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FEDERAÇÃO PAN-AMERICANA DE JIU-JITSU (PJJF) 
Órgão de gestão do Jiu-Jitsu Pan-americano 

Escritório Central: 3816 Bellingham Drive - Reno, Nevada 89511 USA 
Website: www.pajjf.org, Email: pjjfhq@gmail.com, Telefone:+1 775.851.8875 

 

FILIAÇÃO,CERTIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO, PROMOÇÃO OU FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIOS 
 

Observação:  Este formulário deve ser usado por todas as pessoas que desejarem se tornar membros da PJJF, terem suas graduações certificadas, 
serem promovidos in Jiu-Jitsu / Ju- Jitsu pela PJJF ou para se inscreverem em qualquer seminário ministrado pela PJJF. 
Por favor, preencha todos os espaços em branco de forma clara, para prevenir erros. Os Formulários podem ser enviados por serviço postal para o 
endereço acima ou enviados por fax pelo número acima. 
 

SEÇÃO UM – INFORMAÇÃO PESSOAL 
 

Nome:    Data:  

Endereço:  

 (Rua e número) (Cidade / Estado / País)             (CEP) 
Data de 
Nascimento: 

 Idade:          Graduação:  Gênero (Circule um): Masculino / Feminino 

        

Telefone 
Trabalho: 

 Telefone 
Residencial: 

 

Fax:  E-Mail:  

Nome do Clube:  

Estilo de Jiu-
Jitsu: 

 Nome do Sensei:  

Endereço do Clube:  
 

SEÇÃO dois –  HISTÓRICO NO JIU-JITSU  
Deverá ser preenchido com todas as Certificações e Promoções 

 

Data que iniciou: Dia Mês Ano  Instrutor Organização 

Data 10º Kyu:    Promovido por:   

Data 9º Kyu:    Promovido por:   

Data 8º Kyu:    Promovido por:   

Data 7º Kyu:    Promovido por:   

Data 6° Kyu:    Promovido por:   

Data 5º Kyu:    Promovido por:   

Data 4° Kyu:    Promovido por:   

Data 3° Kyu:    Promovido por:   

Data 2º Kyu:    Promovido por:   

Data 1º  Kyu:    Promovido por:   

Data 1° Dan:    Promovido por:   

Data 2° Dan:    Promovido por:   

Data 3° Dan:    Promovido por:   

Data 4º Dan:    Promovido por:   

Data 5º Dan:    Promovido por:   

Data 6º Dan:    Promovido por:   

Data 7º Dan:    Promovido por:   

Data 8º Dan:    Promovido por:   

Data 9º Dan:    Promovido por:   

Data 10º Dan:    Promovido por:   
 

SEEÇÃO TRÊS – TAXAS DE FILIAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E PROMOÇÃO 
 
Promoção e Certificação de graduações pela PJJF: U$25.00  para todos os KYUS. 
Yudanshas:  
Shodan - U$150, Nidan - U$175, Sandan - U$200, Yondan - U$225, Godan - U$250, Rokudan - U$300, Shichidan - U$350, Hachidan -U $400, Kudan - 
U$450, Judan - U$500.  
Para pagamento com desconto de organização (Afiliadas e Parceiras) referente à taxas de Filiação Individual e Certificação de Graduação, veja a seção de 
FILIAÇÃO em nosso website. 
 
(Observação: Membros vitalícios pagam apenas a taxa fixa de U$150.00 por qualquer certificação ou promoção de graduação.) 
 

OBSERBAÇÃO: Fotocópia do atual certificado de graduação emitido por uma Organização reconhecida de Jiu-Jitsu, sua biografia dentro do Jiu-Jitsu, fotocópia 
do curriculum  do sistema ao qual pertence / requerimentos de graduação e uma foto devem ser submetidos com este formulário para certificação de graduação 
pela PJJF. 

 

Taxa Anual de Filiação: Por favor circule um:  Filiação inicial | Renovação 
(A Filiação anual expira no dia 31 de dezembro de cada ano) 
Adultos (idade de 13  ou mais):U$40.00 / ano - Jovens (idade 12 ou menos): 
U$30.00 / ano 

 

$   

Taxa de Filiação Vitalícia: U($400.00)    
Observação: Também disponível como forma online de registro.  

   
$ 

 

Certificação de graduação em: 
 em    

$ 

 (Presente graduação) (Estilo ou Sistema de Jiu-Jitsu) 
Promoção para:  em 

 
  $ 
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 (Nova Graduação) (Estilo ou Sistema de Jiu-Jitsu)  
 

Instrutor Pan-americano de Jiu-Jitsu Certificado e Associado – Examinador  (U$50.00) 1º ao 3º Dan *  $ 
   

Instrutor Senior Pan-americano de Jiu-Jitsu Certificado e Associado – Examinador  (U$75.00) 4º ao  6º Dan *  $ 
  

Instrutor Mestre Pan-americano de Jiu-Jitsu Certificado e Associado - Examinador (U$100.00) 7º e  8º Dan *  $ 
    

Instrutor Grande-Mestre Pan-americano de Jiu-Jitsu Certificado e Associado - Examinador (U$100.00) 9º e 10º Dan *  $ 
 

*Deverá manter a sua gradução registrada junto à PJJF para solicitor a certificação de Instrutor – Examinador 
 

Total de Taxas: $ 

 
(Observação: Todas as taxas estão em dólares americanos) 

 
Seção quatro continua na próxima página  

 

SEÇÃO QUATRO – APPROVAÇÃO DO PROFESSOR OU EXAMINADOR 
 

Eu certifico que eu examinei este membro da PJJF para promoção de graduação em Jiu-Jitsu indicada e que ele demonstrou técnica, 
conhecimento e qualificações para a graduação indicada acima. 
 

Assinatura do professor ou examinador:  

 
Nome completo, Nome do clube e endereço do professor:  

 

 

 
Data da aprovação: 

 

 
 

SEÇÃO CINCO – PARA ONDE VOCÊ DESEJA QUE OS CERTIFICADOS SEJAM ENVIADOS 
 

Por favor, envie os certificados 
para: 

Filiado individual:  Sensei:  

 
 

SEÇÃO SEIS – INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO 
Pagamentos devem ser feitos em favor da PJJF através de PayPal 

 
Pagamento no valor de U $_____________ está autorizado.   Assinatura: ___________________________________________ 

 
 

SEÇÃO SETE– ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

 
Tendo em vista a possibilidade de participar de qualquer forma no programa de atletismo / esportes da Federação Pan-Americana de Jiu-
Jitsu, eventos e/ ou atividades relacionados, os abaixo-assinados: 
 

Concordam que o pai (s) ou responsável legal (s) irá instruir o participante menor que antes de participar, ele ou ela deve inspecionar as 
instalações e equipamentos a serem utilizados, e se o participante acredita que algo seja inseguro, ele ou ela irá imediatamente reportar a 
seu treinador ou supervisor de tais condições e se recusar a participar. 
 
Reconhecem e compreendem completamente que cada participante estará envolvido em atividades que envolvam risco de lesões graves, 
incluindo incapacidade permanente e morte, e perdas sociais e econômicas severas que podem resultar não apenas de suas próprias ações, 
omissões ou negligência, mas as ações, omissões ou negligência de outros, as regras do esporte, ou a condição das instalações ou de 
qualquer equipamento usado. Além disso, pode haver outros riscos que não nos são conhecidos ou, que não são razoavelmente previsíveis 
neste momento. 
 

Assumem todos os riscos acima e aceitam a responsabilidade pessoal pelos danos decorrentes de tal lesão, incapacidade permanente ou 
morte. 
 
Divulgam, renunciam, cumprem e afirma que não processarão a Federação Pan-Americana de Jiu-Jitsu, seus dirigentes, clubes afiliados, 
organizações afiliadas de jiu-jitsu / ju-jitsu, seus respectivos administradores, diretores, agentes, treinadores e outros funcionários da 
organização , outros participantes, agências patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes e, se aplicável, proprietários e arrendatários de 
instalações utilizadas para conduzir o evento, todos os quais são doravante designados como 'livres' de toda e qualquer responsabilidade 
para cada um dos abaixo assinados, ou seus herdeiros e parentes por qualquer e todas as reivindicações, demandas, perdas ou danos por 
conta de ferimentos, incluindo morte ou danos à propriedade, causados ou supostamente causados, no todo ou em parte, pela negligência ou 
de outra forma. 
 
Os abaixo-assinados leram a renúncia e liberação acima, entendem que desistiram de direitos substanciais assinando o presente documento 
e o assinam  voluntariamente.  
 
 

Assinatura do Pai ou 
Responsável  

 (Relação)  Data  

      
Assinatura da Mãe ou 
Responsável 

 (Relação)  Data  

 

Nome do Participante  Assinatura  Data  
 

Por favor faça tantas cópias quantas sejam necessárias. A PJJF não envia formulários! 
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Membro: North American Ju-Jitsu Union (NAJJU), Panamerican Jiu-Jitsu Federation (PJJF), World Ju-Jitsu Federation (WJJF), World Ju-Jitsu 

Kobudo Organization (WJJKO), World Jiu-Jitsu (WJJ), Martial Arts International Federation (MAIF),  
and The Association For International Sport For All (TAFISA) 

 

Representando o Jiu-Jitsu Americano desde 1999 
 
 

 

SECTION OITO – INSTRUÇÃO DE CORREPONDÊNCIAS 
POR FAVOR ENVIE ESSE FORMULÁRIO PARA O ENDEREÇO ABAIXO. 

 

Sede Nacional: (em relação a Associações Individuais, de Clube / Escola ou de outros Grupos, Seminários de Treinamento, 
Validação / Certificação de Graduação, Oportunidades de Competição e outros assuntos da PJJF) 
 
Panamerican Jiu-Jitsu Federation (PJJF) 
Attn: Mr. Bruce R. Bethers, PJJF Secretary General 
3816 Bellingham Drive  
Reno, Nevada 89511 USA 
Phone: 775.851.8875 

Email: pjjfhq@gmail.com  or  brucebethers@gmail.com 
 

SECTION NINE – NATIONAL OFFICE ONLY 
 
 

Date Processed  Total Amount Paid  Membership Number  
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