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Fifa fixa prazos para as mudanças 
 
A construção de vários estádios de categoria internacional e a remodelação de outros, além 
da modernização de aeroportos e a reurbanização das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 
2014, serão alguns dos efeitos mais notórios das exigências feitas pela Fifa para que o país 
seja o palco da competição. Haverá, no entanto, algumas mudanças mais profundas na 
paisagem, ainda que invisíveis: em função do Mundial de futebol, o Brasil ganhará também 
uma nova legislação, mais atualizada, que o deixará em sintonia com as nações mais 
avançadas. 
 
A mudança de legislação em determinadas áreas é, certamente, uma das partes centrais de 
todo o processo. Já estávamos cobertos em muitas. Mas em outras vamos ter que 
complementar com novas leis — revelou Bruno Lewicki, da equipe de consultoria jurídica do 
Comitê Organizador Local. 
 
Elas dizem respeito a temas como as questões tributárias, a proteção à propriedade 
intelectual e à industrial, além da segurança dos espectadores. Hoje há leis que diferem de 
um município ou de um estado para outro. 
 
Será necessário também um instrumento jurídico mais formal sobre os compromissos 
assumidos pelos governos federal, estaduais e municipais, além da formação de convênios e 
consórcios públicos. Enfim, instrumentos que coloquem todos no mesmo barco — disse Álvaro 
Palma de Jorge, da equipe jurídica. 
 
As propostas já foram encaminhadas pelo comitê ao governo federal, junto com um 
cronograma dos prazos específicos para a criação das novas leis. A realização da Copa 
depende também dessa providência. A Fifa está monitorando de perto a tramitação. 
 
Francisco Müssnich, chefe da equipe jurídica do comitê, está confiante: 
 
Tudo foi mapeado. Levamos à Brasília propostas muito amplas, e acho que não haverá 
dificuldade alguma para que sejam implementadas, pois as mudanças são consistentes com 
as garantias que o governo já deu. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2009, Esportes, p. 4. 


