
LIGA MINEIRA DE JUDÔ 
Fundada em 31/03/1989 - Filiada a Liga Nacional de Judô 

Lei de Utilidade Pública Estadual lei 12.035 de 27 de dezembro de 1995. 

Rua Quatro, nº 360 - Bairro Nova Pampulha 

Vespasiano / MG –CEP 33200-000 

CNPJ 25.572.827/0001-09  

Inscrição estadual – Isento  

Inscrição municipal – 150981/0001-0 

Tabela de custas da Liga Mineira de Judô, vigente ao ano de 2020 

Taxa Administrativa de Clubes e/ou Associações 

Clube, Associação, contribuintes e vinculados Pagamento até dia 31 de março R$300,00 

Pagamento após dia 31 de marco R$600,00 

Reconhecidos, Inclusão Social e Usuários 

Equipes e Colégios 

Isento 

Taxa administrativa de Atletas 

Clube e/ou Associação 

Incluso NIKKI 

R$45,00 

PAGAMENTO APÓS A DATA DO DIA 30/03 R$50,00 

Taxa administrativa de Atletas 

Categoria de Inclusão Social (Projetos sociais) 

Incluso NIKKI 

R$40,00 

PAGAMENTO APÓS A DATA DO DIA 30/03 

Categoria de Inclusão Social (Projetos sociais) 

Incluso NIKKI 

R$45,00 

Todos os atletas poderão ser cadastrados no sistema sysmach. Somente o atleta cadastrado, registrado, com a taxa de anuidade 

paga e a Nikki regularizada, poderão participar dos eventos oficiais da LMJ.  

Neste ano de 2020 será cobrado durante a pesagem a nikki atualizada. 

DIRETORES DA LMJ, MEMBROS DA COMISSÃO DE GRAUS E KODONSHAS TERÃO GRATUIDADES NA TAXA 

ADMINISTRATIVA DE ATLETAS, DESDE QUE ESTEJAM REGULARMENTE CADASTRADOS NO SYSMACH. 

Todos deverão cadastrar no sistema sysmach, para atualização da Nikki. 

Taxas de Competições 

Todas as categorias de filiados R$60,00 

Categoria de Inclusão Social (Projetos sociais) R$55,00 

Taxa de mudança de classe ou categoria nas competições da LMJ R$60,00 

1º Lote R$60,00 

2º Lote R$70,00 

• Atletas que durante a pesagem não baterem o peso terão o direito de inscrever em outra classe ou categoria desde que

pague uma nova inscrição.

• Obs. De acordo com a regulamentação do Bônus professor o comprovante de depósito das inscrições deverá ser

enviado ao Diretor Financeiro até a quarta-feira que antecede o evento, caso o pagamento seja após este dia o

responsável técnico não receberá seu benefício.

Taxas de Documentos 

Certificados de Competições R$10,00 

2ª Via de Nikki, e outros documentos Consultar secretaria móvel da LMJ 

exposta em todas as competições ou por 

e-mail – lmjsecretaria@gmail.com

Taxa de emissão de alvará de funcionamento (Isento as entidades que 

pagarem a taxa administrativas de clubes e/ou associações). 

R$100,00 

Documentos requisitados por e-mail terá o prazo de entrega de 30 dias a partir da confirmação do recebimento pela secretaria. 

Havendo solicitação do envio do documento a solicitante deverá pagar a taxa de envio.  

Taxa de protocolo de apresentação de conflitos entre associados a LMJ R$100,00 
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Taxa Administrativa de Transferência de Atletas  

Transferências entre as datas 01/01/2019 à 31/03/2019 

Transferência após a data do dia 31/03/2019 

R$200,00 

R$400,00 

 

DE ACORDO COM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 16/02/2019 FICA DETERMINADO QUE OS VALORES 

ACIMA SÃO REFERENTES A ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO ATLETA JUNTO A LMJ 

ESTANDO O ATLETA E O CLUBE DE ORIGEM / DESTINO SUJEITOS A LEI DE TRANSFERÊNCIA DISPOSTA NO 

SITE DA LMJ. 

 

 

Taxas de Arbitragem, sumulistas e mesários 

Clube que não apresentar Árbitros  R$250,00 

Clube que não apresentar mesário / sumulista (4.1 e 4.2 – Aprovados em AGO) R$200,00 

 

Taxas de Cursos 

Cursos de Oficial de Mesa e Sumulista  R$60,00 

Pagamento no dia do evento 

R$70,00 

Cursos de Arbitragem, Katas e Padronização de Técnicas    R$80,00 

 

Taxas de Aluguel de Tatames 

Para filiados a LMJ (Observar Estatuto da LMJ art.9 inciso XII )   R$15,00 

Para não filiados  R$30,00 

As taxas de aluguel de materiais de competições da liga Mineira de Judô de acordo com o caderno de encargos serão 

acordadas com o Diretor Financeiro.   

 

 

Taxas para exame de Faixas na Liga Mineira de Judô 

Protocolo de avaliação para exame e/ou análise de currículo 

 

O candidato deverá enviar e-mail a ceg@judominas.com.br para que possa 

receber todas as instruções quanto ao novo sistema de exames e análises de 

currículos on line vigente a partir do ano de 2020.  

R$300,00 (Trezentos Reais) a serem pagos da 

seguinte forma: 

 

R$250,00 (Duzentos e Cinquenta) na conta 

bancária da Empresa L&M Organizações e 

Eventos Ltda. Itaú agência 3101 – C/c 43131-4 – 

CNPJ. 14.561.290/0001-57. Empresa Licitada e 

detentora dos direitos administrativos do 

Sysmach-cursos e graduados. Sysmach na Liga 

Mineira de Judô. 

 

R$50,00 (Cinquenta Reais) Valor já com desconto 

para candidatos registrados na Liga Mineira de 

Judô. 

Inscrição no guia do sysmach-cursos. O candidato 

deverá acessar o link 

https://pay.hotmart.com/V36870741O?off=rs07sbft  

realizar sua inscrição, pagamento e concluir o 

curso.  

 

 

Taxa de registro, certificado e faixa (somente para shodan) da Liga 

Mineira de Judô 

R$1.900,00 

Será concedido descontos aqueles candidatos que contribuem de forma efetiva nos eventos da Liga Mineira de Judô de acordo 

com avaliação da diretoria financeira. 

Candidatos atuantes como colaboradores nos eventos da LMJ R$1.400,00 

Candidatos com cargos indicados LMJ e atuantes nos eventos  R$1.000,00 

Taxa de 2º chamada para exame de faixa preta R$200,00 

Taxa para emissão de 2º via de certificados Shodan e Graus superiores  R$500,00 

Homologação de graduações acima de SHODAN vinda de outras entidades R$1.200,00 

mailto:ceg@judominas.com.br
https://pay.hotmart.com/V36870741O?off=rs07sbft
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Taxa de Competição de Katas  

O candidato (tori) receberá o certificado com a nota obtida do kata. Atingindo a 

média da nota para aprovação o candidato poderá solicitar junto a SUCEST 

isenção do exame de kata para exame de faixa preta e graus superiores.  

R$70,00  

Valor individual  

 

Todos os valores a serem pagos para a Liga Mineira de Judô deverão ser através da conta bancária, ficando seu comprovante 

como documento oficial de comprovação a Diretoria Financeira.  

Para facilitar o trabalho da Diretoria Financeira o responsável Técnico deverá enviar cópia do comprovante discriminado a que 

se refere através do e-mail financeiro@judominas.com.br de acordo com o regulamento do evento. Assim receberá um outro e-

mail de quitação, não havendo mais conferência de pagamento no dia do evento.  

 

 

Dados bancários  

 

Razão social: Liga Mineira de Judô 

BANCO ITAU 

AGENCIA 3101 

CONTA CORRENTE – 26126-5 

CNPJ  25.572.827/0001-09 

 

 

 

Tabela de custas 2020 aprovada em AGO dos membros fundadores / efetivos da Liga Mineira de Judô na data do dia 

13/01/2020. 

 

mailto:financeiro@judominas.com.br

