
 

APresentação 

A CNKB surgiu em março de 2019 com a missão de fazer um trabalho diferenciado dentro 

do Karate brasileiro. A diretoria que compõe a CNKB está trabalhando incansavelmente para 

receber todos de forma igualitária, observando as necessidades dos atletas e professores, 

buscando sempre atender todas as expectativas. 

O ambiente que estamos criando é FAMILIAR, motivado por uma UNIÃO que surge 

naturalmente entre todos, sentimento regado com muita LIBERDADE, SIMPLICIDADE, 

HUMILDADE e principalmente com muita AMIZADE. 

Todos serão muito bem vindos à nossa família. Acolheremos todos aqueles que venham 

para contribuir e trabalhar em prol de um Karate-Do mais justo, digno e humano. 

Um novo projeto que está sendo construído, livre de explorações e opressões, por 

pessoas de vários lugares do Brasil que acreditam nessa nova casa chamada CNKB. Não 

seremos “mais uma”, não estamos nos “aventurando”, a CNKB não é “PASSAGEIRA”, ela veio 

para ficar e todos poderão ver e sentir muito em breve tudo isso. 

Já estamos em muitos estados oficialmente, em outros, aguardando o processo de filiação 

ser concluído. As pessoas estão acreditando que é possível realizar um trabalho sério, 

organizado, com valores que condizem com a realidade do nosso país e com uma boa relação 

entre todos que aqui estão. 

Estamos no caminho certo e fazendo nossa parte para o engrandecimento do KARATE- 

DO. 
 

Att. Família CNKB. 
 

Oss! 
 
 

Requisitos Para FILIação de 
ASSOCIAÇÕES, LIGAS oU FEDERAÇÕES 

 Carta de Pedido de filiação dirigido ao Presidente da CNKB, assinado pelo 

Presidente da instituição solicitante; 

 Declaração assinada pelo Presidente da instituição solicitante, aceitando e 

reconhecendo os Estatutos e Regulamento Geral da CNKB. 

 Ata da Fundação da Federação, Liga ou Associação; 

 Estatutos da Entidade devidamente registrados em Cartório; 

 Cartão do CNPJ (cópia); 

 Imagem com o distintivo da instituição; 

 Pagamento das taxas de filiação e anuidades previstas na tabela de custas da CNKB. 

 Cópia ou foto dos diplomas de faixas pretas que desejam se filiar. 



Requisitos Para FILIação INDIVIDUAL 
(caso não haja Ligas ou Federações filiadas no estado do requerente) 
 

 Cópia ou foto do diploma de faixa preta. 

 Carta de Pedido de filiação dirigido ao Presidente da CNKB. 

 Preenchimento da Ficha de Cadastro de faixa preta CNKB 

 Pagamento das taxas de filiação e anuidades previstas na tabela de custas da CNKB. 

 Declaração assinada pelo faixa preta solicitante, aceitando e reconhecendo os 

Estatutos e Regulamento Geral da CNKB. 

 

 

 
 
 

TABELA DE CUSTAS CNKB – 2021 / 2022 
 

REGISTRO DE ENTIDADES, LIGAS, ASSOCIAÇÕES, DOJOS OU CLUBES 
FEDERAÇÕES ou LIGAS 
ESTADUAIS 

Até o dia 15/01/2022 R$ 500,00 

 Após o dia 16/01/2022 R$ 560,00 
   

Associações ou Clubes Até o dia 15/01/2022 R$ 500,00 
 Após o dia 16/01/2022 R$ 560,00 
   

Academias ou Dojos Até o dia 15/01/2022 R$ 500,00 
 Após o dia 16/01/2022 R$ 560,00 
 

  

ANUIDADES DE FAIXAS PRETAS PARA 2022 
Anuidade de Faixa Preta Até o dia 15/12/2021 R$ 100,00 
 Do dia 16/12/2021 a 15/01/2022 R$ 120,00 
 Após 16/01/2022 R$ 150,00 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

REGISTROS E RECONHECIMENTO DE FAIXAS PRETAS (COM DIPLOMA E CARTEIRINHA INCLUSO) 
Reconhecimento ou 
Registro 

1º DAN (VERIFICAR O VALOR DA SUA ENTIDADE 

ESTADUAL) 
R$ 150,00 

Reconhecimento ou 
Registro 

2º DAN (VERIFICAR O VALOR DA SUA ENTIDADE 
ESTADUAL) 

R$ 170,00 

Reconhecimento ou 
Registro 

3º DAN (VERIFICAR O VALOR DA SUA ENTIDADE 

ESTADUAL) 
R$ 200,00 

Reconhecimento ou 
Registro 

4º DAN (VERIFICAR O VALOR DA SUA ENTIDADE 
ESTADUAL) 

R$ 250,00 

Reconhecimento ou 
Registro 

5º DAN (VERIFICAR O VALOR DA SUA ENTIDADE 

ESTADUAL) 
R$ 300,00 

Reconhecimento ou 
Registro 

6º DAN (VERIFICAR O VALOR DA SUA ENTIDADE 
ESTADUAL) 

R$ 350,00 

Reconhecimento ou 
Registro 

7º DAN (VERIFICAR O VALOR DA SUA ENTIDADE 
ESTADUAL) 

R$ 400,00 

   
SEGUNDA VIA – EVENTOS - CARTEIRINHAS 

 2ª VIA DE DIPLOMA R$ 60,00 



 2ª VIA DE CARTEIRINHA R$ 30,00 
 CARTEIRINHA DO PROFESSOR R$ 30,00 
 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS - INDIVIDUAL R$ 100,00 
 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS – POR EQUIPES R$ 100,00 
 CERTIFICADOS DE KYU R$ 50,00 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 A CNKB aceita mais de uma federação por estado desde que, a segunda que entrar trabalhe em 

perfeita harmonia com a primeira que se filiou naquele estado. 
 

 Aceitaremos filiações “PROVISÓRIAS” de associações, dojos, academias ou clubes, somente naqueles 

estados que não houver uma federação filiada. Quando houver, a representante deverá se unir a 

entidade maior sendo ela Federação ou Liga. 
 

 Neste primeiro ano de funcionamento, a CNKB cobrará apenas o valor do reconhecimento de cada 

graduação, dando direito ao Diploma, Carteirinha e Anuidade de 2022 inclusos.  

 

 

 Todos os faixas pretas deverão comprovar suas graduações através de diplomas e todos devem 

obedecer a carência mínima em cada graduação. Caso o faixa preta não consiga comprovar, 

reconheceremos a graduação anterior que estiver seguindo as carências mínimas exigidas. 
 

 Carência mínima de 1º DAN para 2º DAN – 2 anos 

Carência mínima de 2º DAN para 3º DAN – 3 anos 

Carência mínima de 3º DAN para 4º DAN – 4 anos 

Carência mínima de 4º DAN para 5º DAN – 5 anos 

Carência mínima de 5º DAN para 6º DAN – 6 anos 

Carência mínima de 6º DAN para 7º DAN – 7 anos 

 
 

Mais informações: 61 98636-6166 

 
karatecnkb@hotmail.com 

www.cnkb.com.br 
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