
Atividade Requisitos Taxa

Licença de Delegados Regionais no
primeiro ano.

Renovação de Licença de Delegados 
Regionais para seguinte temporada.

Filiação de Federações no primeiro
ano.

1 salário
mínimo

80% 
do salário
mínimo

80% 
do salário
mínimo

70% 
do salário
mínimo

1 salário
mínimo

 80%
salário
mínimo

1/4
salário

mínimo.

0,5
salário

mínimo.

R$100

R$130

R$150

R$250

R$450

Filiação de Associações no primeiro
ano.

Renovação de Federações para a 
seguinte temporada.

Que na temporada imediatamente anterior tenha 
abonado a taxa de filiação, do contrário terá que
abonar a taxa de nova filiação.

Envio da cópia do Estatuto, Ata de Fundação, da
última eleição e cópia do cartão do CNPJ com
situação cadastral ATIVA para o ano. 

Envio da cópia do RG e CPF e assinatura dos 
termos do contrato entre as partes.

Que não haja Federações ou delegados no estado 
filiados a FIMT-IMTF-BRASIL. Envio da cópia do 
Estatuto, Ata de Fundação, da última eleição e cópia 
do cartão do CNPJ com situação cadastral ATIVA. 

Que na temporada imediatamente anterior tenha 
abonado a taxa de filiação, do contrário terá que
abonar a taxa de nova filiação.

Que na temporada imediatamente anterior tenha 
abonado a taxa de Licença, do contrário terá que
abonar a taxa de nova Licença.

Todas as idades.
Não estar filiado ou licenciado a nenhuma 
instituiçao ou delegacia regional da FIMT-
IMTF-BRASIL.

Todas as idades.
Não estar filiado ou licenciado a nenhuma 
instituiçao ou delegacia regional da FIMT-
IMTF-BRASIL.

Estar em posse da Licença Federativa  
da temporada em vigor.  

Estar em posse da Licença Federativa  
da temporada em vigor.  

Estar em posse da Licença Federativa  
da temporada em vigor.  

Estar em posse da Licença Federativa  
da temporada em vigor.  

Estar em posse da Licença Federativa  
da temporada em vigor.  

Renovação de Associações para a 
seguinte temporada.

Licenças  de 1 dia para atletas não 
licenciados a uma instituição filiada 
a FIMT- IMTF - BRASIL durante a 
atual temporada.

Licenças  para atletas não licenciados 
a uma instituição filiada a FIMT- IMTF 
- BRASIL durante a atual temporada.

Exames de Faixa/Khan coloridas 
Kickboxing Amarela e 
Muay Thai 1º Khan 

Exames de Faixa/Khan coloridas 
Kickboxing Laranja e 
Muay Thai 2º Khan 

Exames de Faixa/Khan coloridas 
Kickboxing Verde e 
Muay Thai 3º Khan 

Exames de Faixa coloridas 
Kickboxing Azul Escuro e 
Muay Thai 4º Khan 

Exames de Faixa coloridas 
Kickboxing Marrom 

FIMT - IMTF - BRASIL

MUAY THAI . KICKBOXING . DISCIPLINAS ASSOCIADAS

Leia com atenção as atividades, requisitos e taxas e 
qualquer dúvida adicional nos envie um e-mail pelo 
formulário de contato do site.



Atividade Requisitos Taxa

1 salário
mínimo.

1,5 salário
mínimo.

R$ 60

R$ 150

Estar em posse das titulações anteriores 
convalidadas pelo FIMT-IMTF e possuir ao 
menos 2 Licenças Federativas incluídas na 
temporada em vigor.  

Possuir as titulações anteriores 
convalidadas pelo FIMT-IMTF.
Inclui registro internacional.

Possuir as titulações anteriores 
convalidadas pelo FIMT-IMTF.
Inclui Registro Internacional.

Estar em posse das titulações anteriores 
convalidadas pelo FIMT-IMTF e possuir ao 
menos 2 Licenças Federativas incluídas na 
temporada em vigor.  

Exames de Faixa Preta 1º Dan de
Kickboxing e 5º Khan de Muay Thai

Exames de Faixa Preta 2 e 3º Dan de
Kickboxing e 8º a 10º Khan de Muay Thai

Anuidade de faixas coloridas Kickboxing
Anuidade do 1º ao 4º Khan Muay Thai

Anuidade de faixas pretas Kickboxing
Anuidade a partir do 5º Khan Muay Thai

Leia com atenção as atividades, requisitos e taxas e 
qualquer dúvida adicional nos envie um e-mail pelo 
formulário de contato do site.

1 salário
mínimo.

0,5
salário 
mínimo

1/3
salário 
mínimo

Abonar a taxa do Curso de Arbitragem.

Ter realizado o curso de arbitragem promovido
pela FIMT - IMTF.  

Aportar a documentação e ter a Licença em 
vigor.  

Curso de Arbitragem

Licença de Arbitragem

Convalidação de Dan´s a nível nacional.
Se estabelece uma taxa única e sujeita 
a avaliação do Comitê de Dan´s.
* Se convalida apenas até o 4º Dan. 
Nota, não se pode convalidar um Dan sem
haver convalidado previamente os demais.

80€

Aportar a documentação e ter a Licença em 
vigor.  

Convalidação de Dan´s internacionais.
Se estabelece uma taxa única e sujeita 
a avaliação do Comitê de Dan´s.
* Se convalida apenas até o 4º Dan. 
Nota, não se pode convalidar um Dan sem
haver convalidado previamente os demais.

FIMT - IMTF - BRASIL

MUAY THAI . KICKBOXING . DISCIPLINAS ASSOCIADAS


