
FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FJERJ 
 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2016. 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Considerando toda motivação legal e administrativa que desencadeou o procedimento de 

adequação e alteração do Estatuto da FJERJ - 2015, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, 

nos termos do Edital de Convocação; necessário se faz esclarecer que: 

 

1- É considerada FILIADA da FJERJ a AGREMIAÇÃO, assim definida no Estatuto da FJERJ. 

a. ter personalidade jurídica. 

b. ter inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda. 

c. ter inscrição no Cadastro das Secretarias Estadual ou Municipal de Fazenda (quando a 

Lei aplicada exigir). 

d. ter seus Estatutos ou Contratos Sociais em conformidade com: a Legislação Civil e 

Desportiva do País; as normas emanadas deste Estatuto e demais normas emanadas dos 

Poderes da FJERJ e da CBJ. 

e. informar a FJERJ nome, endereço e número de inscrição no Registro Geral dos membros 

integrantes de seus Poderes, de acordo com a Ata de Eleição da diretoria em exercício ou 

Contrato Social. 

f. ter professor(a) de Educação Física ou prático de judô em situação regular com o 

Conselho Regional de Educação Física do Estado do Rio de Janeiro (CREF/RJ). 

g. ter, como responsável técnico(a) pela modalidade de judô, o(a) faixa preta, com 

graduação igual ou superior a 3o Dan, devidamente, inscrito na FJERJ e CBJ. 

h. informar a FJERJ quais as instalações regulamentares para prática do Judô sob sua 

administração. 

i. Estar adimplentes com suas obrigações financeiras, junto à FJERJ. 

 

2- Ratificam-se que foram revogadas as qualificações de AGREMIAÇÃO ASSOCIADA E 

AGREMIAÇÃO DE JUDÔ COMUNITÁRIO. 

 

3- Entretanto, para efeito de: gerir, administrar, dirigir, controlar, fiscalizar, difundir, incentivar, 

defender, promover e fomentar, no território do Estado do Rio de Janeiro, a prática do Judô de 

alto rendimento e de todos os seus demais níveis; a FJERJ resolve regulamentar, para o ano de 

2016, os seguintes programas (conceituados no Regulamento de Judô 2016):  

 

I- PROGRAMA DE INCENTIVO DESPORTIVO (PID) 

II- PROGRAMA DE APOIO DESPORTIVO (PAD) 

III- PROGRAMA DE APOIO AO INTERIOR (PAI) 

 

Assim, para aproveitar os benefícios inseridos, caberá ao Representante Legal da Filiada: 

informar-se e requerer o que couber. 

 

Atenciosamente. 

 

 

Dpto. Jurídico da FJERJ 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVO AS FILIADAS PARA 2016 

 

As agremiações filiadas a FJERJ poderão ser beneficiadas somente por um dos Programas abaixo. 

Desta forma pedimos atenção para adequação de sua agremiação no exposto a seguir: 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO DESPORTIVO - PID 

 

O Programa de Incentivo Desportivo (PID), beneficiará até 10 (dez) de suas Agremiações filiadas 

adimplentes com suas obrigações estatutárias e que comprovadamente desenvolvam a prática de 

Judô Social;  

 

Para requerer a inclusão no PID a Agremiação deverá apresentar toda a documentação exigida e 

atualizada (que consta nos regulamentos da FJERJ) no momento em que protocolarem na secretaria 

da FJERJ o Termo de Inclusão Social e Desportiva - TISD; 

 

O Termo de Inclusão Social e Desportivo - TISD é a forma que a agremiação comprovará a sua 

atuação em um trabalho social com o Judô. Esse documento deverá ser emitido, devidamente 

assinado, carimbado e com reconhecimento cartorial por uma Associação dos Moradores e/ou 

Prefeitura da localidade onde o projeto está estabelecido,  

 

Após análise de  toda documentação e, uma vez deferido o requerimento para inclusão no Programa 

de Incentivo Desportivo (PID), será facultada a Agremiação os seguintes incentivos: 

 

Desconto progressivo na Taxa de Anuidade da Agremiação conforme tabela abaixo.  

 

QUANTIDADE DE FILIADOS EM DIA NO 

ANO DE 2016 

PERCENTUAL DE DESCONTO NO VALOR 

DA ANUIDADE DA AGREMIAÇÃO 

10 = 20% 

11 até 20 = 25% 

21 até 30 = 30% 

+ de 30 = 35% 

 

A agremiação atendida pelo PID terá até o dia 02 de maio de 2016 para registrar e/ou renovar seus 

filiados na FJERJ para obter os descontos descritos na tabela acima, referente a Taxa de Anuidade da 

Agremiação.  Após essa data limite a agremiação não será mais beneficiada com os percentuais de 

descontos. 

 

A agremiação poderá quitar a sua anuidade a vista ou em parcelas. Independentemente da opção 

de pagamento, o percentual de desconto obtido até o dia 2 de maio de 2016, será creditado 

imediatamente para a agremiação, que poderá utilizá-lo durante todo o ano de 2016. 

 

Os atletas registrados pelas Agremiações filiadas e contemplados pelo PID receberão os seguintes 

benefícios, conforme descrição e tabela abaixo: 

 

QUANTIDADE DE ATLETAS FILIADOS 

EM DIA NO ANO DE 2016 

QUANTIDADE DE ATLETAS 

BENEFICIADOS PELO PID 

10 até 19 +5 (*) 

20 até 39 +5 (*) 

40 até 59 +7 (*) 

+ de 60 +10 (*) 

 (*) Isenção das taxas de registro e/ou anuidade na FJERJ; 

 (*) Desconto de 50% (cinquenta por cento) nas taxas de 2ª via de carteira, declaração e 

certificado; 

 (*) Desconto de 50% (cinquenta por cento) nas taxas de inscrição em campeonatos, não 

havendo repasse de bonificação aos professores. 



O Atleta que a agremiação indicar para PID no ano de 2016, não poderá ser substituído no 

corrente ano, mesmo no caso de transferência ou não representar a agremiação por 

quaisquer outro motivo. 
  

(*) As Cotas para o Programa de Incentivo Desportivo serão distribuídas entre os Circuitos Alto 

Rendimento, Nova Geração e Estadual de Iniciantes. 

 

A agremiação beneficiada no PID, obrigatoriamente, deverá computar ao final do Calendário 

Esportivo 2016, o mínimo de 100 (cem) inscrições nos Circuitos de Alto Rendimento, Nova Geração e 

Estadual de Iniciantes. Caso a agremiação não cumpra o mínimo de participações ou inscrições, 

estará automaticamente excluída do PID no ano de 2017. 
 

DOS ATLETAS 

Os atletas filiados, integrantes do PID, atenderão os seguintes requisitos: 

 Idades entre 08 anos (nascidos em 2008) e 17 anos (nascidos em 1999); 

 Com graduação igual ou superior a 7okyu (faixa cinza) e igual ou inferior a 1º kyu (marrom). 

 

PROGRAMA DE APOIO DESPORTIVO - PAD 
 

O Programa de Apoio Desportivo (PAD) beneficiará as Agremiações filiadas adimplentes com suas 

obrigações estatutárias. 

As Agremiações receberão os seguintes benefícios para seus Atletas contemplados, com descontos 

progressivos previstos nas tabelas abaixo. 
 

QUANTIDADE DE ATLETAS 

FILIADOS EM DIA NO ANO DE 

2016 

QUANTIDADE DE ATLETAS 

BENEFICIADOS PELO PAD 

10 até 19 +7 (*) 

20 até 39 +7 (*) 

40 até 59 +10 (*) 

+ de 60 +15 (*) 

  

 (*) Isenção das taxas de registro e anuidade na FJERJ; 

 (*) Desconto de 50% (cinquenta por cento) nas taxas de 2ª via de carteira, declaração e 

certificado; 

 (*) Desconto de 50% (cinquenta por cento) nas taxas de inscrição em campeonatos, não 

havendo repasse de bonificação aos professores. 
 

PROGRAMA DE APOIO AO INTERIOR – PAI 
 

O Programa de Apoio ao Interior (PAI) beneficiará as Agremiações filiadas aos Núcleos Regionais, e 

adimplentes com suas obrigações estatutárias. 

As Agremiações receberão 35% (trinta e cinco) de desconto na tabela da FJERJ 2016, excetuando-se 

as inscrições em competições, cursos e exame de faixa e registro de atleta até 10 anos.  
 

As agremiações para no ano de 2017 continuarem usufruindo o benefício pelo PAI deverão até o fim 

do ano de 2016 estarem com no mínimo 30 atletas filiados em dia com o corrente ano e computar ao 

final do Calendário Esportivo 2016, o mínimo de 30 (trinta) inscrições nos Circuitos de Alto Rendimento, 

Nova Geração, Estadual de Iniciantes e Regional. 
 

Os atletas registrados pelas Agremiações filiadas e contemplados pelo PAI receberão os seguintes 

benefícios, conforme descrição e tabela abaixo: 
  

QUANTIDADE DE ATLETAS FILIADOS 

EM DIA NO ANO DE 2016 

QUANTIDADE DE ATLETAS 

BENEFICIADOS PELO PAI 

10 até 19 +5 (*) 

20 até 39 +5 (*) 

40 até 59 +7 (*) 

+ de 60 +10 (*) 

 (*) Isenção das taxas de registro e/ou anuidade na FJERJ; 

 (*) Desconto de 50% (cinquenta por cento) nas taxas de 2ª via de carteira, declaração e 

certificado; 

 (*) Desconto de 50% (cinquenta por cento) nas taxas de inscrição em campeonatos, não 

havendo repasse de bonificação aos professores. 


