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Licença de Árbitro 

Para que sua solicitação seja processada ou não sofra atrasos é necessário: 

1. Completar o formulário. É obrigatório completar todas as seções, inclusive o número do social security.  
2. Ler o aviso das práticas para dados e assinar a declaração. 
3. Efetuar o pagamento da taxa da licença no valor de $25. 

 

Nota:  O departamento pode solicitar ao(à) requerente informações adicionais necessárias para a determinação 
da elegibilidade para a obtenção da licença, como treinamento e requisitos adicionais, e entrevistas pessoais. 

Dados do(a) requerente (escreva com caneta ou digite) – Escreva de maneira legível 

Escolha o tipo de licença:        

           Amador, Licença para MMA Pro - $25                          Licença para Boxe Profissional - $25 

N.o do Social Security: 

 

Data de nascimento: Liste o(s) n.o(s) anteriores de licença da 

MN-OCS: 

Nome (prenome, nome do meio e sobrenome): 

 

Endereço ou caixa postal (P.O. box): 

 

Cidade: 

 

Estado: CEP: País se outro que não os EUA: 

Telefone principal (inclusive código de área): Outro telefone: 

E-mail: 

Declaração 

Estou ciente e aceito que, de acordo com as Seções dos Estatutos de Minnesota 341.27 e 326B.082, o comissário 
do Departamento de Trabalho e Indústrias de Minnesota (Minnesota Department of Labor and Industry) pode 
negar, revogar, suspender ou limitar a licença se eu, consciente e intencionalmente, fornecer uma declaração ou 
documentação falsa no formulário. Atesto que todas as declarações, documentação e informações médicas 
fornecidas são verdadeiras e corretas. 
_____________________________________________________  __________________ 
Assinatura do(a) requerente       Data (mês/dia/ano) 

  



Qualificações 

Para que o comissário emita a licença para árbitro, o(a) requerente deve fornecer informações e documentação 
suficientes para evidenciar a proficiência e o entendimento total das Regras de Minnesota, das Regras 
Unificadas do Boxe da Association of Boxing Commissions, das Diretrizes Regulatórias da Association of Boxing 
Commissions, das Regras de Artes Marciais Mistas Unificadas, das Diretrizes e Regras para Árbitros da 
Association of Boxing Commission e o conhecimento de boxe (pugilismo) e/ou artes marciais. 

Os itens que auxiliam o comissário a avaliar a solicitação incluem, entre outros: 

• Certificado de conclusão de um programa de treinamento de juízes de outro estado ou outro órgão 
regulador sob a Association of Boxing Commissions; 

• Currículo com, no mínimo, três referências profissionais que comprovem os anos de experiência; 

• Histórico da experiência como juiz amador e/ou profissional; 

• Licenciamento de outro estado ou órgão regulador que regulariza esportes de combate. 
 

Se não possuir experiência anterior, mas estiver interessado(a) em tornar-se árbitro licenciado, contate o 
Department of Labor and Industry, Office of Combative Sports para mais informações. 

Aviso de práticas para dados 

As informações fornecidas no formulário, como pessoa física ou jurídica, serão utilizadas pelos funcionários do 
Department of Labor and Industry para a determinação do cumprimento dos requisitos para a licença. Antes da 
emissão da licença, a Seção do Estatuto de Minnesota 270C.72, subd. 4 requer que o número do Social Security 
e, quando aplicável, da Identificação de Empresas de Minnesota (Minnesota Business Identification) constem do 
formulário. As outras informações são necessárias para o processamento da solicitação. O não fornecimento das 
informações solicitadas pode atrasar o processamento do formulário ou ser motivo para a recusa da solicitação. 
Sob a Seção 13.41 do Estatuto de Minnesota, as informações fornecidas, exceto o nome e endereço, constituem 
informações privadas enquanto a solicitação estiver pendente. A divulgação desses dados pode ocorrer quando 
autorizada ou requerida por lei, inclusive, entre outros, para o gabinete do procurador-geral (Attorney General's 
Office), o departamento da Receita Federal (Department of Revenue), o departamento de Serviços Sociais 
(Department of Human Services), com uma ordem judicial ou para fins de verificação e investigação. Após a 
obtenção da licença, as informações fornecidas, exceto pelo número do Social Security e outros dados 
protegidos, tornam-se públicas podendo ser divulgadas quando solicitado. 

  



Taxa da Licença 

Tipo de pagamento: 

        N.o do cheque________   (a ser pago para DLI-OCS)                   

A licença anual expira em 31 de dezembro do ano da emissão. Uma nova solicitação de licença deve ser 
submetida anualmente. 

Envie o formulário e o pagamento para:   Informação para contato: 

Minnesota Department of Labor and Industry  Fone:  (651) 284-5366 
Office of Combative Sports    Fax: (651) 539-0269 
443 Lafayette Road N.     Web:   www.dli.mn.gov/ocs.asp 
St. Paul, MN  55155     E-mail: matt.schowalter@state.mn.us 
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