
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS

RESOLUÇÃO 11/88

ESTABELECE NORMAS BÁSICAS PARA

OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL PRO
FISSIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊN
CIAS.

O Conselho Nacional de Desportos, no uso das atribuições
que lhe sao conferidas pela Lei 6.251, de 08.10.75, regulamentada pelo
Decreto n^ 80.228, de 25.08.77,

CONSIDERANDO a solicitação formulada pela Confederação
Brasileira de Futebol, de adequação do Campeonato Brasileiro de Fute -
boi Profissional ao Calendário do Futebol Internacional;

CONSIDERANDO que a Confederação Brasileira de Futebol é
a entidade que detém a representatividade dos segmentos desportivos
praticantes e promotores do evento desportivo do "FUTEBOL ASSOCIATION"
sediado no território nacional, tendo-se a pespectiva de que o texto
constitucional em construção pela Assembléia Nacional Constituinte, já
aprovado, estabelece no item II do art. 220 " a autonomia das entida
des dirigentes e associações desportivas, quanto a sua organização e
funcionamento, e levando-se em conta que o Conselho Nacional de Despor
tos tem uma responsabilidade social relevante nesta transição para uma
sociedade mais participativa e sujeito de sua própria história;

CONSIDERANDO que existe um processo de refortaIecimento
interno do futebol brasileiro instalado a partir das Resoluções nume -
ros 16, 17,18/86 do Conselho Nacional de Desportos, o qual passa pelo
revigoramento dos clubes desportivos de futebol do País;

CONSIDERANDO a importância dos campeonatos regionais,os
quais anteriormente sempre estavam delimitados em períodos, e que esta
pratica demonstrou nitidamente a necessidade de um calendário aberto
para as Federações Estaduais, para que os Calendários Estaduais de Fu
tebol possam atender suas realidades e suas necessidades regionais;

CONSIDERANDO também,que a Confederação Brasileira de Fu
tebol em seu telex n^H. 157-8, de 05.08.88, solicita uma série de me
didas de reestruturação do futebol brasileiro;

CONSIDERANDO finalmente, a necessidade de ajustar a ado
çao de diretrizes transitórias para implementação de novas normas bási
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cas para os Campeonatos Brasileiros de Futebol Profissional;

RESOLVE:

Art. 1- - 0 Campeonato Brasileiro de Futebol Profissio
nal, a ser disputado pelos clubes profissionais da Primeira Divisão
das Federações fi Iiadas, salvo se ja pertencer a uma das divisões da
Confederação Brasileira de Futebol, será realizado obedecendo as nor
mas básicas desta Resolução.

Art. 2- - 0 campeonato a que se refere o artigo ante
rior será dirigido pela Confederação Brasileira de Futebol, que adota
ra, após cada competição, o Sistema de acesso e descenso entre as di
visões que o compuserem.

Art. 39 - A partir desta Resolução, a Primeira Divisão
nao poderá ser integrada por mais de vinte e quatro associações, efe
tivando-se o descenso e o acesso de duas associações com a divisão
especial^ a Divisão Especial será integrada por até vinte e quatro
associações, com descenso e acesso com a divisão de acesso; a Divi -
sao de acesso será constituída por um numero de associações a ser fi
xado pela Confederação^ Brás iIeira de Futebol, devendo a forma de dis;-
puta em. cada uma das divisões ser estábeIècida pêlos respect ivos Consè Ihos, Ar
b itra is. ~

Parágrafo Único - fica autorizada a Confederação Brási
\e\ra de Futebol, excepcionalmente no ano de 1988, a constituir uma7
única divisão cIassificatoria transitória, para substituir as Di
visões Especial e de Acesso, a fim de que sejam formadas em 1989 ,
a Divisão Especial e a Divisão de Acesso, respeitado o art. 3Q desta
Resolução, quanto ao acesso dos primeiros colocados a Primeira Divi
são e o -limite de vinte e quatro associações para a Divisão Especial.

Art. 42 - 0 recesso do futebol profissional será cumpri
do por divisões, em periodos pre-estabeIecidos pela Confederação Bra-
sileira de Futebol, atendida as conveniências dos calendários das Fe
derações Estaduais, dos clubes e dos atletas, cujas ferias anuais
deverão coincidir com o respectivo período de recesso.

Art. 5g - 0 periodo de disputa do Campeonato Brasileiro,
em qualquer de suas três divisões representativas de qualidade técni
ca, poderá ser iniciado em um ano e terminar no ano subsequente, res
peitadas as normas para aplicação dos recursos oriundos do Decreto
Lei n^ 1.617, de 03.03-78.

Art. 69 - As Federações deverão ajustar seus ca Ienda
rios ao da^Confederaçao Brasileira de Futebol, de tal forma que não
haja coMdencias de datas das partidas e nem prejuízo técnico para as
associações que disputarem, concomitantemente ou nao, os campeonatos
brasileiro e estadual.
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Art. 7- - Os campeonatos brasi Ieiros a partir desta. Re
solução deverão ter inicio no segundo semestre do ano, podendo encer
rar-se ate^o mes de maio, inclusive, do ano seguinte, por decisão da
Confederação Brasileira de Futebol

Art. 8- - 0 período de disputa dos campeonatos na Pri
meira Divisão de Profissionaise das Federações filiadas poderá coinci -
dir, se convier as mesmas, com o período de disputa de campeonatos
brasileiros de profissionais, desde que atendido o disposto no arti
go 65.

Art. 9° - Fica autorizado, excepcionalmente pelo Conse
lho Nacional de Desportos, no ano de 1988, a adoção do voto unitário
nos respectivos Conselhos Arbitrais, do Campeonato Brasileiro de Fute
boi, bem como a dispensa do prazo de trinta dias para remessa dos re
gulamentos de tabelas técnicas.

Art. 10 - A presente Resolução entrara em vigor na data
de sua publicação, revogando-se o artigo 22 da Resolução CND/N- 18/86,
o artigo 8- e suas alíneas a, b, c e d da Resolução CND/N- 17/86, a
Deliberação 16/81 e quaisquer outras disposições em contrario, espe
cialmente as contidas na Deliberação CND/NQ 05/84 e Resolução CND/N-
12/87

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1988
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