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Formulário de Cadastro de Praticantes - Jin Shin Jyutsu® Brasil 

Eu,  

Nome 

RG CPF 

Nacionalidade Data de Nascimento 

Endereço 

Bairro Cidade Estado 

CEP Telefone Fixo Telefone Celular 

E-mail 

 
solicito minha adesão ao cadastro nacional de praticantes (Localizador) e listagem como Praticante a ser 
exibida no site Jin Shin Jyutsu Brasil www.jsjbrasil.com.br/praticantes - Jin Shin Jyutsu Fisio-Filosofia – sob 
responsabilidade no Brasil de seu preposto AZULAN LTDA EPP, CNPJ 12.591.296/0001-41, localizada à Rua 
Idalina Pereira dos Santos, 67 Sala 505 – CEP 88025-260 telefone (48) 3371-6077 e e-mail 
contato@jsjbrasil.com.br , responsável e guardiã legal da marca no Brasil, doravante denominada JSJ 
Brasil. 
 
Ao solicitar este cadastro, comprometo-me a aderir completamente ao Código de Ética do Jin Shin Jyutsu 
(Anexo 1) em minha prática profissional, ficando a JSJ Brasil autorizada a suspender meu registro da 
listagem em caso de reclamação procedente de desrespeito ao Código de Ética. 
 
1. Estou ciente e concordo que fica a JSJ Brasil autorizada a verificar o atendimento dos pré-requisitos, a 
saber:  

a) Concordância com os Termos deste acordo; 
b) Total adesão aos termos do Código de Ética do Jin Shin Jyutsu e Uso da Marca; 
c) mínimo de experiência de 18 meses desde o primeiro Seminário Básico cursado; 
d) a partir de 3 Seminários Básicos no histórico do Praticante*; 
e) é altamente recomendado que o Praticante tenha comparecido a cursos de autoaplicação 
f) ter comparecido a pelo menos um curso de Instrutores (Seminário Básico, Tema Especial, Vivendo a 

Arte, Agora Conhecer a Mim Mesmo, Tema Especial de Mentoring, Mentoring em Scottsdale) ou 
Grupo de Estudos dos Instrutores nos últimos 12 meses anteriores a esta solicitação; 

g) pagamento da taxa anual de R$ 75; 
h) envio de termo impresso, datado e assinado à JSJ Brasil 

 
* Mary Burmeister nos ensinou que o estudo do Jin Shin Jyutsu é um estudo de uma vida inteira. A 
formação continuada é fundamental, recomendada a todos os Praticantes. O requisito de três 
Seminários Básicos é o mínimo – e é apenas o começo desta jornada de estudo continuado. 
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2. Tomo ciência e autorizo a JSJ Brasil a remover meus dados da lista nos seguintes casos: 
a) ao término do período de um ano após a publicação do nome na listagem, sem a efetivação de 

novo pagamento da taxa anual, no valor vigente no momento da renovação; 
b) caso o Praticante exceda o período de 12 meses sem ter comparecido a um curso de Instrutores de 

Jin Shin Jyutsu no Brasil ou exterior; 
c) caso haja qualquer reclamação de cliente atendido pelo Praticante à JSJ Brasil, apontando infração 

de quaisquer termos do Código de Ética. 
 
3. Estou ciente que, em nenhum caso, a Taxa Anual será restituída, inclusive em caso de remoção por 
reclamação fundamentada de clientes. 
 
4. A JSJ Brasil honra e respeita outras habilidades que você tenha como resultado de treinamento em 
outras técnicas de terapia complementar ou artes de cura holísticas, mas é exigido que o Praticante se 
comprometa a praticar a Arte do Jin Shin Jyutsu na pureza de sua Fisio-Filosofia, Fisio-Psicologia e Fisio-
Fisiologia com os clientes que receber através do Localizador, oferecendo ao seu cliente o Jin Shin Jyutsu 
em sua pureza e integridade.  
 
5. Autorizo a publicação dos meus seguintes dados em mídia eletrônica (site) ou outros meios futuros 
oferecidos pela JSJ Brasil, a seu critério: 
 
Bairro Cidade Estado 
Nome 
 
Dados para Contato (à sua escolha: telefone, email) 
 
 
 
6. Estou ciente que sites pessoais não serão divulgados na listagem. 
 
 
Local Data 

 
Assinatura 
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Dados de Pagamento: 
 
Você pode efetuar seu pagamento por cartão de crédito, informando os dados abaixo OU por depósito 
bancário e envio de comprovante em anexo. Banco a escolher: 
 
Banco Sicoob (756)  
Agência 3069-0  
Conta 129231-5 
Azulan LTDA EPP  
PIX: CNPJ 12.591.296/0001-41  
 
(   ) Pagamento por Depósito Bancário / PIX  – envie comprovante em anexo   
 
(   ) Pagamento da taxa pela loja virtual: www.lojajsj.com.br 
 
(   ) Cartão de Crédito Visa/Mastercard – preencha abaixo: 
 
Bandeira – Visa/Master Número do Cartão (16 dígitos) 

 
Nome no Cartão Validade 

 
Código de Segurança 

 
SIM - Autorizo o débito de R$ 75 (Setenta e Cinco Reais) no cartão de crédito acima referente à taxa 
anual para figuração em cadastro de praticantes da Jin Shin Jyutsu Brasil. 
 
Data Assinatura 

 
 
 
Após o recebimento do formulário impresso pelo Correio e processamento da taxa anual, a JSJ Brasil tem 
até 30 dias corridos para efetivar a inclusão do nome do Praticante na listagem online. 
 
Agradecemos seu interesse e desejamos sucesso na sua jornada como Praticante da Arte. 
 
Favor imprimir, preencher, rubricar todas as páginas e enviar pelo Correio para: 
 
Escritório Brasileiro do Jin Shin Jyutsu 
Rua Idalina Pereira dos Santos, 67 Sala 505 
Agronômica 
Florianópolis, SC  
88025-260 
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Anexo 1 – Código de Ética 
 

1. Os estudantes devem lembrar todo o tempo que sua posição é a de confiança e cuidado e que 
precisam manter os mais elevados padrões de conduta e integridade. 

2. Os estudantes devem atuar eticamente, com nobres propósitos e ideais. 
3. Os estudantes devem se conduzir com respeito e dignidade, sempre atentos aos direitos e 

vulnerabilidades dos outros. 
4. Os estudantes não devem tomar parte em condutas ilegais, imorais ou impróprias com um cliente, 

nem apoiar tais comportamentos. 
5. Os estudantes devem respeitar as crenças éticas, religiosas e políticas dos outros. 
6. Os estudantes devem reconhecer a necessidade do desenvolvimento educacional e profissional 

contínuo – a participação periódica em seminários da Jin Shin Jyutsu, Inc é recomendada. 
7. Os estudantes não devem denegrir seus colegas e devem preservar a honra e reputação da 

profissão em todos os momentos. 
8. Os estudantes não devem atender um cliente sob o efeito de drogas ou álcool ou se estiverem 

acometidos por uma doença transmissível. 
9. Os estudantes devem se vestir de maneira profissional, sendo que o traje apropriado é definido 

como uma vestimenta adequada e coerente com a prática profissional no local onde eles conduzem 
suas atividades profissionais. 

10. Os estudantes devem utilizar materiais coerentes com as filosofias, ideias e visões da Mary 
Burmeister, com relação à Arte do Jin Shin Jyutsu Fisio-Filosofia. 

11. Os estudantes devem colocar a saúde e bem-estar de seus clientes em primeiro lugar. 
12. Os estudantes não devem dar “garantias” com relação às sessões. 
13. Os valores cobrados devem ser éticos e justos. 
14. Os estudantes não devem sabidamente interferir com quaisquer terapias que estejam sendo 

recebidas pelo cliente. 
15. Os estudantes não devem tratar de uma criança sem o consentimento de um dos pais ou de seus 

guardiões legais. 
16. Os estudantes devem se empenhar em proteger as confidências dos clientes, a não ser que uma 

determinação legal remova a confidencialidade de um caso específico. 
17. A propaganda deve ser ética e afirmações exageradas são proibidas. 
18. A fala com os clientes deve ser feita no espírito do cuidado e da verdade. 
19. Os casos que não parecem melhorar ou que estejam fora da jurisdição do praticante devem ser 

encaminhados para atenção de especialista médico. Os estudantes não devem atuar como 
cuidadores médicos primários. 

20. Os estudantes devem praticar legalmente, observando todas as leis municipais, estaduais e 
nacionais e regulações de licenciamento. 
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Marca Registrada Jin Shin Jyutsu® Fisio-Filosofia: 
 
O nome "Jin Shin Jyutsu", o "kanji" (caracteres japoneses) e a ilustração das mãos segurando dedos 
encontrados no folheto da programação anual e no site da JSJ Inc. e neste site - são marcas registradas da 
Jin Shin Jyutsu, Inc. e devem, portanto, ser acompanhados do ®. 
 
Ao completar os três Seminários Básicos e como um Praticante e/ou facilitador de autoaplicação de Jin 
Shin Jyutsu Fisio-Filosofia, o estudante tem direitos limitados para utilizar o nome Jin Shin Jyutsu e os 
logos. Os estudantes Praticantes podem utilizá-los em seus cartões, papéis de carta, material de 
divulgação, desde que incluam o símbolo ® (marca registrada). 
 
Você poderá esclarecer dúvidas ou rever a adequação de qualquer material de divulgação entrando em 
contato os instrutores licenciados pela JSJ Inc. no Brasil: Iole Lebensztajn, Carlos Gutterres e Margareth 
Toshie Umeoka Serra. 
 
Quando produzir um texto ou folheto e escrever o nome Jin Shin Jyutsu, utilize a forma a seguir no título 
ou na primeira vez que aparecer no texto: Jin Shin Jyutsu® Fisio-Filosofia 
 
Para as demais vezes em que aparecer o nome Jin Shin Jyutsu, não é necessário usar o ®. No entanto, o 
kanji e as mãos devem ser sempre acompanhados do ®. 
 
 
Publicações impressas e digitais, inclusive vídeos 
A Jin Shin Jyutsu Inc. permite publicações de artigos impressos, digitais e vídeos, desde que possa rever o 
material antes da publicação. Isto é importante para garantir a precisão do conteúdo. Quando um material 
ou fotografia da Jin Shin Jyutsu Inc. for reproduzido em qualquer mídia, é necessária autorização prévia, 
pois são propriedade intelectual da Jin Shin Jyutsu Inc. 
 
No Brasil, caso tenha dúvidas, entre em contato com o Escritório de Jin Shin Jyutsu no Brasil pelo 
email contato@jsjbrasil.com.br 
 


