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APRESENTAÇÃO

O CNMP tem a satisfação de apresentar as suas “Contribuições para a atuação 
do Ministério Público na Copa das Confederações e na Copa do Mundo”.

O material é fruto do trabalho desenvolvido pelo “Fórum Nacional de 
Articulação das Ações do Ministério Público na Copa do Mundo”, do CNMP, que tem 
por intuito contribuir com a atuação e o aprimoramento dos Membros do Ministério 
Público brasileiro em questões vinculadas aos eventos esportivos.

Os principais objetivos do texto, elaborado pelos Membros Auxiliares Athayde 
Ribeiro Costa e Moacyr Rey Filho, são voltados à uniformidade da atuação ministerial 
e à eficácia na resolução dos conflitos que certamente ocorrerão durantes os eventos, 
dada a sua magnitude em termos econômicos, sociais e políticos, como também a 
grande movimentação de pessoas no território nacional durante as competições.

Esta primeira versão poderá ser avaliada, testada e criticada por ocasião do 
evento teste da FIFA, a Copa das Confederações, que será disputada nas cidades de 
Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador, no período de 15 
a 30 de junho de 2013.

Por fim, vale a pena ressalvar que a pretensão do Fórum não vai além de 
oferecer subsídios à atuação do Ministério Público, sempre respeitada a independência 
funcional de seus membros.

Fabiano Augusto Martins Silveira

Conselheiro do CNMP
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INTRODUÇÃO

O futebol destaca-se como um dos esportes mais praticados no mundo 
e, em nosso país, representa uma verdeira “paixão nacional”. Cultuado em vários 
estados brasileiros, o futebol faz parte do cotidiano de torcedores e torcedoras que 
acompanham, diariamente, as alegrias e tristezas de seus times.

O Brasil sediará, neste e no próximo ano, dois grandes eventos mundiais: a 
Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014, os quais levarão 
para os estádios centenas de milhares de torcedores, nacionais e estrangeiros.

Assim, revela-se de suma importância que seja garantida a segurança do 
público nos estádios e de toda a sociedade que acompanhará os eventos mundiais. Nesse 
contexto, foi editada a Lei 12.299/2010, que incluiu tipos penais à Lei 10.671/2003 
(Estatuto do Torcedor), bem como dispôs outras medidas cíveis e administrativas.

Por sua vez, a Lei 12.663/12 (Lei Geral da Copa) também inovou no ordenamento 
jurídico pátrio, estabelecendo outras figuras penais, as quais terão vigência temporária 
enquanto durarem os eventos esportivos.

Vale ainda lembrar que, diante de um crime cometido por estrangeiro, deverão 
ser observadas as disposições da Lei 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro), bem como 
dos Tratados e Convenções Internacionais sobre o tratamento jurídico do estrangeiro.

O objetivo principal do presente trabalho é fornecer, de forma singela, aos 
colegas do Ministério Público, contribuições na aplicação dos diplomas legais citados.

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Membro Auxiliar do CNMP

Moacyr Rey Filho
Promotor de Justiça/MPDFT
Membro Auxiliar do CNMP
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CAPÍTULO I
O ESTATUTO DO TORCEDOR, A LEI GERAL DA COPA E O ESTATUTO DO 
ESTRANGEIRO

O Membro do Ministério Público que atuar durante os eventos Copa das 
Confederações FIFA 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014 terá como principal instrumento 
de trabalho, além das normas ordinariamente utilizadas na atuação ministerial, as 
disposições da Lei nº 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor), da Lei 12.633/2012 (Lei 
Geral da Copa) e da Lei º 6.815/190 (Estatuto do Estrangeiro).

Este rol de diplomas legais define crimes e procedimentos processuais 
específicos, além de regular a questão do estrangeiro que estiver no país para assistir 
às competições.

CAPÍTULO II
O ESTATUTO DO TORCEDOR

A Lei nº 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor) estabelece normas de proteção 
e defesa do torcedor, bem como crimes, estes últimos inseridos no diploma legal por 
força da Lei 12.299/2010 que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão aos 
fenômenos de violência por ocasião de competições esportivas.

Passemos, pois, à análise sintética da regência penal do Estatuto do Torcedor.

“Art. 41-B.  Promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou 
invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos:  
(Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

Pena - reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa.  (Incluído pela 
Lei nº 12.299, de 2010).

§ 1o  Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que: (Incluído pela 
Lei nº 12.299, de 2010).

I - promover tumulto, praticar ou incitar a violência num raio de 5.000 
(cinco mil) metros ao redor do local de realização do evento esportivo, ou durante 
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o trajeto de ida e volta do local da realização do evento; (Incluído pela Lei nº 
12.299, de 2010).

II - portar, deter ou transportar, no interior do estádio, em suas 
imediações ou no seu trajeto, em dia de realização de evento esportivo, quaisquer 
instrumentos que possam servir para a prática de violência. (Incluído pela Lei nº 
12.299, de 2010)”.

O caput do artigo 41-B do Estatuto do Torcedor possui como elementares do tipo 
as condutas de promover tumulto, praticar ou incitar a violência em eventos 
esportivos.

Trata-se de tipo misto alternativo em que se faz necessário a mera promoção do 
tumulto ou a incitação da violência para consumação do delito.

Pune-se ainda aquele que invadir local restrito aos competidores em 
eventos esportivos, hipótese não adstrita aos torcedores, mas todo aquele que, mesmo 
em serviço, invadir áreas restritas sem a devida autorização ou credenciamento.

Já o inciso I, § 1o do art. 41-B prevê também como crime as condutas de promover 
tumulto, praticar ou incitar a violência num raio de 5.000 (cinco mil) metros 
ao redor do local de realização do evento esportivo ou durante o trajeto de ida 
e volta do local da realização do evento.

O inciso II do referido dispositivo pune aquele que portar, deter ou 
transportar, no interior do estádio, em suas imediações ou no seu trajeto, em 
dia de realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos que possam 
servir para a prática de violência.

Sobre o tema adverte Rogério Sanches e Luís Flávio Gomes: “(...) o conflito 
aparente de normas com o Estatuto do Desarmamento resolve-se com a aplicação deste, 
solução orientada pelo princípio da especialidade, pois os objetos descritos na Lei 10.823/03 
são especiais em relação aos instrumentos enumerados no artigo em comento.” (Estatuto 
do Torcedor Comentado, Luís Flávio Gomes e Outros, Ed. Revista dos Tribunais, p. 124).

O tipo previsto no artigo 41-B do Estatuto do Torcedor constitui infração penal de 
menor potencial ofensivo.

Todavia, há uma particularidade quanto à proposta de transação penal 
pelo Ministério Público, pois a lei obriga a proposição de pena restritiva de direito 
consistente em  impedimento de comparecimento às proximidades do estádio 
e a qualquer local em que se realize evento esportivo, pelo prazo de 3 (três) 
meses a 3 (três) anos (§ 5o do artigo 41-B).
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Atento à eficácia do cumprimento da transação penal, deve também compor a 
proposta do Parquet a aplicação do § 4o do artigo 41-B.

Não aceita a transação penal e instruído os autos, o juiz, em caso de 
condenação, deverá converter a pena de reclusão em pena impeditiva de 
comparecimento às proximidades do estádio e a qualquer local em que 
se realize evento esportivo, pelo prazo de 3 (três) meses a 3 (três) anos, 
de acordo com a gravidade da conduta, na hipótese de o agente ser primário, ter bons 
antecedentes e não ter sido punido anteriormente pela prática da mesma 
conduta.

Aliada à pena de impedimento ao comparecimento a eventos esportivos e 
objetivando o controle da pena restritiva de direito, o juiz deve também determinar 
ao agente que permaneça em local a ser indicado na sentença, no período 
compreendido entre as 2 (duas) horas antecedentes e as 2 (duas) horas posteriores à 
realização de partidas de entidade de prática desportiva ou de competição determinada 
( § 4o do artigo 41-B).

Deve-se ter atenção para que seja cumprido nesses casos o artigo 5, § 3º do 
Estatuto do Torcedor, o qual determina que o juiz comunique a entidade responsável 
pela organização da competição qualquer decisão que implique o impedimento do 
torcedor de frequentar estádios desportivos.

Para eficácia da medida e considerando que os eventos Copa das 
Confederações FIFA 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014 são curtos, em caso de nacionais 
que pratiquem crimes desta natureza sugerimos sejam comunicadas a “Confederação 
Brasileira de Futebol”, a “Confederação Sul-Americana de Futebol1 ” e a Federação 
estadual do local da conduta ou de residência do torcedor, caso a cidade de residência 
deste não seja sede dos torneios mundiais de 2013 e 2014.

De toda maneira, se a infração penal for cometida no período da Copa das 
Confederações 2013, a medida poderá surtir os efeitos mediante comunicação à FIFA 
para fins de banir o mau torcedor da Copa do Mundo de 2014.

E em caso de torcedor estrangeiro não residente? Como proceder?

Primeiramente, é de se ver que o Supremo Tribunal Federal decidiu 
recentemente ser possível a aplicação de pena restritiva de direito a estrangeiro não 

residente no país:

1 Sugerimos a comunicação à “Confederação Sul-Americana de Futebol” em virtude da elevada 
participação de clubes brasileiros nas competições “Copa Libertadores da América” e “Copa Sul-
Americana”.



12

“Estrangeiro não residente e substituição de pena

Em conclusão, a 2ª Turma concedeu a ordem para afastar o óbice da 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direito a estrangeiro não residente no país.(...) Nesta assentada, 
o relator confirmou seu voto. Consignou, de início, que o fato de o 
estrangeiro não possuir domicílio no território brasileiro 
não afastaria, por si só, o benefício da substituição da pena. 
Mencionou haver jurisprudência antiga desta Corte segundo a qual a 
residência seria apenas um ponto para aplicação espacial da Constituição. 
Não se trataria, pois, de critério que valorizasse a residência como 
elemento normativo em si mesmo. Assentou que a interpretação do 
art. 5º, caput, da CF não deveria ser literal, porque, de outra forma, os 
estrangeiros não residentes estariam alijados da titularidade de todos 
os direitos fundamentais. Ressaltou a existência de direitos assegurados 
a todos, independentemente da nacionalidade do indivíduo, porquanto 
considerados emanações necessárias do princípio da dignidade da 
pessoa humana. Alguns direitos, porém, seriam dirigidos ao indivíduo 
como cidadão, tendo em conta a situação peculiar que o ligaria à pátria. 
Assim, os direitos políticos pressuporiam exatamente a nacionalidade 
brasileira. Direitos sociais, como o direito ao trabalho, tenderiam a ser 
também não inclusivos dos ádvenas sem residência no país. Ademais, 
afirmou que seria no âmbito dos direitos chamados individuais 
que os direitos do estrangeiro não residente ganhariam maior 
significado. Nesse ponto, concluiu que o fato de o paciente não possuir 
domicílio no Brasil não legitimaria a adoção de tratamento distintivo e 
superou essa objeção. (…) Por fim, o Colegiado determinou o retorno dos 
autos para que o juiz da execução penal decida sobre o preenchimento dos 
requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP. HC 94477/PR, rel. Min. 
Gilmar Mendes, 6.9.2011. (HC-944477) (Informativo STF Nº 639, 5 a 
9 de setembro de 2011)”

Afastado o óbice à aplicação do § 5o do artigo 41-B, qual efetividade da medida?

Em um plano hipotético, se a conduta do estrangeiro não residente ocorrer 
na Copa das Confederações FIFA 2013 ou no início da Copa do Mundo FIFA 2014 a 
medida será eficaz, por exemplo, para impedir que este compareça nos jogos da Copa 
do Mundo FIFA 2014 ou que acompanhe o restante da competição, acaso a conduta 
ocorra, p. ex., na primeira fase do torneio.
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Todavia, se a conduta do estrangeiro não residente for cometida na fase de 
“mata-mata” e a seleção de seu país for desclassificada do torneio? Nesse caso, sugere-
se que se compatibilize a norma com o fato concreto, de modo que a pena restritiva de 
direito aplicável, p. ex., seja dirigida ao eventual ressarcimento do dano ou doação de 
cestas básicas.  Todavia, também nesses exemplos há risco de ineficácia das medidas.

Sobre a expulsão do estrangeiro não residente e sobre o reingresso do 
estrangeiro expulso, remetemos o leitor ao Capítulo 4.

Além da pena privativa de liberdade há no tipo cominação de pena de multa.

“Art. 41-C.  Solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou 
promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou 
omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva:  
(Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.”

O artigo 41-C pune a corrupção passiva no âmbito de competições esportivas, 
independentemente da natureza de vantagem, que pode ser patrimonial ou não.

O ato de aceitar ou solicitar pode ser efetuado pelo sujeito ativo visando à 
vantagem para si ou para outrem.

O delito possui natureza formal, pois dispensa-se a efetiva alteração ou 
falsificação do resultado da competição esportiva para sua consumação. Basta a 
solicitação ou aceitação da vantagem ou promessa de vantagem tendente a tal.

Pontuam Rogério Sanches e Luis Flávio Gomes:

“Para a existência do delito deve haver um nexo entre a vantagem solicitada ou 
aceita e a atividade exercida pelo subornado. Assim, caso não seja o agente competente 
para a realização do ato comercializado, não há que ser falar no crime em estudo, 
faltando-lhe um dos elementos legais constitutivos do tipo, podendo, nessa hipótese, 
ocorrer estelionato ou outro crime.” 2

O delito do artigo 41-C não admite transação penal, tampouco suspensão 
condicional do processo.

Art. 41-D.  Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com 
o fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva:  (Incluído pela 
Lei nº 12.299, de 2010).

2 In Estatuto do Torcedor Comentado, Luís Flávio Gomes e Outros, Ed. Revista dos Tribunais, p. 126
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Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. (Incluído pela Lei nº 
12.299, de 2010).

O artigo 41-C pune a corrupção ativa no âmbito de competições esportivas por meio 
das condutas de dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de 
alterar ou falsar o resultado de uma competição desportiva.

O delito possui natureza formal, pois se dispensa a efetiva alteração ou falsificação do 
resultado da competição esportiva para sua consumação. Basta dar ou prometer a vantagem ou 
promessa de vantagem tendente a tal.

Não é admitida a transação penal, tampouco a suspensão condicional do processo.

Art. 41-E.  Fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de 
qualquer forma, o resultado de competição esportiva:  (Incluído pela Lei nº 12.299, 
de 2010).

Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. (Incluído pela Lei nº 
12.299, de 2010).

O artigo 41-E do Estatuto do Torcedor tipifica a conduta daquele que frauda ou 
contribui para a fraude de competições esportiva.

Rogério Sanches e Luis Flávio Gomes3  citam como hipóteses de ocorrência da figura 
típica o doping, quando o competidor, por meio de substâncias proibidas, busca melhorar seu 
desempenho físico, querendo ou assumindo o risco de influir no resultado de uma competição. 
Ilustram também a hipótese de dopagem do adversário, mediante o fornecimento a este, por 
exemplo, de água com produto que influencia negativamente na atuação do atleta.

Esclarece ainda Nucci:

“Este delito pode ser o mero exaurimento dos crimes previstos nos artigos 
41-C e 41-D. Portanto, caso o agente solicite ou aceite vantagem (art. 41-C) e, 
depois, fraude o resultado (41-E), pune-se somente a conduta primária (41-C), 
considerando-se a conduta subsequente (41-E) como fato posterior não punível. 
Se o agente der ou prometer vantagem (41-D) e, após, contribuir para a fraude 
(41-E), responde somente pela figura primária (41-D).”4 

Tal como nos tipos dos artigos 41-C, 41-D, o artigo 41-E não comporta a 
transação penal, tampouco a suspensão condicional do processo.

3 In Estatuto do Torcedor Comentado, Luís Flávio Gomes e Outros, Ed. Revista dos Tribunais, p. 129
4 Nucci, Guilherme de Souza: Leis Penais e Processuais Comentadas, Volume 1, Ed.RT, 6ª edição, 
2012, p. 515.
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Art. 41-F. Vender ingressos de evento esportivo, por preço superior ao 
estampado no bilhete: (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

Pena - reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa. (Incluído pela Lei nº 
12.299, de 2010).

O artigo 41-F do Estatuto do Torcedor tipifica a conduta daquele que vende 
ingressos de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete, ou seja, 
insurge-se a lei contra os cambistas.

Sobre a elementar do tipo, colhe-se dos comentários de Cali Simão:

“Menciona ainda o tipo legal a expressão “vender ingressos”, no plural, e não 
vender ingresso, no singular. Logo, o agente deve praticar uma pluralidade 
de condutas, ou seja, dever restar provada a venda de ingressos e não 
apenas de um ingresso. Essa prova pode ser feita por meio de gravações, 
fotografias, testemunho, depoimento ou com apreensão, em flagrante, 
de um número expressivo de ingressos, juntamente   com dinheiro.” (In 
Estatuto de Defesa do Torcedor Comentado, Ed. J. H. Mizuno, 2011, pág.: 
123)

Trata-se de infração de menor potencial ofensivo que não está sujeita às 
restrições previstas no artigo 41-B, §§ 4o e 5o, embora possam as penas restritivas ali 
elencadas ser aplicáveis se assim entender conveniente o membro do Parquet em sua 
proposta de transação penal (artigo 76, in fine, Lei 9.099/95)

Art. 41-G.  Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos 
para venda por preço superior ao estampado no bilhete: (Incluído pela Lei nº 
12.299, de 2010).

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (Incluído pela Lei 
nº 12.299, de 2010).

Parágrafo único.  A pena será aumentada de 1/3 (um terço) até a 
metade se o agente for servidor público, dirigente ou funcionário de entidade 
de prática desportiva, entidade responsável pela organização da competição, 
empresa contratada para o processo de emissão, distribuição e venda de 
ingressos ou torcida organizada e se utilizar desta condição para os fins 
previstos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).
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A tipificação do art. 41-G visa à punição daquele que mediante intenção de 
obter lucro com a comercialização de ingressos por preço superior ao fixado no bilhete 
fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos.

Aqui se pune todo aquele que fornecer, desviar ou facilitar a distribuição 
de ingressos com o fim de obter lucro com o cambismo, havendo aumento de 
pena de 1/3 até a metade para as pessoas elencadas no parágrafo único 
do dispositivo que utilizarem da condição especial que ostentam para a 
prática do crime, a saber:

a) servidor público5;

b) dirigente ou funcionário de entidade de prática desportiva;

c) dirigente ou funcionário de entidade responsável pela organização da 
competição;

d) dirigente ou funcionário de empresa contratada para o processo de 
emissão, distribuição e venda de ingressos;

e) dirigente ou funcionário de torcida organizada.

Embora não seja aplicável ao delito a Lei 9.099/95, e porquanto o disposto no 
§§ 4o e 5o do artigo 41-B da lei, pode, diante das circunstâncias do caso concreto, ser 
eficaz a imposição de cautelares previstas no artigo 319 CPP.

Por exemplo, sendo o caso, faculta-se ao Promotor de Justiça requerer a 
imposição de cautelar para impedir o dirigente de torcida organizada de 
comparecer às proximidades do estádio e a qualquer local em que se realize 
evento esportivo, e para que este permaneça em local a ser indicado pelo 
juízo, no período compreendido entre as 2 (duas) horas antecedentes e as 
2 (duas) horas posteriores à realização de partidas de entidade de prática 
desportiva ou de competição determinada até o trânsito em julgado do 
processo.

Das sanções de multa – Artigos 41-B a 41-G da Lei 10.671/2003

Todos os artigos que tipificam condutas criminosas no Estatuto do Torcedor 
(artigos 41-B a 41-G da Lei 10.671/03) preveem, além da pena privativa de liberdade, a 
aplicação de pena de multa ao réu.

5 “Facilita a venda de ingresso o policial que faz vistas grossas, que dá suporte ao vendedor, seja 
material ou moral.” (Calil Simão, In Estatuto de Defesa do Torcedor Comentado, Ed. J. H. Mizuno, 
2011, pág.: 124).
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A pena de multa para esses delitos sofreu alteração pela Lei Geral da Copa (Lei 
12.663/2012) quando a conduta estiver relacionada com a Copa das Confederações 
FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014, a saber:

Art. 35.  Na fixação da pena de multa prevista neste Capítulo e nos 
arts. 41-B a 41-G da Lei no 10.671, de 15 de maio de 2003, quando os 
delitos forem relacionados às Competições, o limite a que se refere 
o § 1o do art. 49 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), pode ser acrescido ou reduzido em até 10 (dez) 
vezes, de acordo com as condições financeiras do autor da infração 
e da vantagem indevidamente auferida.

O artigo 35 da Lei Geral da Copa modifica o artigo 49, § 1o do Código Penal 
que diz que na fixação do valor do dia-multa deverá o juiz se atentar para o limite 
mínimo de um trigésimo e o limite máximo de 5 (cinco) vezes o valor do salário-mínimo 
vigente à data do fato.

Código Penal

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da 
quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 
10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a 
um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, 
nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices 
de correção monetária.

Assim, na hipótese de a prática das infrações penais dos 41-B a 41-G da Lei 
10.671/03 estiverem relacionadas com a Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa 
do Mundo FIFA 2014, o valor do dia multa poderá ser acrescido ou reduzido 
pelo juiz em até 10 (dez) vezes ao previsto no artigo 49, § 1o do Código 
Penal, de acordo com as condições financeiras do autor da infração e da 
vantagem indevidamente auferida. (artigo 35 da Lei 12.663/2012)
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CAPÍTULO III
A LEI GERAL DA COPA

A Lei Geral da Copa (Lei 12.663/2012) tipifica nos seus artigos 30 a 33, 
infrações penais relacionadas aos eventos esportivos Copa das Confederações FIFA 
2013 e Copa do Mundo FIFA 2014.

As ações penais dos crimes da Lei Geral da Copa somente se procedem 
mediante representação da FIFA, portanto, são ações públicas condicionadas 
(artigo 100, § 1º do CP c/c  artigos 24, 38 e 39 do CPP).

Salvo na hipótese do artigo 31 que a pena é de 1 (um) a 3 (três) meses ou 
multa, é possível a transação penal em todos os demais, pois nos artigos 30, 32 e 33 a 
pena privativa de liberdade é de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa. (artigo 61 da Lei 
9.099/95).

Com relação a pena de multa, observe-se que o valor do dia-multa poderá 
ser acrescido ou reduzido pelo juiz em até 10 (dez) vezes aos limites previstos no artigo 
49, § 1o do Código Penal, de acordo com as condições financeiras do autor da infração e 
da vantagem indevidamente auferida. (artigo 35 da Lei 12.663/2012)

Pontue-se também que os tipos penais previstos na Lei Geral da Copa terão 
vigência até o dia 31 de dezembro de 2014, tratando-se portanto de lei temporária. De 
toda forma, embora decorrido o período de sua duração, a norma será aplicada aos 
fatos praticados durante sua vigência (artigo 3º do Código Penal).

Passemos, pois, à análise sintética da regência penal da Lei Geral da Copa:

Utilização indevida de Símbolos Oficiais 

Art. 30. Reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente 
quaisquer Símbolos Oficiais de titularidade da FIFA:

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa.

O delito em questão tem como objeto material os símbolos oficiais da FIFA. 
A definição de símbolos oficiais da FIFA é prevista no artigo 2º, XVIII da Lei Geral 
da Copa: sinais visivelmente distintivos, emblemas, marcas, logomarcas, mascotes, 
lemas, hinos e qualquer outro símbolo de titularidade da FIFA.

Pune-se, em suma, a falsificação de um símbolo oficial da FIFA.
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 Art. 31.  Importar, exportar, vender, distribuir, oferecer ou expor à 
venda, ocultar ou manter em estoque Símbolos Oficiais ou produtos resultantes 
da reprodução, imitação, falsificação ou modificação não autorizadas de 
Símbolos Oficiais para fins comerciais ou de publicidade:

 Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa.

O delito em questão tem como objeto material os símbolos oficiais da 
FIFA, autênticos ou falsificados.

Pretende-se punir aquele que, com fins comerciais ou de publicidade, 
passe a adotar as condutas previstas no tipo: importar, exportar, vender, distribuir, 
oferecer, expor à venda, ocultar ou manter em estoque.

Sobre o elemento subjetivo, esclarece Nucci 6:

“Há elemento subjetivo específico, consistente na finalidade comercial 
ou de publicidade. (…) É interessante observar que, apesar de parecer 
teratológica a previsão vender (…) para fins comerciais, na essência, não se 
deve conceder interpretação ampla ao tipo incriminador. Noutros termos, 
se o particular vender a outro um símbolo oficial da Copa do Mundo, 
em caráter não comercial, inexiste o delito. O mesmo se diga de quem 
distribua símbolos oficiais gratuitamente, sem qualquer fim comercial ou 
publicitário. Aliás, a inserção da finalidade específica permite que alguém 
oculte ou ofereça a terceiro, por exemplo, sem objetivo comercial nem 
publicitário, até mesmo o produto falsificado. Cuida-se de fato atípico. 
A única forma de punir quem detém o material falsificado, sem tais fins 
especiais, seria provar a sua participação no delito previsto no art. 30.”

No que toca aos símbolos oficiais a tipicidade é condicionada à prática das 
condutas sem a autorização da FIFA.

Já a punição para símbolos falsificados tem por intuito reprimir a contrafação.

Marketing de Emboscada por Associação 

Art. 32. Divulgar marcas, produtos ou serviços, com o fim de alcançar 
vantagem econômica ou publicitária, por meio de associação direta ou indireta 
com os Eventos ou Símbolos Oficiais, sem autorização da FIFA ou de pessoa 
por ela indicada, induzindo terceiros a acreditar que tais marcas, produtos ou 
serviços são aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA:

6 Nucci, Guilherme de Souza: Leis Penais e Processuais Comentadas, Volume 1, Ed.RT, 6ª edição, 
2012, p. 389.
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Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, sem autorização da 
FIFA ou de pessoa por ela indicada, vincular o uso de Ingressos, convites ou 
qualquer espécie de autorização de acesso aos Eventos a ações de publicidade 
ou atividade comerciais, com o intuito de obter vantagem econômica.

O artigo 32 pune aquele que sem autorização da FIFA ou de pessoa 
por ela indicada, efetua divulgação de marcas, produtos ou serviços, por meio 
de associação com os eventos ou símbolos oficiais da FIFA, com o fim de auferir 
vantagem econômica ou publicitária. O tipo ainda exige como elementar que 
terceiros sejam induzidos a acreditar que tais marcas, produtos ou serviços 
são aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA.

Pune-se também aquele que sem autorização da FIFA, promover ações de 
publicidade ou atividades comerciais mediante o uso de ingressos, convites ou 
qualquer espécie autorização de acesso aos eventos FIFA, com o fim de obter 
vantagem econômica.

Marketing de Emboscada por Intrusão

Art. 33. Expor marcas, negócios, estabelecimentos, produtos, serviços 
ou praticar atividade promocional, não autorizados pela FIFA ou por pessoa 
por ela indicada, atraindo de qualquer forma a atenção pública nos locais 
da ocorrência dos Eventos, com o fim de obter vantagem econômica ou 
publicitária:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa.

O artigo 33 da Lei Geral da Copa define o “Marketing de Emboscada por 
Intrusão” tipificando a conduta daquele que, não autorizado pela FIFA, expõe marcas, 
negócios, estabelecimentos, produtos e serviços ou pratique atividade publicitária em 
locais da ocorrência dos eventos.

Exige-se para consumação do delito que a conduta atraia a atenção pública e 
tenha por fim a obtenção de vantagem econômica ou publicitária.

Trata-se da conduta similar à ocorrida no jogo entre Holanda e Dinamarca na 
Copa do Mundo FIFA 2010 na África do Sul quando torcedoras holandesas ao utilizarem 
vestidos laranjas padronizados foram acusadas de propaganda ilegal supostamente 
realizada por cervejaria não patrocinadora da FIFA
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Como aponta Nucci7:

“É preciso, como demanda o próprio tipo penal, potencialidade para 
atrair a atenção pública; algo inócuo para tal fim torna-se inofensivo, 
logo, atípico. Ilustrando, ocorre a entrada de um torcedor com a camiseta 
de determinada marca de veículo; cuida-se de medida insuficiente para 
atrair a atenção pública”

CAPÍTULO IV
A SITUAÇÃO DO ESTRANGEIRO NOCIVO E O REINGRESSO DO 
ESTRANGEIRO EXPULSO

Estima-se que por ocasião da Copa do Mundo FIFA 2014 o Brasil receberá 
aproximadamente 600 (seiscentos) mil turistas estrangeiros.

Por isso, poderão ocorrer a prática de crimes praticados por estrangeiros, que 
à luz da Lei 6.815/80 estarão sujeitos à expulsão.

A Lei 6.815/80 no artigo 65, prevê a expulsão ao estrangeiro que, de qualquer 
forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade 
ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à 
conveniência e aos interesses nacionais.

Também são passíveis de expulsão o estrangeiro que: a) praticar fraude a fim de 
obter a sua entrada ou permanência no Brasil; b) havendo entrado no território nacional 
com infração à lei, dele não se retirar no prazo que lhe for determinado para fazê-lo, 
não sendo aconselhável a deportação; c) entregar-se à vadiagem ou à mendicância; ou 
d) desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro.

Em síntese, a expulsão é a retirada compulsória de um estrangeiro do 
território nacional motivada pela prática de um crime que tenha cometido no Brasil ou 
por conduta incompatível com os interesses nacionais.

Pontue-se que o decreto de expulsão é ato administrativo discricionário do 
Presidente da República (art. 66 da Lei 6.815/80), delegado ao Ministro da Justiça por 
meio do artigo 1º do Decreto 3.3447, de 05 de maio de 2000:

7 Nucci, Guilherme de Souza: Leis Penais e Processuais Comentadas, Volume 1, Ed.RT, 6ª edição, 
2012, p. 391.
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“Art. 1o  Fica delegada competência ao Ministro de Estado da Justiça, 
vedada a subdelegação, para decidir sobre a expulsão de estrangeiro do 
País e a sua revogação, nos termos do art. 66 da Lei no 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, republicada por determinação do art. 11 da Lei no 6.964, 
de 9 de dezembro de 1981.”

Assim, não é cabível a expulsão por ordem judicial em virtude de prática de 
crime.

Todavia, o Ministério Público tem o DEVER de oficiar ao Ministério 
da Justiça comunicando o trânsito em julgado de sentença condenatória pela prática 
de crime por estrangeiro. (artigo 68 da Lei 6.815/80)

A comunicação deverá ser acompanhada (1) da cópia da sentença condenatória, 
(2) da certidão de trânsito em julgado e (3) da folha de antecedentes penais constantes 
dos autos (art. 68 da Lei 6.818/80):

“Art. 68. Os órgãos do Ministério Público remeterão ao Ministério 
da Justiça, de ofício, até trinta dias após o trânsito em julgado, cópia 
da sentença condenatória de estrangeiro autor de crime doloso ou de 
qualquer crime contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a 
economia popular, a moralidade ou a saúde pública, assim como da folha 
de antecedentes penais constantes dos autos.

Parágrafo único. O Ministro da Justiça, recebidos os documentos 
mencionados neste artigo, determinará a instauração de inquérito para a 
expulsão do estrangeiro.”

Em que pese a disposição legal obrigar a comunicação ao Ministério da Justiça 
somente com o trânsito em julgado da decisão, sugere-se que a remessa de peças ocorra 
sempre que o Membro do MP estiver diante de infração penal cometida por 
estrangeiro, seja nas hipóteses de transação penal, suspensão condição do processo 
ou ao próprio processamento da ação penal.

Isto porque, não se exige sentença condenatória para a expedição do decreto 
expulsório e a retirada compulsória do estrangeiro nocivo por ser fundamentada na 
conduta nociva à conveniência e aos interesses nacionais.

Nas palavras de Yussef Said Cahali 8, “isto quer dizer que, pelo sistema vigorante 
no Brasil, o existir ou inexistir sentença condenatória no estrangeiro não 
tem influência na sua expulsão, assim como não influi nela a simples 
8 Yussef Said Cahali, Estatuto do Estrangeiro, 2a  edição, Ed. RT, 2010, p. 216
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existência de processo criminal instaurado contra ele, porque a expulsão é 
ato que o Presidente da República pratica no exercício da função política inerente ao 
Poder Executivo, cujo exercício lhe é conferido pela Carta Fundamental.”(Estatuto do 
Estrangeiro, 2a  edição, Ed. RT, 2010, p. 216)

Acrescente-se que o Ministro da Justiça não fica adstrito à conclusão do 
processo criminal ou ao cumprimento da pena para executar a expulsão, motivo 
pelo qual reforçamos o entendimento que, mesmo antes da sentença condenatória, 
ou também em casos de transação penal e suspensão condicional do processo é 
recomendável a comunicação do fato ao Ministro da Justiça, para que 
este, no exercício de sua discricionariedade, resolva sobre a expulsão.

Após a comunicação do Ministério Público com fundamento no artigo 66 
da Lei 6.815/80, o Ministro da Justiça determinará a instauração de inquérito para 
expulsão do estrangeiro.

A instauração de inquérito para a expulsão do estrangeiro também 
pode ser determinada pelo Ministro da Justiça de ofício ou acolhendo 
solicitação fundamentada (art. 102, Decreto 86715/90), situação onde se encaixa 
as comunicações efetuadas pelo Ministério Público antes da sentença condenatória, 
em casos de transação penal e suspensão condicional do processo, como sugerido ao 
norte.

O inquérito para expulsão do estrangeiro será instaurado pelo Departamento 
de Polícia Federal e iniciado mediante Portaria. A regulamentação do procedimento 
encontra-se esmiuçada nos artigos 100 a 109 do Decreto 86.715/81.

Por relevante, informa-se que o inquérito será sumário (artigo 104 do 
Decreto 86.175/81) e não excederá o prazo de quinze dias nos casos de:

a) infração contra a segurança nacional;

b) a ordem política ou social e a economia popular;

c) nos casos de comércio, posse ou facilitação de uso indevido de substância 
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;

d) desrespeito a proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro.

Sem prejuízo das prisões cautelares do Código de Processo Penal 
é possível também, no âmbito do inquérito para expulsão do estrangeiro, 
a decretação da liberdade vigiada ou da prisão administrativa deste, 
fundamentada no artigo 69 da Lei 6.815/80.
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Art. 69. O Ministro da Justiça, a qualquer tempo, poderá determinar a 
prisão, por 90 (noventa) dias, do estrangeiro submetido a processo de 
expulsão e, para concluir o inquérito ou assegurar a execução da medida, 
prorrogá-la por igual prazo.

  Art. 73. O estrangeiro, cuja prisão não se torne necessária, ou que 
tenha o prazo desta vencido, permanecerá em liberdade vigiada, em 
lugar designado pelo Ministério da Justiça, e guardará as normas de 
comportamento que lhe forem estabelecidas.

No caso de necessidade da prisão administrativa, é mister apenas a releitura 
do dispositivo para adequá-lo à roupagem constitucional de 1988 que exige a prisão 
“por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.” 
A competência para decidir sobre a prisão administrativa é da Justiça Federal.

Apesar de haver divergências doutrinárias quanto ao cabimento da prisão 
administrativa, predomina o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à sua 
possibilidade:

“2. Manutenção dessa modalidade de prisão: após a Constituição de 
1988, a única modificação havida, nesse contexto, foi a impossibilidade 
de qualquer prisão, no Brasil, ser decretada por outra autoridade, que 
não fosse a judiciária. Portanto, cremos mantidas todas as hipóteses de 
prisão administrativa, inclusive estas do art. 319, desde que passem a ser 
decretadas por juiz de direito. Pouco importa que, hoje, pareçam estranhas. 
Não há sentido em se considerar revogadas as situações, expressamente 
previstas em lei, somente porque a autoridade a decretá-las passa a ser a 
judiciária. Ademais, não fosse assim, seria impossível justificar a prisão 
para expulsão, que e corriqueiramente decretada por juiz federal – nem 
mencionamos a prisão para extradição, pois esta ainda tem caráter 
cautelar. Pela manutenção da prisão administrativa: Mirabete (Código 
de Processo Penal interpretado, p. 424). Contra, crendo revogadas essas 
hipóteses do art. 319: Tourinho (Código de Processo Penal comentado, 
v. 1., p. 551)”. (Nucci, Guilherme de Souza: Código de Processo 
Penal Comentada, Ed. RT, 10ª edição, pág.: 672)

A prisão administrativa possui prazo de 90 (noventa) dias e após o término 
deste e não concluído o inquérito, poderá ser imposta a medida administrativa de 
liberdade vigiada. (art. 73 da Lei 6.815/80)
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A expulsão se concretiza com o decreto (artigo 66, parágrafo único da Lei 
6.815/80).

Retirado compulsoriamente do país, o estrangeiro não pode retornar enquanto 
não revogado o decreto expulsório.

Caso haja o retorno proibido, a conduta se amoldará ao tipo do artigo 338 do 
Código Penal, crime de competência da Justiça Federal:

Reingresso de estrangeiro expulso

Art. 338 - Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele 
foi expulso:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão 
após o cumprimento da pena.

O artigo 338 é um delito de mão própria, pois o sujeito ativo somente pode ser 
o estrangeiro que foi expulso do território nacional.

É pressuposto do delito que o estrangeiro além de regularmente expulso, 
tenha deixado o território nacional, pois a conduta típica é o reingresso.

A consumação se efetiva com o simples reingresso, não importando se o 
expulso tinha o interesse de permanecer no território brasileiro apenas brevemente. 
Desta forma, se um estrangeiro expulso reingressar no território nacional com o fim de 
assistir à Copa do Mundo FIFA 2014 incorrerá na conduta típica do artigo 338 do CP.

O delito é unissubsistente, pois caracteriza-se com o simples retorno do 
estrangeiro expulso, e permanente, já que a consumação se efetiva enquanto não cessa 
a permanência do expulso no território nacional.

CAPÍTULO V
O ESTRANGEIRO: INTÉRPRETE E ASSISTÊNCIA CONSULAR
 

É possível que durante os eventos esportivos mundiais, os estrangeiros 
necessitem da tutela do Poder Judiciário sejam em questões cíveis ou criminais.
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Em caso de o Membro do Parquet se deparar com tal situação, necessária 
a atenção para a nomeação de intérpretes em caso de realização de 
audiências, não sendo suficiente que o Juiz, o Promotor ou serventuários sejam 
capazes de entender e pronunciar a língua do estrangeiro.

Nesse ponto, colhe-se das leis processuais civis e penais pátrias:

- Código de Processo Penal

 Art. 193. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o 
interrogatório será feito por meio de intérprete.

- Código de Processo Civil:

Art. 151. O juiz nomeará intérprete toda vez que o repute necessário para:

(…)

II - verter em português as declarações das partes e das testemunhas que 
não conhecerem o idioma nacional;

Vale ressaltar, ainda, que o estrangeiro, preso ou detido de qualquer forma, no 
Brasil, tem direito a ser cientificado, pelas autoridades brasileiras, de que 
lhe assiste a faculdade de comunicar-se com respectivo agente consular, 
conforme Convenção de Viena sobre relações consulares, artigo 36, 1, b e c.

Decreto-Lei n.º 183/72

Convenção de Viena sobre Relações Consulares

ARTIGO 36.º

Comunicação com os nacionais do Estado que envia

1. A fim de facilitar o exercício das funções consulares relativas aos nacionais 
do Estado que envia:

(...)

b) Se o interessado assim o solicitar, as autoridades competentes 
do Estado receptor deverão, sem tardar, informar o posto 
consular competente quando, na sua área de jurisdição, um 
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nacional do Estado que envia for preso, encarcerado, posto 
em prisão preventiva ou detido de qualquer outra maneira. 
Qualquer comunicação endereçada ao posto consular pela pessoa detida, 
encarcerada ou presa preventivamente deve igualmente ser transmitida 
sem tardar pelas referidas autoridades. Estas deverão imediatamente 
informar o interessado dos seus direitos, nos termos da presente alínea;

c) Os funcionários consulares terão direito a visitar o 
nacional do Estado que envia que esteja encarcerado, preso 
preventivamente ou detido de qualquer outra maneira, 
conversar e corresponder-se com ele e providenciar quanto 
à sua defesa perante os tribunais. Terão igualmente o direito de 
visitar o nacional do Estado que envia que, na sua área de jurisdição, 
esteja encarcerado ou detido em execução de uma sentença. Todavia, os 
funcionários consulares deverão abster-se de intervir em favor de um 
nacional encarcerado, preso preventivamente ou detido de qualquer outra 
maneira sempre que o interessado a isso se opuser expressamente.

2. Os direitos a que se refere o parágrafo 1 do presente artigo serão exercidos 
de acordo com as leis e regulamentos do Estado receptor, entendendo-se 
contudo que tais leis e regulamentos não devem impedir o pleno efeito dos 
direitos reconhecidos pelo presente artigo.

Para evitar eventuais nulidades, anexo a este roteiro segue a lista das 
embaixadas e consulados dos principais países cujas seleções participarão da Copa das 
Confederações FIFA 2013.
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ANEXO

1. CNMP
Presidente: Roberto Monteiro Gurgel Santos
Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, edifício Adail Belmonte, 
CEP 70070-600
Horário de funcionamento: segunda a sexta, 9h às 19h
Telefone (61) 3366-9100 e Fax (61) 3366-9151

2. CNJ
Presidente: Joaquim Barbosa
Sede: Supremo Tribunal Federal - Anexo I, Praça dos Três Poderes, S/N
CEP:70175-901
Anexo: SEPN Quadra 514 norte, lote 7, Bloco B CEP: 70760-542
Telefone: (61) 2326-5182/ 2326-5243/2326-5246 Fax para petições: (61) 3217-4505

3. Ministério das Relações Exteriores
MRE – Distrito Federal
Chefe: Embaixador Antônio de Aguiar Patriota
Endereço: Palácio Itamaraty - Esplanada dos Ministérios -
Bloco H -Brasília/DF - Brasil
CEP 70.170-900
Tel: (61) 2030-6775

Escritório de Representação do MRE em Belo Horizonte (Ereminas)
Chefe: Ministro João Batista Cruz  
Endereço: Rua Timbiras, 1.200, 8º andar, sala 810  
Ed. Minas Trade Center  
30140-060 - Belo Horizonte - MG  
Tel.: +55 (31) 3213-3008  
Fax: +55 (31) 3213-9835
e-mail: ereminas@ereminas.org.br

Escritório de Representação do MRE na Bahia (Erebahia)
Chefe: Ministro Douglas W. de Vasconcellos  
Endereço: 3ª Avenida, 310, Centro Administrativo da Bahia
 41745-005 - Salvador - BA  
Tel.:+55 (71) 3115-3097
Fax: +55 (71) 3115-3092
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Escritório de Representação do MRE em Recife (Erene)
Chefe: Ministro Isnard Penha Brasil Junior
Endereço: Rua Antônio Lumack do Monte, nº 128  
Ed. Empresarial Center III, 4º andar, Sala 401 - Boa Viagem
51210-050 - Recife - PE  
Tels.:+55 (81) 3326-9978 / 3465-9915 / 3465-9088 
Fax:+55 (81) 3326-9690
e-mail: erene@itamaraty.gov.br

Escritório de Representação do MRE no Rio de Janeiro (ERERIO)
Chefe: Emb. Valter Pecly Moreira
Endereço: Av. Marechal Floriano, 196
20080-002 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: +55 (21) 2263-1117  
 e-mail: ererio@itamaraty.gov.br

4. Confederação Brasileira de Futebol
Presidente: José Maria Marin
Secretário Geral: Marco Antônio Teixeira
Endereço: Rua Victor Civita, 66 - Bloco I – Edifício 5 – 5º andar
Condomínio Rio Office Park – Barra da Tijuca
22775-040 - Rio de Janeiro–RJ
Telefone: (021) 3572-1900
E-mail: cbf@cbffutebol.com.br
Site: www.cbf.com.br

5. Federações Estaduais de Futebol

BAHIA
Federação Baiana de Futebol
Fundação: 14/09/1913
Presidente: Ednaldo Rodrigues Gomes
Endereço: Praça Castro Alves, 1
Palácio dos Esportes
40020-160 – Salvador-BA
Telefone: (71) 3321-0448
Site: www.fbf.org.br
E-mail: fbf@fbf.org.br
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CEARÁ
Federação Cearense de Futebol
Fundação: 23/03/1920
Presidente: Mauro Carmélio
Endereço: Rua Paulino Nogueira, 77 - Gentilândia
60020-270 – Fortaleza-CE
Telefone: Secretaria: (85) 3206-6500
Site: www.futebolcearense.com.br
Departamento de Registro: registro@futebolcearense.com.br

DISTRITO FEDERAL
Federação Metropolitana de Futebol
Fundação: 16/03/1959
Presidente: Weber Magalhães
Endereço: SAS Q 05 LOTE 02 BLOCO “N” - TÉRREO - ED. OAB
70070-050 – Brasília-DF
Telefone: (61) 3321-8800
Site: www.fbfdf.org.br
E-mail: fmf@fmf.org.br

MINAS GERAIS
Federação Mineira de Futebol
Fundação: 5/03/1915
Presidente: Paulo Sérgio Miranda Schettino
Endereço: Av. Barbacena, 473 - 7o. ao 12o. andar - Barro Preto
30190-130 - Belo Horizonte-MG
Telefone: (31) 3071-7188 / 3292-4736
Fax: (31) 3295-4644
Site: www.fmfnet.com.br
E-mail: mg.registro@cbf.com.br
Imprensa: acsfmf@uol.com.br

PERNAMBUCO
Federação Pernambucana de Futebol
Fundação: 16/06/1915
Presidente: Dr. Carlos Alberto Gomes de Oliveira
Endereço: Rua Dom Bosco, 871 - Boa Vista
CEP 50070-70 – Recife-PE
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Telefone: (81) 3423-2122
Site: www.fpf-pe.com.br
E-mail: fpf@fpf-pe.com.br

RIO DE JANEIRO
Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro
Fundação: 19/09/1979
Presidente: Rubens Lopes da Costa Filho
Endereço: Rua Radialista Waldir Amaral, 20 - Maracanã
20171-160 – Rio de Janeiro-RJ
Telefone: (21) 2569-5022 / 2569-6320
Site: www.fferj.com.br
E-mail: secretaria@fferj.com.br

6. Comitê Organizador Local - COL
Presidente: José Maria Marin
Av. Salvador Allendi, 6555 Portão H – Rio Centro
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ
Cep: 22.783-127
(21) 2432-2014
(21) 2014-2014 / 2463

7. FIFA Brasil
FIFA World Cup Brazil Assessoria Ltda.
Av. Salvador Allendi, 6555 – Riocentro – Pavilhão 1
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ
Cep: 22.783-127
(21) 2014-2121

8. Confederação Sulamericana de Futebol – Conmebol
Presidente: Eugenio Figueredo Aguerre
Autopista Aeropuerto Internacional km 12 y
Telefone:  +595-21/645 781
LUQUE – Paraguay
www.conmebol.com
conmebol@conmebol.com.py
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9. Embaixadas e Consulados dos países participantes da Copa das 
Confederações

Embaixada da Nigéria
VINCENT A. OKOEDION, ESQ
Embaixador da Nigéria
SEN Avenida das Nações, Lote 05
Brasília DF
CEP: 70800-400
Setor Consular da Embaixada
SEN Av. das Nações, Lote 05
Brasília/DF Cep: 70459-900
Telefone: (0xx61) 3226-1717

Embaixada do Japão
AKIRA MIWA
Embaixador do Japão
Av. das Nações , Quadra 811, Lote 39
Setor de Embaixadas Sul
Brasília – DF
CEP: 70425-900

Consulado-Geral do Japão - Recife - PE

Rua Padre Carapuceiro, 733, 14º andar Edif. Empresarial Center I, Boa Viagem
Recife/PE  Cep: 51020-280
Telefone: (0xx81) 3207-0190 Fax: (0xx81) 3465-9140
Site: www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/country/recive.html
Jurisdição: Pernambuco, Bahia, Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte

Consulado-Geral do Japão - Rio de Janeiro

Praia do Flamengo, 200, 10° andar
Rio de Janeiro/RJ  Cep: 22210-030
Telefone: (0xx21) 3461-9595 Fax: (0xx21) 3235-2241
Email: consucgj@nethall.com.br Site: http://www.rio.br.emb-japan.go.jp/
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Embaixada da Espanha
MANUEL DE LA CÁMARA HERMOSO
Embaixador da Espanha
SES Avenida das Nações, Quadra 811, Lote 44
Brasília – DF
CEP: 70429-900

Consulado-Geral da Espanha - Salvador - BA

R. Marechal Floriano, 21, Canela
Salvador/BA  Cep: 40110-010
Telefone: (0xx71) 3336-9055 / 3337-3112 Fax: (0xx71) 3336-0266
Email: cog.salvadorbahia@maec.es Site: http://www.maec.es/consulados/salvador-
bahia/es/home

Consulado-Honorário da Espanha - Fortaleza - CE

Av. Santos Dumont, 2122, Sala 1306 - Manhattan Center
Fortaleza/CE  Cep: 60150-161 Telefone: (0xx85) 3264-0055
Email: barbazanveronica@hotmail.com

Setor Consular da Embaixada - Brasília - DF

SES, Av. das Nações, Qd.801, Lote 44
Brasília/DF  Cep: 70429-90
Telefone: (0xx61) 3701-1637 / 38 / 39 Fax: (0xx61) 3242-1781 / 3244-2381

Consulado-Honorário da Espanha - Belo Horizonte - MG

R. São Paulo, 893 – sala 1210 – Centro
Belo Horizonte/MG Cep: 30170-13
Telefone: (0xx31) 3213-0763 Fax: (0xx31) 3213-0763

Consulado-Honorário da Espanha - Recife - PE

R. Serinhaem, 105 - 2º andar, s.201/202 - Boa Viagem
Recife/PE   Cep: 51021-200
Telefone: (0xx81) 3465-7474 Fax: (0xx81) 3465-6600
Email: consulado.recife.es@gmail.com
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Consulado-Geral da Espanha - Rio de Janeiro - RJ

R. Lauro Müller, 116, s. 1601/02 - Torre Rio Sul – Botafogo
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22290-160
Telefone: (0xx21) 2543-3200/3112 Fax: (0xx21) 2543-3096
Email: cgespriojan@correo.mae.es Site: http://www.maec.es/consulados/rio/es/
home
Jurisdição: RJ/MG/ES

Embaixada da Itália
RAFFAELE TROMBETTA
Embaixador da Itália
SES Avenida das Nações, Quadra 807, Lote 30
Brasília – DF
CEP: 70420-900

Consulado Honorário da Itália - Salvador - BA

Av. Sete de Setembro, 1238
Salvador/BA Cep: 40080-001
Telefone: (0xx71) 3329-5338/3512 Fax: (0xx71) 3329-3591
Email: consuladodaitalia@br.inter.net

Vice Consulado Honorário da Itália - Fortaleza - CE

Rua Miguel Dibe, 80 - Parque Washington Soares
Fortaleza/CE Cep: 68811-130
Telefone: (0xx85) 3273-2606 e 3278-6352 Fax: (0xx85) 3273-2606
Email: misiciroberto@hotmail.com Email: info@consfortaleza.org.br

Consulado da Itália - Belo Horizonte - MG

R. Inconfidentes, 600
Belo Horizonte/MG Cep: 30140-120
Telefone: (0xx31) 3524-1000 Fax: (0xx31) 3281-4408
Email: segreteria.belohorizonte@esteri.it Site: http://www.consbelohorizonte.esteri.it/ 
Circunscrição: Minas Gerais, Goiás, Tocantins
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Consulado da Itália - Recife - PE

Av. Domingos Ferreira, no. 2222 - 2°. Andar - Ed. Robert Gran - Boa Viagem
Recife/PE Cep: 51010-030
Telefone: (0xx81) 3466-4200 Fax: (0xx81) 3466-4320
Email: consolato.recife@esteri.it Site: http://www.consrecife.esteri.it/
Circunscrição: AL, AP, AM, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RR, SE, FN

Consulado Geral da Itália - Rio de Janeiro - RJ

Av. Presidente Antonio Carlos, 40 - 7o andar
Rio de Janeiro/RJ  Cep: 20020-010
Telefone: (0xx21) 3534-1315 Fax: (0xx21) 2262-6348
Email: segreteria.riodejaneiro@esteri.it Site: http://www.consriodejaneiro.esteri.it/
Circunscrição: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia

Embaixada do México
ALEJANDRO DE LA PEÑA NAVARRETE
Embaixador do México
Av. das Nações, Quadra 805, Lote 18
Brasília – DF
CEP 70412-900

Consulado Honorário do México - Fortaleza - CE

Rua São Paulo, 1941- Jacarecanga
Fortaleza/CE Cep: 60030-101
Telefone: (0xx85) 3238-3800 Fax: (0xx85) 3238-3800
Email: cmexico@planos.com.br

Setor Consular da Embaixada - Brasília - DF

SES Av. das Nações, Qd. 805, Lote 18
Brasília/DF  Cep: 70412-900
Telefone: (0xx61) 3204-5254/ 5255 Fax: (0xx61) 3204-5201 /02
Email: consulmexbsb@uol.com.br
Jurisdição: DF/GO/TO/PA/AP/RR/AM
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Consulado Honorário do México - Recife - PE

R.Aquidabã, 20 - ap. 1401 - Boa Viagem
Recife/PE  Cep: 51030-280
Telefone: (0xx81) 3083-1760 Fax: (0xx81) 3343-1430
Email: iaradubeux@yahoo.com.br
Jurisdição: PB/PE/RN

Consulado Geral do México - Rio de Janeiro - RJ

Praia de Botafogo, 242/301, Botafogo
Rio de Janeiro/RJ   Cep: 22250-040
Telefone: (0xx21) 3262-3200 Fax: (0xx21) 3262-3210
Email: comexrio@domain.com.br Site: http://www.consuladodomexicorj.com/
Jurisdição: RJ/ES/MG/BA/SE/AL/PE/PB/RN/CE/PI/MA.

Embaixada do Uruguai
CARLOS DANIEL AMORÍN TENCONI
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário
SES 803 Avenida das Nações Lote 14
Brasília - DF - Brasil
CEP: 70450-900

Consulado de Distrito do Uruguai - Salvador - BA

R. Gregorio de Matos, 20 - 1º andar
Salvador/BA  Cep: 40025-000
Telefone: (0xx71) 3322-7093 / 94 Fax: (0xx71) 3322-7096
Email: conurubahia@terra.com.br

Consulado de Distrito do Uruguai - Fortaleza - CE

R. Julio Abreu, 383 - s.01 - Bairro Varjota
Fortaleza/CE Cep: 60160-240 Telefone: (0xx85) 4006-5880
Email: conuruceara@gmail.com.br
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Setor Consular da Embaixada - Brasília - DF

S.E.S. Av. das Naçoes, lote 14, Quadra 803 Sul
Brasília/DF  Cep: 70.450-900
Telefone: (0xx61) 3322-4528 / 3322-1200

Consulado Geral do Uruguai - Belo Horizonte - MG

Av. do Contorno 6777, 13º andar, Sala 1301 - Bairro Santo Antonio
Belo Horizonte/MG Cep: 30110-935
Telefone: (0xx31) 3296-7527 Email: conurubelo@terra.com.br Site: http://www.uru-
guaybelohorizonte.org.br
cônsul: sr. Jorge Luis Pouy-Janavel

Consulado Geral do Uruguai - Rio de Janeiro - RJ

Praia de Botafogo 242, 6º andar
Rio de Janeiro/RJ  Cep: 22250-040
Telefone: (0xx21) 2553-6030 Fax: (0xx21) 2553-6036
Email: conuruguana@consulado-uruguay-rio.org.br Site: http://www.consulado-uru-
guay-rio.org.br/

10. Polícia Federal
Superintendência Regional de Minas Gerais
Superintendente: DPF SÉRGIO BARBOZA MENEZES
Endereço: Rua Nascimento Gurgel, n° 30 - Bairro Gutierrez
CEP 30430-340
Fone: (0xx-31) 3330-5200
Fax: (0xx-31) 3335-8832

Superintendência Regional da Bahia
Superintendente: DPF César Augusto Toselli
Endereço: Av. Oscar Pontes, 339 Bairro Água de Meninos - Salvador 
CEP 40460-130
Fone: (0xx-71) 3319-6000 
Fax: (0xx-71) 3321-3927

Superintendência Regional de Pernambuco
Superintendente: DPF Marlon Jefferson de Almeida
Endereço: Av. Martin Luther King (Cais do Apolo), 321 - Bairro do Recife - CEP 50030-
230 Fone: (0xx-81) 2137-4000
Fax: (0xx-81) 3224-6505
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Superintendência Regional do Rio de Janeiro
Superintendente: DPF Roberto Mário da Cunha Cordeiro
Endereço: Av. Rodrigues Alves, 1 - 3º andar - Centro / CEP 20081-250
Fone: (21) 2203-4000
Fax: (21) 2253-3454

Superintendência Regional do Ceará
Superintendente: DPF Sandro Caron
Endereço: R. Dr.Laudelino Coelho, 55 - Bairro de Fátima - Fortaleza
CEP 60415-430
Fone: (0xx-85) 3392-4900
Fax: (0xx-85) 3392-4973
Email:cs.srce@dpf.gov.br (comunicação social) e gab.srce@dpf.gov.br (gabinete)

Superintendência Regional do Distrito Federal
Superintendente: DPF Silvana Helena Vieira Borges
Endereço:SAIS Quadra 7 - Lote 23 - Setor Policial Sul Brasília-DF / CEP 70610-902
Fone: (0xx-61) 2024-7500
Fax:(0xx-61) 2024-7401
Plantão: (0xx-61) 2024-7503 / 2024-7678 (TeleFax)
Recepção: (0xx-61) 2024-7501/02

11. Procon

Procon Minas Gerais
MG - Belo 
Horizonte

Procon Assembleia (Sede 
Lourdes)

Rua Martim de Carvalho, 94 
- Bairro: Santo Agostinho

(31) 21085-550

MG - Belo 
Horizonte

Procon Assembleia 
(Praça Sete)

Rua Praça 7 - Centro (31) 3272-0108

MG - Belo 
Horizonte

Procon Belo Horizonte
Rua Espírito Santo, 505 - 
Centro

(31) 156

MG - Belo 
Horizonte

Procon Minas Gerais
Rua Dias Adorno, 347 - San-
to Agostinho

(31) 3250-5010
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Procon Bahia

BA - Salvador
Procon Estadual de 
Cajazeiras (SAC)

Estrada do Coqueiro Grande, 
S/Nº - Faz Grande 03

(71) 3305-0479

BA - Salvador
Procon Estadual de 
Periperi

Rua Edmundo Bispo, S/N° 
- Shopping Center Periperi - 
Sala 104 - 1º Andar

(71) 3397-9786

BA - Salvador
Procon Estadual 
Instituto do Cacau 
(SAC)

Av. da França, S/Nº - 1º 
Andar

(71) 3326-2012

BA - Salvador
Procon Estadual 
Shopping da Barra 
(SAC)

Av. Centenário, 2992 - Sobre-
loja - 1º Piso - Chame-Chame

(71) 3264-4581

BA - Salvador
Procon Estadual 
Shopping de 
Salvador (SAC)

Av. Tancredo Neves, 2915 
- Caminho das Árvores - 
Estacionamento G2

(71) 3116-5785

BA - Salvador
Procon Estadual de 
Liberdade

Estrada da Liberdade, 405 - 
Shopping Liberdade - 2º Piso

(71) 3243-8557

BA - Salvador
Procon Estadual da 
Bahia (Central)

Rua Carlos Gomes, 746 - 
Centro

(71) 3116-8517

Procon Pernambuco

PE - Recife Procon Universo
Av. Mascarenhas de Morais, 2169 - 
Imbiribeira

(81) 3797-9021

PE - Recife Procon Recife
Rua Carlos Porto Carreiro, 156 - 
Boa Vista

(81) 3355-3282

PE - Recife Procon Fape
Rua José da Silva Lucena, S/Nº - 
Boa Viagem - Funciona no prédio 
do colégio atual

(81) 3465-
8822

PE - Recife
Procon Expresso 
Cidadão do Cordeiro

Av. Caxangá, 2200 - Parque de 
Exposições do Cordeiro

(81) 3445-7643

PE - Recife Procon Pernambuco
Rua Floriano Peixoto, 141 - São 
José

(81) 3181-7000

PE - Recife Procon Aeroporto
Praça Salgado Filho, S/Nº - Sa-
guão de embarque - 1º Piso - Im-
biribeira

(81) 3181-7049
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Procon Rio de Janeiro
RJ - Rio de 
Janeiro

Procon Carioca 
(Poupa Tempo)

Rua da Ajuda, 05 - Subsolo  
Centro

(21) 2333-0021

RJ - Rio de 
Janeiro

Procon Central 
do Brasil (Poupa 
Tempo)

Praça Cristiano Ottoni, S/Nº - 
Centro - Subsolo - Edificio D. 
Pedro II

(21) 2334-5197

Procon Ceará

CE - Fortaleza
Procon Estadual do 
Ceará (Decon)

Rua Barão de Aratanha, 100 - 
(Tel 08002758001)

CE - Fortaleza Procon Assembléia
Av. Desembargador Moreira, 
2807 - Dionísio Torres - Tel: 
0800-85-2700

080085270

CE - Fortaleza Procon Fortaleza
Rua Major Facundo, 869 - 
Centro

(85) 3105-1136

Procon Distrito Federal

DF - Brasília
Procon Central de 
Brasília

SCS - Ed. Venâncio 2000, S/Nº - 
Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul

(61) 2104-4360

DF - Brasília
Procon  
Rodoviária

Subsolo da Estação Rodoviária de 
Brasília - Plataforma D - Projeto 
na Hora

(61) 2104-1520

12. Secopa
Secopa – BAHIA
Secretário: NEY CAMPELLO
Secopa - Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014
Alameda dos Umbuzeiros, nº 78, Caminho das Árvores. Cep: 41820-680 
Ou Alameda dos Sombreiros, nº 749, Caminho das árvores. Cep: 41.820-420 
Salvador -BA. 
Telefone Geral (71) 3103-1500

Secopa – PERNAMBUCO
Secretário: LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO
Rua Padre Roma, 120, 8º andar. Tamarineira.
Recife – PE
CEP: 52050-150
Tel: 81. 3184.2930



42

Secopa – MINAS GERAIS
Secretário: TIAGO LACERDA
Cidade Administrativa - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, S/Nº
Serra Verde - BH/MG
Tel.: +55 31 3916-0468

Secopa – CEARÁ
Secretário: FERRUCCIO FEITOSA
Palácio da Abolição - Av. Barão de Studart, 505 – Meireles.
Fortaleza - Ce - CEP: 60.120-013 
Fone: (85) 3466.4000
 
Secopa - DF
Secretário: FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO
Estádio Mané Garrincha - entrada em frente ao Autódromo Nelson Piquet/Cine drive-in
Casa do Governador - Stand de visitas
Tel.: (61) 3329-6992 / 3329-6970

Secopa - RJ
Secretário: RUY CEZAR MIRANDA REIS
Rua Afonso Cavalcanti, 455/ 15º andar sala 1579
Tel.: (21) 2503-4456
 






