
Bola dividida 
Pontos dissonantes entre a Lei Geral da Copa e a legislação em vigor no País esquentam o 

debate entre governo, entidades pró-consumidor e organizadores da Copa do Mundo de 2014 

Por ROSEANI ROCHA rrocha@grupomm.com.br 

Arealização da Copa do Mundo de 2014, 
no Brasil, está confirmando que o fu-

tebol é um jogo disputadíssimo também 
fora dos estádios. O País aceitou as con-
dições da Fifa para a realização do evento 
por aqui, mas na hora de oficializar os ter-
mos, por meio do Projeto de Lei Geral da 
Copa do Mundo de 2014, o PL na2.330/l 1, 
do Poder Executivo, as discussões acalo-
radas começaram. Isso porque a Lei Geral 
da Copa (LGC) contraria leis já estabeleci-
das localmente, como a que diz respeito à 
proibição da venda de bebidas alcoólicas 
em estádios, a qual a Fifa deseja liberar, e 
a restrição à venda da meia-entrada, asse-
gurada em território nacional. 

Há quem defenda que o Brasil estava 
ciente inclusive destes pontos polêmicos 
e, logo, não teria saída a não ser atender 
às exigências impostas pela Fifa. Por ou-

tro lado, entidades como o Instituto Bra-
sileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 
questionam o excesso de poder conferi-
do à Fifa como um superfornecedor e a 
restrição de alguns direitos constituídos. 
Guilherme Varella, advogado do Idec, des-
taca, por exemplo, que, com a Lei Geral da 
Copa, à Fifa caberia a decisão sobre crité-
rios de reembolso e venda de ingressos -
que também prevê, no artigo 33, a venda 
casada, o que o artigo 39, inciso Ia do Có-
digo de Defesa do Consumidor, proíbe. 

Até que ponto os interesses comerciais 
da Fifa e de seus patrocinadores deveriam 
suscitar a revisão de leis brasileiras? O 
Meio & Mensagem foi a campo para ou-
vir alguns dos mais importantes perso-
nagens deste debate e especialistas no 
assunto, neste momento decisivo da dis-
puta que ocorre nos bastidores do even-

to. Há a expectativa de que o projeto se-
ja aprovado pela Câmara ainda este ano, 
para, então, ser encaminhado ao Senado. 

'Colaborou Robert Galbraith 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1488, p. 39, 5 dez. 2011.




