CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LUTAS PROFISSIONAIS
Fundada em Niterói, Rio de Janeiro no dia 06 de janeiro de 2013.

Sistema de Graduação CBLP - REGRAS
Artigo 1º - DAS FAIXAS E SUAS IDADES CORRESPONDENTES
Faixa Branca: Para iniciantes, todas as idades
Faixa Cinza: Opcional, pode ser usada para Crianças de 4 à 6 anos
Faixa Amarela: Compreende as idades de 7 á 15 anos
Faixa Laranja: Compreende as idades de 10 á 15 anos
Faixa Verde: Utilizada nas idades de 13 à 15 anos
Faixa Azul: Usada á partir dos 16 anos
Faixa Roxa: Usada á partir dos 17 anos
Faixa Marrom: Permitida à partir dos 18 anos
Faixa Preta: Permitida à partir dos 19 anos
Faixa Preta Professor: Somente após completar 21 anos
Faixa Vermelha e Preta (Mestre): Mérito por tempo e habilidade na modalidade
Faixa Vermelha (Grande Mestre): Mérito por competência e tempo na modalidade.
Faixa Vermelha (Grande Mestre Fundador): Somente aos pioneiros.

Artigo 2º - DOS TÍTULOS DE HONRA E SUA DIPLOMAÇÃO
Honra ao Mérito: Para aquele que em algum momento, prestou relevantes serviços, se dedicou, em
prol da modalidade merecendo reconhecimento da CBLP.
Benemérito: Mestres e Professores, implantadores do esporte, estimuladores reconhecidos por seus
feitos no Jiu Jitsu, perpetuados com este título de Honraria.
Mestre: Título fornecido e o reconhecimento daquele educador com mais de 30 anos no esporte.
Grande Mestre: Aquele que se dedicou a ensinar o Jiu Jitsu, tendo mais de 40 anos comprovados no
esporte. Formador de alunos, atletas e cidadãos, tendo como bom exemplo sua boa conduta.
Venerável Mestre (Grande Mestre Fundador): Aquele que tem mais de 50 anos aquele que foi
pioneiro e fundador em determinada região, exercendo um trabalho intenso dentro da modalidade,
reconhecidamente como membro importante para o Jiu Jitsu, e tendo criado uma legião de alunos e
discípulos que enobrecem o esporte!
Para estes títulos deverá haver unanimidade na votação de uma comissão específica para este fim.

Artigo 3º - DA HIERARQUIA DO JIU JITSU
I - O Jiu Jitsu, sendo uma Arte Marcial, tem a hierarquia de graduação a sua base. Todo e qualquer
praticante deve exercer o respeito hierárquico, dentro e fora do tatame.
II - Uma vez que a CBLP conceda a pessoa a honraria, o Título Outorgado jamais será rebaixado ou
recolhido, a pessoa, porém poderá ser afastada, conforme decisão da diretoria e comissão criada
para esta finalidade.
III - Todos os Títulos devem ser analisados, com cuidado e rigor, pois os representantes com maior
graduação são aqueles que toda comunidade do esporte, sempre os terão como exemplos a serem
seguidos. Em caso de falecimento, automaticamente o Praticante ou Professor, será reconhecido e
outorgado com um grau ou título superior.
IV - Hierarquia máxima do Jiu Jitsu Brasileiro:
1- Introdutor do Jiu Jitsu no Brasil - Mitsuyo Octávio Maeda - O Conde KOMA
2- Pioneiros do Jiu Jitsu Brasileiro - Irmãos Gracie e outros
3- Beneméritos do Esporte - Todos aqueles que auxiliaram na implantação do esporte na
manutenção e desenvolvimento deste, tendo uma vida regrada ao Jiu Jitsu.

Artigo 4º - DA GRADUAÇÃO E SUAS DIVISÕES
Os Atletas do Jiu-Jitsu Profissional serão divididos em três categorias:
I - Praticante
II - Competidor
III - Professor
A partir da filiação do Atleta na CBLP, se inicia a contagem para determinar a carência exigida na
graduação.
I - Praticante
Praticante, é aquele que executa a pratica do esporte, para seu bem estar, e eventualmente possa
competir em torneios e campeonatos, e não tem a finalidade de ser um atleta de alto rendimento.
Carência Mínima

Faixa

12 meses em faixas anteriores

Azul

24 meses na Azul

Roxa

24 meses na Roxa

Marrom

24 meses na Marrom

Preta

04 anos na Preta

Preta I grau

04 anos na Preta I

Preta II grau

04 anos na Preta II

Preta III grau

05 anos na Preta III

Preta IV grau

05 anos na Preta IV

Preta V grau

05 anos na Preta V

Preta VI grau

06 anos na Preta VI

Coral VII grau

06 anos na Coral VII

Coral VIII grau

06 anos na Coral VIII

Vermelha IX grau

10 anos na Vermelha IX

Vermelha X grau

II - Competidor
É aquele que pratica o esporte com a meta de ser um atleta de alto rendimento, se preparando
tecnicamente e fisicamente com o objetivo de se projetar através dos campeonatos.
Carência Mínima

Faixa

12 meses em faixas anteriores

Azul

24 meses na Azul

Roxa

24 meses na Roxa

Marrom

24 meses na Marrom

Preta

04 anos na Preta

Preta I grau

04 anos na Preta I

Preta II grau

04 anos na Preta II

Preta III grau

05 anos na Preta III

Preta IV grau

05 anos na Preta IV

Preta V grau

05 anos na Preta V

Preta VI grau

06 anos na Preta VI

Coral VII grau

06 anos na Coral VII

Coral VIII grau

06 anos na Coral VIII

Vermelha IX grau

10 anos na Vermelha IX

Vermelha X grau

III - Professor e Mestres
É aquele que após receber a faixa Preta, procura realizar todos os cursos necessários e indicados
para ensinar ARTES MARCIAIS em geral. Devendo estar sempre atualizado nos temas principais,
como; regras, arbitragem, técnicas e outros que a CBLP venha a indicar. Esta sequência de graduação
é somente para os Professores e Mestres, uma vez afastado, deverá utilizar a Graduação de
Praticante ou Competidor no caso que se amoldar.
Carência Mínima

Faixa

4 anos na Preta

Preta I grau

4 anos na Preta I

Preta II grau

4 anos na Preta II

Preta III grau

5 anos na Preta III

Preta IV grau

5 anos na Preta IV

Preta V grau

5 anos na Preta V

Preta VI grau

6 anos na Preta VI

Coral VII grau

6 anos na Coral VII

Coral VIII grau

6 anos na Coral VIII

Vermelha IX grau

10 anos na Vermelha IX

Vermelha X grau

Artigo 5º - DA SOLICITAÇÃO DE FAIXA PRETA E GRAUS
1 - O Pedido de Certificação para Faixa Preta até Preta o quinto grau, deverá ser solicitada por um
Professor de Graduação não inferior ao terceiro Grau ou por uma Federação Oficial e sua comissão.
2 - O Pedido de Certificação para Preta Sexto Grau, deverá haver três tipos de Solicitações.
1- Solicitação de uma entidade ou o responsável pela iniciativa (Professor Reconhecido)
2- Solicitação com a assinatura de três Professores, de no mínimo terceiro Grau.
3- Carta de um Professor que já seja reconhecido como Sexto Grau (ou mais), atestando e
fazendo votos, sobre a possibilidade deste ser outorgado no Sexto Grau.
3 - As subsequentes graduações também deverão obedecer estas normas, somando estas
solicitações e sempre uma carta específica de alguém que já ocupe o cargo proposto do possível
outorgado.
4 - Somente pode solicitar uma Faixa Preta de aluno, um Professor reconhecido na CBLP, e que
tenha no mínimo cinco anos lecionando na Modalidade, ou um Terceiro Grau.

Artigo 6º - DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO
I - Receberá o DIPLOMA Oficial da CBLP, somente aqueles que comprovarem e apresentarem a
seguinte documentação, caso haja má fé nestes, todos os envolvidos direta e indiretamente na
solicitação, serão afastados da CBLP.
II - Documentos necessários:
a) O solicitante deverá entregar o seguinte formulário devidamente preenchido.
b) Cópia de diploma de Faixa Preta e os principais diplomas de cursos eventos.
c) Cópia do RG e CPF.
d) Ofício do Professor (reconhecido e de graduação não inferior a Faixa Preta 3 graus), atestando a
atual graduação do solicitante, devidamente assinado com registro em cartório.
e) Nada consta de antecedentes criminais nas esferas estadual e federal.
f) Comprovante de depósito no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) somente após a aprovação da
graduação solicitada.

Artigo 8º - DAS TAXAS E EMOLUMENTOS
Filiação anual de atleta

R$ 20,00 até a FAIXA ROXA

Filiação anual de atleta

R$ 30,00 FAIXAS MARROM E PRETA

Filiação anual de professor

R$ 30,00

Taxa de agremiação anual

R$ 50,00

Cartas e ofícios emitidos

R$ 10,00 + SEDEX

Certificado de Faixa Preta

R$ 500,00 + SEDEX

Certificado de Faixa Preta Graus

R$ 500,00+ SEDEX

O depósito deverá ser feito em favor da CBLP:
Banco Bradesco
Agência: 2376-0
Conta Corrente: 20105-7
Confederação Brasileira de Lutas Profissionais
Os documentos enviados para:
Rua José Bonifácio, nº 61/1301, São Domingos
Niterói – Rio de Janeiro
CEP: 24.210-230
Informações: Tel: (21)3619-1559
e-mail: filiacao.cblp@gmail.com

Carlos Pinto Sá
Presidente da CBLP
e-mail: presidencia.cblp@gmail.com

