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DESTAQUE ESPORTES
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Obras dos estádios atrasadas,
problemas de segurança, trans-
porte público inadequado e aero-
portos saturados. Se não bastas-
sem as diversas dificuldades a se-
rem resolvidas até que o Brasil es-
teja apto a receber a Copa do
Mundo em 2014 e as Olimpíadas
em 2016, o país terá ainda que al-
terar a sua legislação temporaria-
mente para se adequar às exigên-
cias da Federação Internacional
de Futebol Associado (Fifa) e do
Comitê Olímpico Internacional
(COI) para receber um evento es-
portivo de grande porte. As mu-
danças não são novidade e todos
os países-sede de um mundial de
futebol, como Alemanha em
2006 e África do Sul este ano, e
também dos Jogos Olímpicos,
como a China em 2008, passaram
por trâmites semelhantes.

Acontece que o Brasil receberá
ambos os eventos em um espaço
curto de tempo e tudo indica que
o poder legislativo brasileiro terá
que debater por duas vezes alte-
rações de leis semelhantes em
apenas dois anos. Entre as exi-
gências das entidades estão a fa-
cilidade na obtenção do visto de
entrada ao país, isenção tributá-

ria para importação e exportação
de produtos e materiais envolvi-
dos nos jogos, além de exclusivi-
dade na exposição de marcas de
parceiros tanto dentro quanto ao
redor dos locais de competição.

Além destas, novas leis em
relação a segurança, transporte
e serviços podem ser colocadas
para discussão entre os parla-
mentares para modificações de
urgência na legislação brasilei-
ra. Mas até que ponto um país se
submete aos interesses de enti-
dades para sediar um evento es-
portivo? Por que não debater e
promulgar uma única vez uma
lei que atenda às principais exi-
gências dos grandes eventos?

De braços abertos
No Dossiê de Candidatura do
Rio de Janeiro para sediar os Jo-
gos Olímpicos e Paraolímpicos
de 2016, apresentado pelo Co-
mitê Olímpico Brasileiro ao COI,
no item “Compromisso com
Mudanças na Legislação” cons-
ta que, “se forem identificados
requisitos adicionais ao longo da
fase de planejamento, serão
propostas emendas às leis exis-
tentes ou mesmo a implantação
de nova legislação”.

Em relação à Copa das Con-
federações de 2013 e à Copa do

Mundo de 2014, a reportagem
do BRASIL ECONÔMICO solicitou à
Fifa as principais exigências fei-
tas aos países-sedes para rece-
ber o evento esportivo. Por sua
vez, a entidade máxima do fute-
bol recomendou o contato dire-
to com a Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) para “en-
tender os requisitos legais ne-
cessários” no país. Contatada
com duas semanas de antece-
dência, a entidade brasileira não

retornou a solicitação até o fe-
chamento desta edição.

Para o ano que vem
Sob responsabilidade do Ministé-
rio dos Esportes e contendo todas
as leis a serem criadas ou adapta-
das para o Brasil receber a Copa
do Mundo, a chamada “Lei Geral
da Copa” deve ser encaminhada
para o Congresso Nacional nos
próximos dias. Mas sua aprecia-
ção deve ocorrer apenas a partir

Leis na marca
do pênalti para a
Copa e Olimpíada
Legislação brasileira terá de ser alterada temporariamente para
o país receber os eventos devido às exigências da Fifa e do COI

Em curto espaço de
tempo, Congresso
Nacional poderá
debater alterações
de leis semelhantes
para o Brasil abrigar
os eventos esportivos

*Limite pode ser alterado de acordo com as particularidades de cada local     Fonte: Dossiê Rio 2016, Deloitte e Felsberg & Associados    

ENTRADA DE MATERIAIS

Isenção de taxas, impostos e tributos 
concedida aos estrangeiros envolvidos 
nas atividades relacionadas às 
competições, como atletas, delegações e 
empresas. Entidades e parceiros terão 
isenção de impostos como PIS e Cofins, 
que incidem sobre faturamento; Imposto 
de Renda; contribuição previdenciária, 
IOF e imposto de importação

VISTO

Facilidade na obtenção do visto de 
entrada no país. Pessoas envolvidas nos 
eventos terão o direito de entrar no país 
apenas com a apresentação do passaporte 
válido para o período e da credencial do 
evento. O Ministério das Relações Exteriores 
e os comitês organizadores montarão 
operações especiais nos aeroportos para a 
alfândega e liberação de bagagem

PUBLICIDADE E COMÉRCIO

Em um raio de 2 km* ao redor dos locais das 
competições, apenas os patrocinadores e 
empresas envolvidas poderão expor suas marcas 
e comercializar seus produtos. Estabelecimento 
poderá ser fechado caso desrespeite a exigência. 
Durante os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de 
Janeiro, toda a mídia exterior (outdoors, painéis, 
totens, etc.) da cidade será ocupada por anúncios 
do COI e de patrocinadores do evento

PENAS AOS INFRATORES

Para a ocorrência de infrações e delitos 
envolvendo público ou qualquer 
participante dos eventos, os julgamentos 
serão realizados no próprio local dos jogos 
com sentenças diferentes à da Justiça 
brasileira. Para a Copa do Mundo, deverão 
ser criados Tribunais de Justiça, delegacias 
e juizados dentro dos estádios para que os 
casos sejam resolvidos na mesma hora

OBSTÁCULOS PELA FRENTE

Para receber a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, o Brasil terá que adequar sua legislação temporariamente para atender a exigências da Fifa e do COI. Veja abaixo algumas das  
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LEIA MAIS Entidade de empresas
que trabalham com

a prestação de serviços de
marketing faz críticas ao
projeto de lei sobre a proteção
aos patrocinadores da Fifa.

Sancionada há três anos,
Lei de Incentivo ao Esporte

ainda não teve os resultados
pretendidos. Envolvidos em
projetos na área criticam falta
de comunicação do governo.

Por sua vez, o estado de
São Paulo regulamenta lei

que garantirá R$ 60 milhões a
projetos ligados ao esporte com
renúncia de até 3% do ICMS
para as empresas paulistas.

CADEIRA CATIVA 

Os proprietários de cadeiras cativas 
nos estádios privados perderão o seu 
direito de uso exclusivo dos assentos 
durante os eventos. Para a Copa do 
Mundo de 2014, dois estádios privados 
estão incluídos para receber jogos: 
Morumbi (São Paulo), do São Paulo 
Futebol Clube, e o Beira-Rio (Porto 
Alegre), do Sport Club Internacional 

PROTEÇÃO ÀS MARCAS

Criação de uma comissão para fiscalizar a 
confecção e venda de produtos piratas 
utilizando símbolos e logomarcas alusivas aos 
eventos. As entidades afirmam que a legislação 
brasileira protegerá bem as propriedades 
intelectuais dos eventos e que os três níveis de 
Governo se comprometem a sancionar uma lei 
adicional caso haja necessidade para combater 
uma nova tecnologia

VIAS URBANAS

Faixas exclusivas nas 
cidades-sedes para o  
translado dos envolvidos nos 
eventos, como dirigentes e 
delegações. A exigência é uma 
forma de evitar que o trânsito 
das grandes cidades, como  
São Paulo, atrase o início  
das competições 

    mudanças que devem ser realizadas para ambos os eventos

do próximo ano devido aos deba-
tes em relação ao pré-sal e o iní-
cio das eleições. Sobre o docu-
mento, o secretário de futebol do
Ministério dos Esportes, Alcino
Rocha, afirmou através de sua as-
sessoria que “não irá comentar o
assunto pois o seu conteúdo ain-
da está em discussão”.

“É um pacote de exigências
elaborado pelo governo federal
igual ao que é feito nos outros paí-
ses que sediam o evento. Ainda

não recebemos o material, mas o
presidente Lula já sinalizou para
fazer o possível para atender as
necessidades”, afirma o deputado
José Rocha, titular da Comissão de
Turismo e Desporto na Câmara.

De acordo com o Comitê Rio-
2016, desde outubro o país está
confirmado oficialmente como
sede dos Jogos Olímpicos e o iní-
cio do debate em relação às exi-
gências do COI está sob respon-
sabilidade do governo federal. Já

para a Copa do Mundo de 2014,
apesar de ter sido escolhido para
abrigar o evento em 2007, o Bra-
sil só será oficializado como sede
no dia 1º de junho de 2012. Por
contrato, o país tem até essa data
para atender todas as exigências
da Fifa. Caso contrário, a Améri-
ca do Sul pode ver novamente
um de seus países perder o direi-
to de receber o evento, como
ocorreu com a Colômbia, em
1986. É esperar para ver. ■

“País não
deve apagar
incêndios”
Responsável por projeto para a
Copa 2014 defende lei perene
para grandes eventos no Brasil

Com o Brasil entrando na rota dos
grandes investimentos multina-
cionais e com papel importante
nas decisões globais envolvendo
política, economia e meio am-
biente, uma legislação perene se-
ria importante para o país entrar
de fato no calendário das compe-
tições de grande porte. É o que
avalia Robson Calil, sócio-diretor
da Deloitte e um dos responsáveis
pelo grupo multidisciplinar de-
dicado ao “Projeto Copa do Mun-
do 2014”. “É preciso pensar es-
truturalmente e não apenas apa-
gar incêndios. Não faz sentido
discutir alterações temporárias
para a Copa e logo depois entrar
em discussão semelhante para
outro mega evento”, diz ele.

Para Carlos Miguel Aidar, ex-
presidente da OAB-SP e do São
Paulo Futebol Clube e sócio do es-
critório Felsberg & Associados, é
provável que haja uma discussão
separada para Copa e Jogos Olím-
picos, já que um evento é realiza-
do no país todo e outro em apenas
uma cidade. Mas concorda que há
questões semelhantes no debate.
“O conteúdo das alterações para
as Olimpíadas vai depender mui-
to do que será feito para a Copa.
Mas é claro que há leis de interesse
do país em ambas”, afirma Aidar.

Os trabalhos envolvendo as
exigências por parte da Fifa e do
COI vão além dos trâmites no
Congresso Nacional. Mesmo
com as leis sancionadas, outras
medidas terão que ser tomadas.

“Novas demandas irão aparecer
e uma comissão de Justiça, Leis
e Protocolos será formada para
tratar desses assuntos. Até o
momento, essas questões são
apenas percebidas, mas ainda
não entendidas”, comenta Calil.
Como exemplo, ele cita a Copa
do Mundo disputada na Alema-
nha, quando a polícia inglesa
teve de estar presente e arma-
da. “Aqui pode ocorrer o mesmo
e haverá a necessidade de facili-
tar esse tipo de medida”.

Já na África do Sul, durante a
Copa das Confederações, bares e
restaurantes foram fechados nas
redondezas dos estádios por expor
marcas e comercializar produtos
de empresas que não eram parcei-
ras da Fifa. Além disso, publicida-
des nos estádios foram retiradas
para atender as exigências da enti-
dade máxima do futebol. Casos
semelhantes devem ocorrer no
Brasil. “Não é só chegar e fechar o
estabelecimento. Temos que pen-
sar desde já quem irá arcar com
esses prejuízos”, completa o só-
cio-diretor da Deloitte. ■ F.S.

África do Sul teve
estabelecimentos
fechados e quebra de
contratos publicitários
durante a Copa
das Confederações
no ano passado

Murillo Constantino

Calil, da Deloitte:
é preciso pensar

em soluções para
todos os eventos
ao mesmo tempo

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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