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Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2021. 

EXMO. SENHOR DEPUTADO FEDERAL JULIO CESAR RIBEIRO 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

BRASÍLIA - DF 

 

Prezado Sr. Deputado,  

 

A Liga Nacional de Judô é uma instituição fundada em 20 de maio de 2000 registrada em cartório  sob o 

número 1194, livro A32, página 1 do cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de Vespasiano/MG, com o 

propósito de fomento do judô Kodokan (instituição japonesa que criou o judô).  

A criação da Liga Nacional de Judô possui embasamento legal na Constituição da República, em especial no 

artigo 217, inciso I, bem como respaldada pelas Leis Federais 8.672/93 (Lei Zico) em seu artigo 12, que foi 

substituída pela Lei Federal 9.615/98 (Lei Pelé), em especial em seu artigo 13, inciso V, sendo que estas 

normas pátrias concedem pleno e total respaldo às criação e desenvolvimento das Ligas Desportivas, 

vedando inclusive a exigência de filiação ou intervenção de federações nas Ligas Desportivas criadas. E a 

justificativa para a criação das Ligas é justamente com a intenção de promover e aprimorar as práticas 

desportivas. 

Isso porque uma Liga é uma entidade privada que fomenta a prática desportiva e não precisa de verbas 

públicas para desempenhar o seu intento, sendo portanto uma entidade normalmente mais eficaz e de menor 

custo, em especial para os filiados. 

No caso da Liga Nacional de Judô, temos filiados na maioria dos Estados Brasileiros e Distrito Federal, num 

total de 20 estados com 28 ligas estaduais inscritas, e estamos presentes em mais de 300 municípios do 

Brasil. Em um anexo a esse texto, estamos incluindo o número de nossos filiados por Ligas Estaduais, 

incluindo o número de faixas pretas que foram reconhecidos pelas Ligas Estaduais filiadas à LNJ. 

Importante ainda salientar que durante estes vinte e um anos associamos mais de setenta mil atletas. 

Somente o nosso último campeonato, realizado em Uberaba/MG, tivemos a participação de mais de 1.400 

(mil e quatrocentos) atletas, que podem ser devidamente conferidos em nossas fotos ou até mesmo junto à 

própria Prefeitura de Uberaba/MG, uma vez que diversas autoridades públicas estiveram presentes. 
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Portanto, com absoluta certeza podemos afirmar que estamos desempenhando com maestria o escopo 

delineado pela Lei Federal 9.615, e ousamos ainda afirmar que estamos fomentando mais a modalidade de 

Judô do que a própria Confederação de Judô do Brasil. 

O aspecto, porém, mais relevante a se destacar é que a maioria maciça dos atletas de judô inscritos em 

nossas Ligas Estaduais são provindos de projetos sociais, sendo que a inclusão social provocado por uma 

modalidade desportiva marcial com um escopo voltado à disciplina e ética são fundamentais para o futuro 

dos jovens em condições financeiras precárias. 

Ademais, o nosso fomento vem sendo de tamanha amplitude que muitos de nossos projetos vem atendendo 

também a portadores de necessidades especiais, e, diante disso tudo, em 2019 fomos convidados a auxiliar 

na realização das Surdolimpíadas no Brasil, sendo que fornecemos material e pessoal para que a modalidade 

de judô pudesse ser realizada. E com efeito, todos os árbitros das Surdolimpíadas eram filiados à LNJ, sendo 

que nesse evento compareceu a Excelentíssima Senhora Primeira Dama, Sra. Michele Bolsonaro. 

A nível internacional somos filiados a Confederação Sulamericana de Judô, a União Panamericana de Judô 

(a mais antiga entidade de administração de judô nas Américas) e a Federação Mundial de Judô. Através 

desta filiação na Federação Mundial de Judô a Liga Nacional de Judô é filiada a Tafisa uma organização 

mundial com mais de 50.000 praticantes espalhados por cem países que também tem como propósito a 

difusão do esporte social. 

Depois de explicarmos um pouco da nossa instituição, destacamos que estamos perplexos, senão 

extremamente temerosos com o Projeto de Lei 3661/2020, proposto pelo Excelentíssimo Senhor Deputado 

Federal Sr. Julio Cesar Ribeiro. 

Além do referido projeto possuir nítido contraste com as legislações Federais acima apontadas, (incluindo a 

Constituição da República) e que retrocederá em alguns anos todos os entendimentos anteriores sobre o 

esporte nacional, tal entendimento gerará mais gastos para o Governo e ao mesmo tempo diminuirá o número 

de praticantes de artes marciais, em especial porque a grande maioria dos praticantes não possui condições 

financeiras de pagar os valores cobrados pelas federações desportivas. 

E assim como a modalidade de judô, diversas outras artes marciais também possuem Ligas com extrema 

relevância e que vem fomentando as suas modalidades.  

Porém, nos moldes em que esse projeto de Lei foi escrito e uma vez aprovada a PL 3661/2020, todo o sistema 

de Ligas criados nos diversos segmentos das artes marciais durante esses anos deixará de existir uma vez 

que “caberá as Federações e Confederações Nacionais de cada modalidade o registro e a indicação dos 

profissionais filiados (obrigando portanto a todos se filiarem às Federações e os seus preços vilipendiastes), 

restando ao Conam simplesmente fazer a homologação conforme texto da PL 3661”. 
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O mais estranho de tudo é que o sistema desportivo nacional passará a partir desse momento a ter dois casos 

completamente dissonantes: O das artes marciais estará obrigatoriamente vinculado a federações, e o 

restante dos desportos terá plena liberdade, uma vez que esse projeto é referente somente às artes marciais, 

gerando, portanto, um completo abismo e deixando o sistema desportivo em uma contradição latente. 

Paralelamente a esta questão toda, perguntamos como ficaria a situação de mais de dois mil professores de 

judô que tiveram suas formações dentro do sistema de ligas? Profissionais que retiram o sustento de suas 

famílias através do ensino desta arte a crianças e adolescentes menos privilegiados? A atletas que possuem 

necessidades especiais e tem através do esporte uma forma de vencer situações precárias em suas vidas? 

Se enumerarmos a quantidade de Ligas das diversas modalidades de artes marciais dentro do Brasil podemos 

ter a certeza que mais de cem mil profissionais liberais que atualmente sobrevivem de suas aulas em clubes, 

colégios, pequenas academias ficarão a mercê das Federações e Confederações. 

Reportamos ao Excelentíssimo Senhor Deputado com um apelo representado por humildes guerreiros da 

área de artes marciais uma revisão drástica, senão a sua completa revogação do Projeto de Lei  3661 /2020 

com a finalidade de resguardar os direitos  destes profissionais. 

Na certeza de mais uma ação valiosa de Vossa Excelência, firmamo-nos mui cordialmente, 

 

Atenciosamente  

 

Galileu José de Paiva Filho 

Presidente da Liga Nacional de Judô 

 


