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Artigo 1º 

A organização disciplinar, o funcionamento, as infrações disciplinares desportivas e suas 
respectivas sanções, relacionadas ao comportamento indevido de Atletas e/ou 
Professores/Instrutores/Técnicos de Jiu Jitsu, no que se referem ao desporto de prática 
formal no Estado do Rio Grande do Sul, regulam-se por lei e por estas Normas Disciplinares.  

  § 1o Submetem-se a estas Normas Disciplinares, em todo o território do Estado do Rio 
Grande do Sul, nas competições oficiais da Federação Gaúcha de Jiu Jitsu: 

I - as entidades de prática desportiva filiadas à Federação Gaúcha de Jiu Jitsu;    

II - os atletas, profissionais e não-profissionais em eventos oficiais realizados pela FGJJ; 

III - os árbitros, assistentes e demais membros de equipe de arbitragem;  

IV - as pessoas naturais que estejam participando ou assistindo eventos oficiais da FGJJ; 

V - dirigentes, administradores, treinadores, médicos ou membros de comissão técnica;  

§ 2o Estas Normas Disciplinares serão aplicadas nos eventos oficiais da FGJJ, em atos ou 
fatos ocorridos dentro da área de luta, como também nas dependências desta, sendo estas 
observadas tanto pelo(s) árbitro(s) como pelos profissionais da Organização do Evento. 

§ 3o Durante a competição, se restar evidenciadas as infrações disciplinares tipificadas 
nestas Normas, e estas ocorrerem fora da área de luta ou das dependências da mesma, as 
punições serão aplicadas de acordo com os critérios destas Normas Disciplinares, podendo 
ser decretada a expulsão do mesmo do local do evento, acarretando em penalidades à sua 
equipe no somatório geral de pontos da competição. 

 

Artigo 2o 

Constitui-se infração disciplinar: 

I - Ofender árbitro(s) e/ou mesário(s) antes, durante ou após o término da luta, se utilizando 

de palavras de baixo calão e/ou de gestos que ofenda(m) o(s) mesmo(s); 

II - Ofender o público antes, durante ou após o término da luta, se utilizando de palavras de 

baixo calão e/ou de gestos que ofenda o mesmo; 

III - Se utilizar da agressão física para com árbitro(s) e/ou mesário(s) antes, durante ou após 
o término da luta; 

IV - Jogar qualquer tipo(s) de objeto(s) em árbitro(s) e/ou mesário(s) com o intuito de 

agressão; 

V - Jogar qualquer tipo(s) de objeto(s) no público com o intuito de agressão; 

VI - Mexer, quebrar ou danificar qualquer documento(s) e/ou objeto(s), seja(m) este(s) 
oficial(is) ou não, pertencente à organização do evento, local do evento e/ou à FGJJ; 



Normas de Conduta Disciplinar – FGJJ 
 

3 www.fgjj.org 

 

REVISÃO DO DOCUMENTO: 01/2013 

 

 

VII - Ofender competidor(es) antes, durante ou após o término da luta, se utilizando de 
palavras de baixo calão e/ou de gestos que ofenda(m) o(s) mesmo(s); 

VIII - Se utilizar da agressão física para com competidor(es) antes, durante ou após o término 

da luta; 

IX - Jogar qualquer tipo(s) de objeto(s) em competidor(es) com o intuito de agressão; 

X - Se utilizar de indisciplina para obstruir o bom andamento do campeonato.  

XI - Se utilizar de artifícios que instiguem os atletas, professores, instrutores, técnicos e 

público em geral se voltarem contra árbitro (s), mesário (s) e organização do evento de forma 
desonesta e desleal. 

 

Artigo 3O  

As sanções disciplinares consistem em: 

I – Censura; 

II – Suspensão; 

III – Exclusão; 

IV – Multa; 

Parágrafo Único – As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito, após o trânsito 
em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade. 

 

 

Artigo 4O  

A censura é aplicável nos casos de: 

I – infrações definidas nos incisos X e XI, do artigo 2o. 

II – violação a preceito de Normas Éticas e Disciplinares; 

III – violação a preceito destas Normas Disciplinares, quando para a infração não se tenha 
estabelecido sanção mais grave. 

Parágrafo Único – A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem 
registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstâncias atenuantes. 
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Artigo 5o 

A suspensão é aplicável nos casos de: 

I – infrações definidas nos incisos I, II e VII, do artigo 2o, com suspensão imediata de 
participação do Evento, podendo ser acrescida de suspensão de 1  (uma) a 3 (três) 
competição(ões) ou evento(s) promovido(s) pela FGJJ ( Federação Gaúcha de Jiu Jitsu ).  

 

Nesta hipótese, poderá ocorrer há perda sumária de 100 pontos da sua equipe ou a qual 

representa, na contagem geral de pontos. 

II – infrações definidas nos incisos III, IV, V, VI e VIII, do artigo 2o, com suspensão imediata 
de participação do Evento, podendo ser acrescida da suspensão de 1 (um) a 3 (três) anos de 
qualquer competição(ões) ou evento(s) promovido(s) pela FGJJ ( Federação Gaúcha de Jiu 

Jitsu). Nesta hipótese, poderá ocorrer há perda sumária de todos os pontos da sua equipe ou 
a qual representa, na contagem geral de pontos. 

III – reincidência em infrações disciplinares constantes no artigo 4o, com suspensão imediata 
de participação do Evento, podendo ser acrescida de 1  (uma) a 3 (três) competição(ões) ou 
evento(s) promovido(s) pela FGJJ ( Federação Gaúcha de Jiu Jitsu ). Nesta hipótese, poderá 
ocorrer há perda sumária de 100 pontos da sua equipe ou a qual representa, na contagem 
geral de pontos. 

 

Artigo 6o 

A exclusão definitiva de competição(ões) ou evento(s) promovido(s) pela FGJJ (Federação 
Gaúcha de Jiu Jitsu) ocorrerá nos casos de aplicação, por três vezes, de suspensão, em 
qualquer uma das hipóteses elencadas no artigo 5o. 

 

Artigo 7o 

A multa, variável entre o mínimo correspondente a uma cesta básica e o máximo de seu 
décuplo, cujo resultado será revertido a uma entidade carente a critério da FGJJ, é aplicável 
cumulativamente com a censura ou suspensão, cuja quantificação será estabelecida de 
acordo com as circunstâncias agravantes. 

Parágrafo Único. Independentemente do transcurso do tempo da suspensão, o inscrito só 
poderá retornar a(s) competição(ões) ou evento(s) promovido(s) pela FGJJ (Federação 

Gaúcha de Jiu Jitsu), após estar devidamente quitado com a multa que lhe foi imposta no 
processo disciplinar. 
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Artigo 8o 

Na aplicação das sanções disciplinares são consideradas, para fins de atenuação, as 
seguintes circunstâncias, entre outras: 

I – ausência de punição disciplinar anterior; 

II – exercício assíduo e proficiente em competições estaduais, nacionais e internacionais; 

III – Os antecedentes do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as 
circunstâncias e as consequências da infração. 

  

Artigo 9o 

A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 05 (cinco) anos, 
contados da data da constatação oficial do fato. 

Parágrafo Único. Aplica-se a prescrição a todos os processos disciplinares paralisados por 
mais de 03 (três) anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de 
ofício, ou a requerimento da parte interessada. 

 

Artigo 10o 

A interpretação e aplicação destas Normas Disciplinares observará os seguintes princípios, 
sem prejuízo de outros:  

I - ampla defesa; 

II - celeridade; 

III - contraditório; 

IV - economia processual; 

 V - impessoalidade; 

VI - independência;  

VII - legalidade;  

VIII - moralidade;  

IX - motivação; 

X - oficialidade; 

XI - oralidade; 

XII - proporcionalidade; 

XIII - publicidade; 
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XIV - razoabilidade; 

XV - devido processo legal;  

XVI - tipicidade desportiva; 

XVII - prevalência, continuidade e estabilidade das competições (pro competitione);  

XVIII - espírito desportivo (fair play).  

 

Artigo 11 

Salvo disposição em contrário, aplicam-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras 
da legislação processual penal comum, as regras gerais do procedimento administrativo 
comum e da legislação processual civil, nesta ordem. 

 

Artigo 12 

Todos os prazos necessários à manifestação dos inscritos, nos processos disciplinares, são 
de quinze dias, inclusive para interposição de defesa. 

§ 1º Nos casos destas Normas Disciplinares, as comunicações ocorrerão por correio 
eletrônico, sendo que o prazo se conta a partir do dia útil imediato ao da notificação do 
recebimento. 

§ 2º É de responsabilidade exclusiva dos filiados a FGJJ manter atualizados os endereços 
eletrônicos informados nos cadastros.  

 

Do Processo Disciplinar 

  Artigo 13 

O poder de punir disciplinarmente os inscritos compete exclusivamente ao Conselho 
constituído por três Auditores Disciplinares, sendo um representante da FGJJ, um 
representante da arbitragem e um representante das academias. 

Parágrafo Único – O Conselho será presidido pelo árbitro designado. 

 

Artigo 14 

O processo disciplinar pode se dar de ofício ou mediante requerimento de qualquer 
autoridade ou pessoa interessada, mas a instauração compete exclusivamente ao Chefe da 
Comissão de Arbitragem da FGJJ. 
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Artigo 15 

 O processo disciplinar tramita em sigilo, só tendo acesso às suas informações as partes, 
seus defensores e a autoridade judiciária competente. 

 

Artigo 16 

Recebida a representação, compete ao Presidente do Conselho Disciplinar instruir o 
processo. 

 §1º Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, podendo acompanhar o 
processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermédio de procurador, oferecendo 
defesa após ser notificado. 

§2º Após a defesa, na hipótese do Presidente do Conselho Disciplinar se manifestar pelo 
indeferimento liminar da representação, este deve ser decidido pelo Chefe da Comissão de 
Arbitragem. 

 §3º O prazo para defesa prévia pode ser prorrogado por motivo relevante, a juízo do 
Presidente do Conselho Disciplinar. 

 §4º É também permitida à revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por 
condenação baseada em falsa prova. 

 

Artigo 17 

 Apresentada a defesa pelo representado, cabe ao Conselho Disciplinar proferir decisão 
definitiva e fundamentada, julgando o processo disciplinar e aplicando as disposições 
constantes nestas Normas Disciplinares. 

 

Artigo 18 

As decisões proferidas pelo Conselho Disciplinar podem ser revisadas pelo Conselho 
Técnico da FGJJ, mediante requerimento expresso do representado, no prazo de 15 dias, 
sob pena de preclusão. 

Parágrafo único – O Conselho Técnico da FGJJ será representado pelo Presidente, Vice-
Presidente, Diretor Técnico, um dos Conselheiros e, quando solicitado, pelo(a) 
Representante Responsável da Academia envolvida do incidente. 
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Artigo 19 

É de responsabilidade da FGJJ (Federação Gaúcha de Jiu Jitsu) as Normas Disciplinares 
previstas nesta cartilha, bem como executar as decisões proferidas pelo Conselho 
Disciplinar. 

 

Artigo 20 

Todas as ocorrências deverão ser descritas no RO ( Registro de Ocorrência ) em anexo. 

 

Artigo 21 

Após o Julgamento descrito no RO ( Registro de Ocorrência ), as informações nelas contidas 
deverão ser armazenadas junto à FGJJ para posterior consulta. 

 

 

Ano de Elaboração: 2013 

Validade: Tempo Indeterminado 

Revisão: 01/2013 

 

Elaboração e Colaboração:  

 Fernando Paradeda 
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 Eduardo Schumacher 
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REGISTRO DE OCORRÊNCIA ( RO ) 

( PARA PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA FGJJ – FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JIU JITSU ) 

Nome Completo:  
 
 

Nome da Academia:  
 
 

Graduação do Envolvido:  
 
 

Telefone de Contato:  
 
 

E-mail de Contato:  
 
 

Data da Ocorrência:  
 
 

Nome do Evento da Ocorrência:  
 
 

Situação Ocorrida: 
( Descrever Ocorrência ) 

(* Importante relatar nomes dos 
envolvidos ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JULGAMENTO DA OCORRÊNCIA: 

Nome dos Julgadores:  
 
 

Cargo dos Julgadores na FGJJ:  
 
 

Data do Julgamento:  
 
 

Decisão do Julgamento: 

  
 
 
 
 
 

Data da Notificação da Decisão:  
 
 

Nome do Notificado:  
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REGISTRO DE RECLAMATÓRIA ( RR )  

( PARA PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DE ALUNOS, INSTRUTORES, PROFESSORES E PÚBLICO ) 

Nome Completo:  
 
 

Graduação:  
 
 

Nome da Academia:  
 
 

Data da Ocorrência:  
 
 

E-mail de Contato:  
 
 

Telefone de Contato:   
 
 

Nome do Evento da Ocorrência:  
 
 

Situação Ocorrida: 
( Descrever Ocorrência ) 

(* Importante relatar nomes e/ou 
funções dos envolvidos ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos: ( Fotos e/ou Vídeos ) Anexar junto ao e-mail 
 
 

 
JULGAMENTO DA RECLAMATÓRIA 

( PARA PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA FGJJ – FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JIU JITSU ) 

 

Nome dos Julgadores:  
 
 

Cargo dos Julgadores na FGJJ:  
 
 

Data do Julgamento:  
 
 

Decisão do Julgamento: 

  
 
 
 
 

Data da Notificação da Decisão:  
 
 

Nome do Notificado:  
 
 

 


