção de Dan da Confederação 
Brasileira de Judô. Assim sendo, os candidatos devem orientar-se pela tabela abaixo:  

Graduação atual Graduação pretendida Conteúdo referência 

1 °Kyu 1°Dan TABELA DA FJERJ 

1°Dan 2°Dan 1°Dan 

2°Dan 3°Dan 2°Dan 

3°Dan 4°Dan 3°Dan 

4°Dan 5°Dan 4°Dan 

11 - Haverá ênfase na verificação dos conhecimentos e habilidades dos candidatos por ocasião do 
Exame Admissional, principalmente no tocante ao Judo-no-Kihon, Nage-waza, Katame-waza e 
Katas, quando será solicitada a demonstração das técnicas de acordo com a tabela abaixo. 

 1º DAN 2º DAN 3º DAN 4º DAN 5º DAN 

JU
D

Ô
 N

O
 K

IH
O

N
 

REIHO ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

SHISEI ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

SHINTAI ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

KUMIKATA ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

TAI SABAKI ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

CHIKARA NO YOHO ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

NOGARE KATA ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

FUSEGI ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

 

 1º DAN 2º DAN 3º DAN 4º DAN 5º DAN 

N
A

G
E 

W
A

ZA
 

SUTEMI WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS 12 TÉCNICAS TODAS TODAS 

ASHI WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS 12 TÉCNICAS TODAS TODAS 

KOSHI WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS 12 TÉCNICAS TODAS TODAS 

TE WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS 12 TÉCNICAS TODAS TODAS 

KAESHI WAZA 5 TÉCNICAS 7 TÉCNICAS 9 TÉCNICAS 11 TÉCNICAS 13 TÉCNICAS 

REN RAKUHENKA WAZA 5 TÉCNICAS 
6 

NIDAN 
3 

SANDAN 
8 

NIDAN 
5 

SANDAN 
10 

NIDAN 
7 

SANDAN 
10 

NIDAN 
10 

SANDAN 
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 1º DAN 2º DAN 3º DAN 4º DAN 5º DAN 

K
A

T
A

M
E 

W
A

ZA
 OSSAE KOMI WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS TODAS TODAS TODAS 

SHIME WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS TODAS TODAS TODAS 

KANSETSU WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS TODAS TODAS TODAS 

 

 1º DAN 2º DAN 3º DAN 4º DAN 5º DAN 

K
A

T
A

S 

NAGE NO KATA -- 
TORI (Três partes) – Te Waza, 

Koshi Waza e Ashi Waza 
COMPLETO COMPLETO 

Um grupo por sorteio 

como Tori e Uke 
KATAME NO KATA -- -- 

(Primeira parte) 

Ossaewaza 
COMPLETO 

JU NO KATA -- -- -- 
Um grupo por sorteio 

como Tori e Uke 

KIME NO KATA -- -- -- -- COMPLETO 

12 - Durante a atuação nos Módulos de Preparação Técnica, todos os candidatos serão 
submetidos a avaliações diagnósticas, oportunidades em que serão atribuídas, de acordo com seus 
desempenhos, notas de (0 a 5), ou seja: 0 – Sem Avaliação; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Bom; 
4 – Muito Bom; 5 – Excelente. 

13 - Na Avaliação Diagnóstica do Nage No Kata (1ª Parte como Tori), etapa obrigatória do 
programa da Comissão Estadual de Graus, permitirá que o candidato, da Faixa Marrom, obtendo 
desempenho igual ou superior a 70% da nota máxima, seja liberado da apresentação do referido 
kata, no Exame Final. 

Caso o candidato não alcance a pontuação mínima exigida, estará obrigado a apresentar o Nage 
No Kata no Exame Final. 

14 - O candidato que alcance as condições exigidas para prestar o Exame Final, mas que esteja 
impedido fisicamente de participar plenamente da referida avaliação, terá a sua prova final 
transferida para o primeiro Módulo de Estágio Técnico do ano de 2017. 

15 – O não cumprimento dos artigos constantes neste Regulamento, assim como no Regulamento 
para o Quadro de Oficiais de Mesa da FJERJ, acarretará a não homologação do exame final. 

16 - Os casos omissos do presente regulamento serão submetidos à decisão do Presidente da 
FJERJ e, na sua ausência ao Vice-Presidente, a quem cabe julgar os fatos que venham surgir. 

17 – O Regulamento para Exame e Outorga de Faixas e Graus da Federação de Judô do Estado do 
Rio de Janeiro está em consonância com as normatizações estabelecidas pela Confederação 
Brasileira de Judô. 

 

 

 

 


