
  

Cadastro de Entidade 

Registro nº __________/_______ 

 

Dados da Entidade 

Nome da entidade: ______________________________________________________________ 

Endereço _____________________________________ nº _____ Complemento ___________ 

Bairro _________________________ Município de __________________ CEP _______________ 

Tel.: _________________________ CNPJ nº ___________________________________________ 

Site: _________________________________ e-mail: ____________________________________ 

Filiado à LJP em ____ / ____ / ____ Documentos entregue em ____ / ____ / ____ 

 

Dados do (a) Responsável 

Nome do (a) Responsável: ________________________________________________________ 

Endereço _____________________________________ nº _____ Complemento ___________ 

Bairro _________________________ Município de __________________ CEP _______________ 

Tel.: _________________________  

RG nº ________________________ CPF nº ____________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

Graduação Atual _______________________________ promovido em ______ / _____ / ________  

Filiado à LJP em ______ / _____ / _______  Documentos entregue em _____ / ____ / _____ 

 

Dados do (a) Técnico (a) 

Nome do (a) Técnico (a): ________________________________________________________ 

Endereço _____________________________________ nº _____ Complemento ___________ 

Bairro _________________________ Município de __________________ CEP _______________ 

Tel.: _________________________  

RG nº ________________________ CPF nº ____________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

Graduação Atual _______________________________ promovido em ______ / _____ / ________  

Filiado à LJP em ______ / _____ / _______  Documentos entregue em _____ / ____ / _____ 

 

 

 



  

Termo de Responsabilidade  

Ao solicitar a nossa Filiação como membro da Liga de Judô Paulista (LJP), 

comprometendo-nos a aceitar e cumprir todos os seus atos, normas e regulamentos que forem 

expedidos nos termos do Estatuto desta liga. 

Declaro ainda que utilizo material adequado à prática de judô e que as aulas são 

ministradas ou supervisionadas por mim (nome do responsável), faixa preta devidamente habilitado.  

Mandato da Diretoria:  

Início no dia ____ de _____________ de _________  

Término no dia ____ de _____________ de ________ 

 

Registro do Distintivo da Entidade 

Venho requere o Registro do Distintivo da Entidade Vinculada, para a utilização dos nossos 

atletas, nos eventos da Liga de Judô Paulista. 

Descrição do Distintivo 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________. 

 

Segue a abaixo o Logo do Distintivo 

 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento.  

 

São Paulo, _____ de ____________ de 20___.  

 

__________________________________________ 

Em anexo, estamos encaminhando cópias dos seguintes documentos:  

• Cópia da Ata de Fundação da Associação, caso tenha; 

• Cópia do Estatuto Social da Associação, caso tenha; 

• Cópia do CNPJ da Associação e CPF/MF do Responsável (respondendo pela Entidade); 

• Comprovante de Residência do Responsável da Associação (responsável pela Entidade). 


