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FutebolFutebol
Inglaterra- o iníciog

1848 - Reunião de escolas em 
Cambridge onde foram sistematizadasCambridge onde foram sistematizadas 
primeiras regras para o jogo.
1863 C i ã A i ã I l d1863 - Criação Associação Inglesa de 
Futebol (FA).
1888 - Primeiro clube se transforma em 
empresa limitada (Small Heath hojeempresa limitada (Small Heath, hoje 
Birmingham city).



Futebol - Brasil
1888 – Fundação do primeiro clube: ç p
São Paulo Athletic
1895 - Primeira partida (Funcionários1895 Primeira partida (Funcionários 
da Cia. de Gás de São Paulo x Cia 
Ferroviária São Paulo Railway)Ferroviária São Paulo Railway)
1914 - Criação da Federação Brasileira 
de Sportde Sport
1916 – FBS passa a se chamar 
C f d ã il i dConfederação Brasileira de Desportos



Futebol - Brasil (cont.)( )

1931 – 1º campeonato paulista.

1933 – Regularização do Profissiona-
lismo dos Atletaslismo dos Atletas

19 9 C i ã d C1979 – Criação da CBF que passou a 
ser o único órgão máximo do futebol no 

í ( dpaís (regra da FIFA- apenas uma 
associação nacional por país).



SISTEMA BRASILEIRO DO SISTEMA BRASILEIRO DO 
DESPORTO (Art. 4 da Lei Pelé)( )

Ministério do Esportep
Conselho Nacional do Esporte 
Sistema Nacional do EsporteSistema Nacional do Esporte



SISTEMA NACIONAL DO DESPORTO SISTEMA NACIONAL DO DESPORTO 
Art. 13 da Lei Pelé

Comitê Olímpico Brasileiro - COBComitê Olímpico Brasileiro COB
Comitê Paraolímpico Brasileiro 
F d õ N i iFederações Nacionais
Federações Regionaisç g
Ligas Regionais e Nacionais
ClubesClubes



ESTRUTURA ESTRUTURA 
INTERNACIONAL

Comitê Olímpico InternacionalComitê Olímpico Internacional

Federações Continentais

Federações Internacionais



JUSTIÇA DESPORTIVAJUSTIÇA DESPORTIVA
(Art.50 e seguintes- Lei Pelé)( g )

TJDs (ligados às federações estaduais) 
C i õ 1ª i tâ i– Comissões – 1ª instância

– Pleno – instância superiorp

STJDs (ligados às federaçõesSTJDs (ligados às federações 
nacionais) 

Comissões 1ª instância- Comissões – 1ª instância
- Pleno - instância superior



JUSTIÇA DESPORTIVAJUSTIÇA DESPORTIVA
(Art.50 e seguintes- Lei Pelé)( g )

Lidam apenas com questões-Lidam apenas com questões 
disciplinares/regulamentações dos 
campeonatos

-Não possuem autonomia financeira. São 
mantidos pelas federações estaduais emantidos pelas federações estaduais e 
nacionais

- Via de regra auditores e procuradores 
ã ã dnão são remunerados.



AGENTES DE JOGADORES
Conhecidos como empresáriosp
Licenciados pela CBF mediante apro-

vação em teste contendo perguntasvação em teste contendo perguntas 
elaboradas pela FIFA e pela entidade 
nacional realizado no mesmo dia emnacional, realizado no mesmo dia em 
todo o mundo
Autorizados a atuar nacional ou interAutorizados a atuar nacional ou inter-

nacionalmente como representantes de 
clubes e atletas em negociações declubes e atletas em negociações de 
transferências.



AGENTES DE JOGOS

Li i d l FIFA ( i d ã háLicenciados pela FIFA (ainda não há 
regulamentação da CBF)

Não há teste, apenas o cumprimentoNão há teste, apenas o cumprimento 
de algumas exigências

Autorizados a atuar nacional ou 
internacio nalmente na organização deinternacio- nalmente na organização de 
jogos, sejam entre equipes nacionais 
o cl besou clubes


