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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Brevemente a Pira Olímpica acenderá em solo Brasileiro para dar início aos 

Jogos Olímpicos Rio 2016. Evento Desportivo singular na vida de qualquer 

ATLETA (ALTO RENDIMENTO, BASE ou INICIANTE).  

Entretanto, diante da complexidade organizacional, ajustes são necessários 

em todos os segmentos envolvidos direta ou indiretamente com os Jogos 

Olímpicos Rio 2016.  

Recentemente, a FJERJ fora comunicada que a Rio 2016 necessitará ocupar o 

Ginásio Desportivo do Círculo Militar da Vila Militar – CMVM (CT de Judô no 

CMVM), onde são realizados: os campeonatos e cursos de capacitações da FJERJ e 

os treinamentos de judô da Filiada BVO. Tal desafio motivou a FJERJ buscar de 

imediato novas parcerias com o simples propósito de atender às exigências 

impostas.  

Comunicações feitas; no último dia 27 de fevereiro, a FJERJ iniciou os 

procedimentos de desmobilização e transferência dos tatames e demais 

mobiliários de sua propriedade, para outro local. E, para surpresa do Conselho 

Diretor da FJERJ, o Presidente do Centro Nacional de Iniciação e Excelência no 

Esporte – CNIEE impediu que a FJERJ assim procedesse.  

Indignado com tal atitude, o Presidente da FJERJ foi ao Local para conhecer 

os fatos e motivos da CNIEE e, ainda, defender os interesses da FJERJ. Diante de 

tal gravidade, ambos foram até a Delegacia de Polícia Civil de Bangu – Rio de 

Janeiro / RJ, com a intenção de esclarecer os fatos ocorridos e solucionar o 

conflito de interesses envolvidos. Ato frustrado, uma vez que o Delegado 

entendeu que não havia tipificação criminal e, sim conflito de natureza Cível a ser 

julgado no seio do Poder Judiciário.  

Voltando ao CT de Judô no CMVM; pôde constar que às manobras 

arbitrárias coordenadas ou mandadas, supostamente, pelo Presidente da CNIEE 
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culminou no impedimento da saída do caminhão que iria transportar o patrimônio 

da FJERJ que estava mobilizado no CT de Judô no CMVM. Ato, cujas consequências 

econômicas, resultam para FJERJ: cobrança da taxa de permanência do uso do 

caminhão contratado, até sua disponibilização. O que até hoje (02/03/2016) não 

aconteceu. 

Considerando que é dever da FJERJ fomentar a prática de Judô em todo 

Estado do Rio de Janeiro. E, assim o faz proporcionando a inclusão desportiva 

plural dos Judocas registrados, nos diversos programas que coordena; não é justo 

que Terceiro tente arranhar a Imagem Pública da FJERJ frente à opinião pública e 

Comunidade Judoísta.  

Cabe ressaltar que todos TATAMES utilizados no CT  de Judô no CMVM são 

de propriedade da FJERJ que por definição estatutária é constituída por suas 

Filiadas, ou seja, este patrimônio é coletivo e, não pode ficar à disposição 

exclusiva de A ou B, pelo Princípio da Isonomia Desportiva. 

Se o CNIEE não fez o seu dever de casa para dar prosseguimento ao seu 

ofício desportivo estatutário, não pode culpar a FJERJ por isso. E, cabe ressaltar, 

que nada foi executado de maneira nebulosa por parte da FJERJ, uma vez que, 

preocupou-se em comunicar os interessados e tem conhecimento que a Filiada 

BVO (mantenedora CNIEE) está buscando uma parceria com o Clube de Sargento 

da Vila Militar para transferir seu local de treinamento. 

As medidas judiciais cabíveis estão sendo executadas. 

É isto que esclareço, honrosamente e na defesa dos interesses plural das 

Filiadas, como Presidente da FJERJ. 

Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro 
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