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RESUMO 

O presente trabalho trata do papel e atuação da FIFA na promoção dos Direitos Humanos no 

território dos países-sede no principal megaevento da entidade, a Copa do Mundo de futebol 

masculino. A FIFA, Organização Internacional Não-Governamental, atua diretamente no 

território dos Estados escolhidos como sede, utilizando sua influência para impor-lhes 

demandas relacionadas aos elevados padrões do megaevento. Entretanto, no período de 

realização e preparação do torneio, ocorrem diversos problemas de violações aos Direitos 

Humanos. Assim, a FIFA, que em seu estatuto, compromete-se a respeitar e promover os 

Direitos Humanos reconhecidos internacionalmente, tem a capacidade de utilizar sua 

influência, através da Copa do Mundo, para alavancar as garantias dos Direitos Humanos nos 

Estados-sede. Assim, o presente trabalho pretende contribuir para o estudo do papel das 

Organizações Não-Governamentais desportivas na promoção dos Direitos Humanos e para a 

pesquisa acadêmica em volta da Copa do Mundo, delimitando-se à matéria de Direitos 

Humanos. Nesse contexto, objetiva-se com o trabalho: explicar a estrutura da FIFA e da Copa 

do Mundo e sua relação jurídica com o Estado-sede; identificar a política de Direitos Humanos 

da FIFA e seu papel nesta matéria e; através da análise dos casos de violações destes direitos 

que ocorreram nos megaeventos de 2010 a 2022, analisar a atuação da FIFA na promoção de 

Direitos Humanos nos territórios dos Estados-sede. A presente pesquisa é descritiva, e foi 

utilizado o método lógico-dedutivo com a revisão da literatura e a pesquisa documental, por 

meio de normas legais e diretrizes de Estados, Organizações Internacionais e Organizações 

Não-Governamentais. Em resumo, os resultados da pesquisa identificaram que a FIFA, através 

das medidas estabelecidas em sua política, tornou-se capaz de utilizar sua influência e prestígio 

para promover um legado positivo de Direitos Humanos nos países-sede de seus megaeventos. 

Em conclusão, analisa-se que a FIFA, desde o período de preparação da Copa do Mundo de 

2018, passou a desenvolver práticas condizentes com seu comprometimento em promover os 

Direitos Humanos através dos megaeventos, ainda que exista potencial para maiores impactos. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Megaeventos esportivos. FIFA. Organizações Não-

Governamentais Internacionais. 

  



 
 

ABSTRACT 

The present research deals with the role and practice of FIFA in promoting Human Rights in 

the territory of the host countries at the entity´s main megaevent, the men´s football World Cup. 

FIFA, as an International Non-Governmental Organization, acts directly in the territory of the 

States chosen as hosts, using its influence to impose demands on them, related to the high 

standards of its megaevent. However, during the tournament´s preparation period and its 

occurrence, several problems of Human Rights violations are exposed. In this regard, FIFA, 

which in its Statute, shows compromise to the respect promotion of internationally recognized 

Human Rights, has the ability to use its influence through the World Cup, to leverage the 

guarantees of Human Rights in the host countries. Thus, the present research intends to 

contribute to the study of the role of NGOs in the promotion of Human Rights and to the 

academic research related to the World Cup, delimiting itself to the subject of Human Rights. 

In this context, the aim of the work is to explain the structure of FIFA and the World Cup and 

the legal relationship between the organization and the host State; identify FIFA´s Human 

Rights Policy and its role in this matter; and through the analysis of the cases that expose the 

violation of these rights, related to the megaevents that occurred from 2010 to 2022, analyze 

the role of FIFA in promoting Human Rights in the territories of the Nations where the 

megaevent takes place. The present research is descriptive, with the use of the logical-deductive 

method, by literature review and documentary research, through legal norms and guidelines of 

States, NGOs and International Organizations. In Summary, the research results identified that 

FIFA, through the measures established in its new HR Policy, showed its capability to use its 

influence and leverage promote a positive legacy of Human Rights in the host countries of the 

megaevents. In conclusion, it is analyzed that FIFA, since the period of the preparation for the 

2018 World Cup, has started to develop practices consistent with its commitment to promoting 

Human Rights through megaevents, even though there is potential for greater impacts. 

Keywords: Human Rights. Sport Megaevents. FIFA. NGOs. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na Sociedade Internacional, com a crescente globalização e fluidez das relações, as 

entidades não-estatais têm papel cada vez mais importante, mostrando-se presentes nas relações 

jurídicas e políticas dos indivíduos ao redor do planeta, ultrapassando as barreiras das fronteiras 

entre as nações. As Organizações Não-Governamentais Internacionais entram no rol de 

entidades autônomas à atuação estatal, e têm posição de destaque, representando a 

transnacionalidade do sistema global, agindo em diversos países de modo sistêmico e com 

governança própria e privada. No entanto, tais entidades existem dentro de um contexto jurídico 

internacional de proteção e garantia dos Direitos Humanos, regulado por um sistema de normas, 

princípios e costumes reconhecidos internacionalmente. 

Nesse contexto, as Organizações Não-Governamentais Internacionais (ONGIs) apesar 

de sua posição privilegiada no Sociedade Internacional, atuam sob o cenário da tutela 

internacional de proteção de Direitos Humanos. A atuação de tais entidades na matéria obteve 

significante desenvolvimento durante o século XXI, com a criação das United Nations Guided 

Principles on Business and Human Rights (UNGPs), um guia para a adequação de empresas e 

organizações privadas que produzem impacto internacional nos territórios nacionais às 

condutas e práticas de garantia e proteção dos Direitos Humanos no escopo de sua atuação. 

Entre as principais organizações não-estatais da Sociedade Internacional, as entidades 

esportivas conquistaram destaque por sua autonomia, governança estruturada e posição de 

influência e importância frente aos sujeitos internacionais. Tais organizações utilizam o Soft 

Power proveniente do prestígio do esporte nas relações políticas, econômicas e sociais para 

ganhar autoridade e expandir sua autossuficiência. 

As organizações do esporte passaram a destacar-se como fenômenos do cenário 

transnacional global. Elas têm como o auge de seu prestígio a realização dos megaeventos 

esportivos, espetáculos que mobilizam o mundo, atraindo turistas e a atenção de todo o planeta. 

Os megaeventos esportivos ocorrem a partir de uma colaboração entre a Organização Não-

Governamental esportiva e uma nação, escolhida para sediar a competição em seu território. As 

Organizações Não-Governamentais Internacionais esportivas e seus principais megaeventos 

são objeto de estudo de diversas áreas da pesquisa acadêmica, tais como a sociologia, economia, 

as relações internacionais e o direito. 

Uma das principais organizações do esporte é a Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA), que regula o futebol no contexto mundial e realiza um dos mais 
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prestigiados megaeventos, a Copa do Mundo de futebol, símbolo do poder da Organização, 

capaz de influenciar no país escolhido como sede de forma única entre as ONGIs. A Copa do 

Mundo de futebol tem evoluído e conquistado cada vez mais prestígio. Desde o início do século 

XXI, passou a ocorrer em países em ascensão na política internacional, e cada edição atinge 

uma audiência maior e arrecada mais lucros para as entidades organizadoras. No entanto, com 

o aumento da importância do megaevento e as demandas da FIFA nos mais elevados padrões, 

e ocorrendo em Estados de menor força democrática, a realização da Copa do Mundo passou a 

colecionar eventos de violações de Direitos Humanos. 

A presente pesquisa está direcionada ao estudo do papel e atuação da FIFA na 

promoção dos Direitos Humanos no território dos países-sede no principal megaevento da 

entidade, a Copa do Mundo de futebol masculino. A pesquisa pretende contribuir para o estudo 

dos megaeventos esportivos e sua relação com os Direitos Humanos, que tem se tornado mais 

íntima e essencial para a realização de tais torneios no contexto da importância da garantia dos 

Direitos Humanos na Sociedade Internacional. A questão é relevante para a área dos Direitos 

Humanos e das Organizações Não-Governamentais Internacionais esportivas, que têm 

reforçado o comprometimento com a promoção dos Direitos Humanos na realização de seus 

megaeventos. 

Seguindo o cenário descrito acima, o problema de pesquisa enfrentado interroga o 

impacto e a atuação da FIFA, como Organização Não-Governamental Internacional esportiva, 

na promoção dos Direitos Humanos através de seu principal megaevento, a Copa do Mundo de 

futebol, no território dos países que o sediam. Com o objetivo de chegar à uma resposta para a 

problemática apresentada, outras questões devem ser identificadas: (i) a estrutura da FIFA e da 

Copa do Mundo de futebol; (ii) a relação jurídica e política da FIFA com os Estados-sede dos 

megaeventos; (iii) a conexão da FIFA com as normas e costumes de Direitos Humanos; (iv) a 

relação entre a Copa do Mundo de futebol e os Direitos Humanos. Com o objetivo de explicar 

e responder tais questões, identificando o nexo entre elas, pretende-se identificar e analisar a 

atuação da FIFA, através da Copa do Mundo de futebol, na promoção dos Direitos Humanos 

nos Estados-sede. 

Importa ressaltar que a FIFA é uma organização privada, cujo principal papel é a 

regulação e coordenação do futebol ao redor do mundo, como entidade máxima do esporte. A 

FIFA tem funções sociais importantes e o trabalho de seus agentes vai além da organização da 

Copa do Mundo, preocupando-se com questões éticas que ocorrem no dia-dia em relação ao 

esporte e de sua própria coordenação interna. É durante o seu principal megaevento, no entanto, 
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que a influência da FIFA atinge diretamente o Estado-nação, e seu papel na promoção de 

Direitos Humanos atinge um nível que vai além da regulação do esporte em si. Dessa forma, 

existe relevância no estudo do impacto da FIFA como entidade capaz de promover os Direitos 

Humanos em territórios que, devido ao megaevento, poderia não ter a oportunidade de receber 

melhorias nestas importantes questões pela falta de comprometimento de seus governos com as 

normas e costumes de Direitos Humanos, até mesmo negligenciando acordos do direito 

internacional que assinaram, e as normas imperativas internacionalmente reconhecidas. 

A pesquisa utilizou como base os megaeventos da FIFA que ocorreram no século XXI, 

mais especificamente desde 2010, uma vez que esta edição marcou a criação da primeira lei 

geral específica para os megaeventos, simbolizando o elevado prestígio que a FIFA e a Copa 

do Mundo conquistaram na Sociedade Internacional, e também considerando o aumento do 

nível dos padrões de organização dos megaeventos, convergindo com a globalização, 

potencializada pelas novas tecnologias. Assim, determinados acontecimentos e documentos 

examinados na pesquisa são demasiadamente recentes, e necessitam ainda de tempo para 

causarem efeitos práticos, tais como os relacionados com a Copa do Mundo de 2022 e 2026, 

que ainda vão ser realizadas.  

Dessa forma, a presente pesquisa é descritiva, e foi utilizado o método lógico-dedutivo 

com a revisão da literatura, e a pesquisa documental, por meio de normas legais e diretrizes de 

Estados, Organizações Internacionais e Organizações Não-Governamentais1. Além disso, foi 

feita a análise de casos envolvendo os megaeventos e os Direitos Humanos, encontrados não 

apenas em documentos oficiais ou artigos acadêmicos, mas também em páginas de websites de 

grupos voltados para o ativismo de direitos humanos, tais como o Human Rights Watch e a 

Amnesty International. 

Destarte, a estrutura deste trabalho foi preparada da seguinte forma: no capítulo 2, 

retrata-se a estrutura e a posição da FIFA no cenário internacional, explicando-se os pormenores 

da ONGI e sua relação com seus membros e a dinâmica jurídica e política que envolve o 

megaevento com os Estados-sede; no capítulo 3, apresenta-se a relação entre os Direitos 

Humanos e as organizações internacionais não-estatais, explicando-se o conceito de Direitos 

 
1 Enfatiza-se que o acesso à portais de websites oficiais contendo a legislação de alguns dos países-sede dos 

megaeventos e os documentos relacionados à FIFA, encontrados no website da entidade. Porém ressalta-se que 

não foi possível acessar a legislação completa da Rússia para a Copa do Mundo de 2018, apenas sendo 

encontrada parcialmente em website com tradução não oficial do russo para a língua inglesa. Além disso, não foi 

possível acessar a lei-geral do megaevento no Catar – ainda muito recente - e algumas legislações do país de 

forma oficial, pela escassez do website oficial da legislação do país de documentos em língua que não a original 

do país. Assim, foram utilizadas outras fontes, não oficiais, para coletar informações sobre a legislação do Catar. 
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Humanos e o papel de tais entidades em promovê-los. E com base nessa compreensão, expõe-

se a relação da FIFA com os Direitos Humanos, suas políticas e documentos vinculados à sua 

atuação que envolvem o tema; o capítulo 4 é dedicado à análise do impacto da Copa do Mundo 

na promoção dos Direitos Humanos, identificando primeiramente a importância que tem o 

megaevento para a população do território-sede, e com esse entendimento, expõe-se a 

intervenção jurídica da FIFA nestes territórios, em seguida os casos de violações de Direitos 

Humanos relatados dentro do período de organização e realização do megaevento, e a atuação 

da FIFA diante destes acontecimentos; por fim, são apresentadas as conclusões da pesquisa. 
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2 ASPECTOS POLÍTICOS E JURÍDICOS DA FIFA E DA COPA DO MUNDO 

 

A prática esportiva é um direito humano2, presente na cultura na forma de lazer e 

entretenimento. A prática de lazer foi consagrada na Declaração Universal de Direitos Humanos 

(DUDH)3, assim como o direto de participar livremente da vida cultural da comunidade4. A 

Constituição Federal Brasileira, como exemplo, em seu capítulo III (Da educação, da cultura e 

do desporto), no artigo 217, atribui ao Estado o dever de fomentar práticas desportivas formais 

e não formais, incentivando o lazer como forma de promoção social.5  

O esporte formal, organizado em grande escala, tem uma íntima relação com o 

desenvolvimento político, social e cultural da sociedade, desde as civilizações antigas6, 

constituindo uma fonte de espetáculo cultural que vai além do entretenimento, representando 

também uma forma de exposição de poder político7, situação que fica evidente durante os 

grandes megaeventos esportivos, como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de futebol. 

No Século XX, impulsionados pelos avanços tecnológicos de difusão das mídias de 

comunicação e pela intensificação da globalização, os megaeventos se tornaram festivais 

 
2 “O Esporte, como prática humana, é um direito de quarta-geração. Esporte é um direito; este deveria 

ser o ponto inicial da educação esportiva […] o esporte é, primeiramente, movimento, corpo e jogo. Sua 

natureza implica na dimensão corporal conectada com saúde e bem-estar, assim como a dimensão 

biológica e psíquico-social de todo indivíduo.” (Tradução nossa). ISIDORI, Emanuele. BENETTON, 

Mirca. Sport as Education: Beetween Dignity and Human Rights. Procedia – Social and Behavioral 

Sciences, ed. 197. p. 690. 2012. 
3 Artigo 24º: “Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres [...]” ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS. declaração universal dos Direitos Humanos. 1948.  
4 Artigo 27º: “1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, 

de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.” Ibidem.  
5 “Art. 217º (caput). É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como 

direito de cada um [...] 

 

Inciso II:  a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em 

casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; [...] 

 

§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.”. 

BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal: Centro Gráfico, 1998. 
6 Na Grécia antiga, por volta de 779 A.C, surgiram os Jogos Olímpicos, um festival com diferentes 

modalidades esportivas e militares, que funcionava politicamente como uma forma de democratização 

e união de grupos das comunidades gregas. Nesse sentido, “O esporte teve importante papel na 

consolidação e extensão da democratização na Grécia antiga, promovendo um senso de igualdade e 

unidade entre os membros emponderados das comunidades democráticas. E o fez de diferentes formas.” 

(tradução nossa). CHRISTENSEN, Paul. Sport and Democratization in Ancient Greece (With na 

Excursus on Athletic Nudity). A companion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity. 

John Wiley & Sons, Inc. 1 ed. p. 229-230. 2014. 
7 JAGO, Leo. DWYER, Larry. LIPMAN, Geoffrey. LILL, Daneel van. VORSTER, Shaun. Optimising 

the potential of mega-events: an overview. International Journal of Event and Festival Management. 

v. 1. n. 3. p. 222. 2010. 
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globais8, marcados por grandes demonstrações de “Soft-Power”9 por parte dos Estados, 

utilizando a influência do esporte para apresentar a sua força política, poder econômico e 

capacidade de vencer10.  

No Século XXI, o setor esportivo atingiu o auge de valorização na política e economia 

mundial, reafirmando a importância das organizações responsáveis pela regulamentação do 

esporte e dos megaeventos no cenário internacional11. Ao passo em que o esporte formal se 

tornou um grande negócio, inserido na política internacional e vital para a sociedade, como uma 

grande fonte de lazer e entretenimento, a sua importância para o desenvolvimento dos Direitos 

Humanos cresceu em conformidade12. 

O esporte passa a relacionar-se cada vez mais com a política, se tornando uma fonte 

de expressão cultural, social e política dos povos e, impulsionados pela revolução digital, um 

meio de difusão de valores, principalmente durante megaeventos, que colecionam momentos 

históricos em que foram utilizados como palco para protestos, propaganda nacionalista, e outras 

formas de expressões políticas, tornando-se importantes para a Sociedade Internacional. 

 
8 “O Esporte tem uma capacidade ponderosa de tocar indivíduos e sociedades ao redor do mundo, de 

maneira que as práticas tradicionais de diplomacia e os diplomatas raramente conseguem, em particular 

as praticadas pelos Estados. As competições esportivas sempre carregam mensagens políticas e sociais 

para suas audiências. […] desse modo, as tecnologias modernas de comunicação e informação tem papel 

fundamental no esporte contemporâneo.” (tradução nossa). ROFE, J. Simon. Sport and Diplomacy: A 

Global Diplomacy Framework, Diplomacy & Statecraft. 2016. p. 13-14. 
9 “Soft Power é a habilidade de afetar outros para obter os resultados que um deseja, através de atração, 

ao invés de coerção ou pagamento. O Soft Power de um país reside em seus recursos culturais, valores 

e políticas” (tradução nossa). NYE JR, Joseph S. Public Diplomacy and Soft Power. Annals of the 

American Academy of Political and Social Science. 616. 2008. p 94. 
10 A história da ciência política mundial retrata momentos marcantes que ocorreram durante 

megaeventos esportivos. Durante a Guerra Fria, nas olimpíadas após a segunda-guerra mundial, Estados 

Unidos e União Soviética utilizaram o torneio como um meio de propaganda política, e a vitória nos 

jogos se tornaram símbolo de desenvolvimento nacional, uma clássica demonstração de Soft Power. A 

própria participação da União Soviética na competição, simbolizou a reaproximação do país da 

comunidade internacional (uma mudança de política, em relação a época de Stálin, que retirou a URSS 

do megaevento). As olimpíadas se tornaram parte da guerra fria, gerando disputa por influência política, 

como um “caminho para concretizar o status da União Soviética como uma superpotência, capaz de 

desafiar os Estados Unidos não apenas militarmente, mas também em cultura e moral, propondo paz, 

liberdade e cooperação internacional.” (tradução nossa). PARKS, Jenifer. Red Sport, Red Tape: The 

olympic games, the soviet sports bureaucracy, and the cold war, 1952-1980. Dissertação (Doutorado 

em História) - Departamento de História, University of North Carolina, Estados Unidos. 2009. p. 85. 
11 MURRAY, Stuart. PIGMAN, Geoffrey Allen. Mapping the relationship between international 

sport and diplomacy. Sport in Society. n. 17:9. p. 1115. 
12 “Esportes e Direitos Humanos são dois universais e extensos fenômenos, em interseção em três pontos 

particulares. Primeiro, o esporte é uma categoria de Direito Humanos. Segundo, o esporte é uma área 

na qual as normas de e padrões de Direitos Humanos deveriam ser aplicados. Terceiro, o esporte pode 

ser usado como ferramenta para o desenvolvimento de Direitos Humanos.” (tradução nossa). 

SAGHEZCHI, Shafagh M. NAINI, Dr. Manuchehr Tavassoli. A Legal Approach to the Interaction 

between Sports and Human Rights. Mediterranean Journal of Social Sciences. MCSER Publishing. 

v. 7. n. 3. 2016. 
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Dentre as modalidades esportivas, o futebol tornou-se a mais popular do mundo, e 

seguindo a tendência socioeconômica da valorização do entretenimento esportivo, passou a ser 

um negócio bilionário, desenvolvendo novos mercados e enraizando-se na cultura global, 

apoiado na difusão impulsionada pelas tecnologias e pela globalização. Dessa forma, o 

fenômeno da indústria do futebol13 é explorado por grandes empresas, patrocinadores e 

investidores bilionários, que elevam os sujeitos do esporte: a FIFA, os clubes, marcas esportivas 

e jogadores, a um alto nível de influência global. 

O futebol passou a ser reconhecido oficialmente em 1863 na Inglaterra, e 

profissionalizado com a criação da associação nacional (Football Association), por 12 clubes 

de escolas originadas em Londres. A difusão ao redor do mundo foi rápida e várias outras 

federações foram criadas até o fim do século XIX. Em 1904, com a necessidade de uma 

organização em escala global, foi criada, por sete nações europeias14, a Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA), inicialmente com o encargo de padronizar e 

regular o esporte e organizar um torneio mundial, mas posteriormente evoluindo para se tornar 

a Organização que monopoliza toda a matéria relacionada ao futebol profissional no mundo, 

representando um fenômeno da transnacionalidade. 

 

2.1 A estrutura da FIFA e sua importância internacional 

 

A FIFA tem natureza jurídica de Organização Não-Governamental Internacional 

(ONGI), é uma instituição privada, desvinculada da gerência estatal e que age com 

interdependência e governança global15. Fica sediada em Zurique, e por isso foi constituída sob 

as regras do artigo 60 do código civil da Suíça:16 

 
13 MEIER, Henk-Erik. GARCÍA, Borja García. The power of FIFA over national governments: A 

new actor in world politics? Global and Regional Powers in a Changing World. FLACSO-ISA. 2014. 

p. 8. 

14 As associações de futebol da França, Suécia, Bélgica, Dinamarca, Suíça, Espanha e Holanda se 

juntaram em Paris, para fundar a FIFA. 
15 RAMOS, Pedro de Oliveira. Por que a FIFA funciona? Uma análise da organização internacional 

que controla o futebol no mundo. UnB. 2011. p. 14. 
16 Art. 60 “1. Associações com o propósito político, religioso, científico, cultural, de caridade, social ou 

qualquer outro não-comercial, adquire personalidade jurídica, assim que sua intenção de existir como 

corporative esteja aparente em seus artigos constitutivos. 2. Os artigos constitutivos devem ser escritos 

e devem indicar os objetivos da associação, seus recursos e sua estrutura organizacional” (tradução 

nossa). SUÍÇA. Código Civil. 1907. Disponível em: 

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/20210101/en/pdf-

a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-24-233_245_233-20210101-en-pdf-a.pdf. Acesso em: 06 jul. 2021. 

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/20210101/en/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-24-233_245_233-20210101-en-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/20210101/en/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-24-233_245_233-20210101-en-pdf-a.pdf
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A sede na Suíça traz alguns privilégios econômicos e jurídicos para a FIFA, que conta 

com o status de Offshore Financial Centre (OFC), modelo de centro financeiro com atividades 

que não sofrem regulação de estados, por motivos geográficos ou legais. A Suíça é o grande 

centro internacional de organizações com caráter de OFC, implicando na flexível prestação de 

contas da FIFA com qualquer entidade reguladora, resultando em sua autonomia fiscal e 

política.17 

A constituição organizacional da FIFA é regida pelo seu Estatuto, que dita as 

competências, princípios, objetivos, políticas e regras de funcionamento e atuação da 

organização.  

O modelo estrutural da organização divide-se em:18 

Comitê Executivo, representado pelo presidente da organização, oito vice-presidentes 

e quinze membros nomeados pelas Confederações e Federações filiadas. É o grupo responsável 

pela escolha da sede da Copa do Mundo. 

O Congresso da FIFA, corpo supremo e legislativo, responsável pela eleição 

presidencial, além da alteração e aprovação dos Estatutos da FIFA. O congresso deve se reunir 

todo ano de forma ordinária e pode ser convocado sob caráter extraordinário. 

Os comitês permanentes, que tratam de assuntos específicos como a mídia, 

organização dos torneios, marketing, propriedade intelectual, direitos televisivos e outros. 

E a secretaria geral, órgão administrativo, que administra as finanças da organização. 

Além disso, é importante destacar o conselho de Direitos Humanos, órgão independente criado 

pela FIFA, que será discutido adiante nesta pesquisa. 

Utilizando o grande sucesso do futebol no mundo e a estrutura da organização como 

reguladora máxima e única do esporte, a FIFA conseguiu firmar-se na Sociedade Internacional 

como uma influente Organização Não-Governamental Internacional, atraindo as associações de 

futebol de 211 nações19, que estão inseridas como afiliadas, número superior à Organização das 

Nações Unidas (ONU), que conta com 193 Estados-membros, além das confederações 

continentais.20 

 
17 SUNGDEN, John. TOMLINSON, Alan. Fifa and the contest for world football: who rules the 

people´s game? Polity Press. 1 ed. 1998. p. 48. Apud RAMOS. Op Cit. p. 40. 
18 PRATES, Raphael Vieira da Cunha. Organizações internacionais: A FIFA e a atuação do comitê 

de disciplina. UFSC. 2016. p. 39-40. 
19 A lista completa de associações-membros da FIFA, no site oficial da Organização. Disponível em: 

https://www.fifa.com/about-fifa/associations. Acesso em 10 jul. 2021. 
20 As confederações continentais são instituições importantes na política mundial do futebol. São as 

representantes dos continentes e tem governança independente, organizam torneios continentais e estão 

ligadas mais intimamente às federações nacionais e clubes no dia-dia das entidades esportivas. Estão 

https://www.fifa.com/about-fifa/associations
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A FIFA atribui aos seus membros um poder igualitário nas votações21, e promoveu o 

reconhecimento de independência a federações de futebol de nações que a ONU ou outros 

Estados ainda não reconheceram internacionalmente, como a Palestina (não reconhecida por 

Israel e Estados Unidos, por exemplo) e Kosovo (não-membro da ONU e não reconhecido por 

diversos países, em especial a Rússia), além de outros Estados com reconhecimento 

internacional limitado, que se inserem no grupo de membros da FIFA através do futebol, como 

Taiwan e Gibraltar. Assim, a FIFA exibe seu poder político e influência diplomática, elevando 

a legitimação internacional de países que buscam independência e reconhecimento, através da 

exibição internacional de futebol com suas seleções e lugar entre as federações membros da 

FIFA.22 Esse papel político lhe atribui um caráter diplomático no cenário internacional, 

exercendo o seu Soft Power, ao aceitar uma federação em contexto de conflito entre nações23.  

A sua estrutura como Organização Não-Governamental Internacional, de governança 

independente e de grande aceitação e influência nas relações internacionais, apoiada no grande 

renome do futebol em todo o planeta, como esporte e negócio bilionário deixa a organização 

em posição privilegiada no cenário internacional. A FIFA administra o futebol de maneira 

interna, por meio da lex fifa, e de modo externo, por meio da organização da Copa do Mundo e 

seus outros eventos esportivos de grande porte.24 

Internamente, a FIFA monopoliza e regula juridicamente toda a matéria relacionada a 

futebol no mundo, através da lex fifa25, tornando-se um dos mais importantes exemplos de uma 

 
filiadas à FIFA e são importantes membros: ao total, são 6: CONCACAF (América do Norte e central), 

CONMEBOL (América do Sul), CAF (África), UEFA (Europa), AFC (Ásia) e OFC (Oceania). 
21 Diferente da ONU, por exemplo, que possui o conselho de segurança, com o poder de veto das 5 

nações componentes: Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, França. A FIFA atribui o mesmo poder 

para cada voto de cada membro. 
22 KOBIERECKI, Michal Marcin. Recognition of National Football Federations on the diplomatic 

role of FIFA. Polish political Science yearbook. v. 49(2). 2020. p. 166. 
23 Caso da entrada de Kosovo na FIFA: Inicialmente alvo de objeções da Sérvia. Após encontros 

diplomáticos do presidente da FIFA com representantes políticos de Sérvia e Kosovo, a federação de 

futebol do Kosovo foi aceita, primeiramente pela UEFA, depois pela FIFA, como membro, em 2016. 

Nesse sentido, “Para Kosovo, houve grande significado em relação a sua legitimação internacional, já 

que a capacidade de participar de esportes internacionais é uma oportunidade de representar o Estado, 

seu nome e símbolos para uma audiência global.” (tradução nossa). Ibidem. p. 167. 
24 Tais como o mundial de clubes, a Copa do Mundo de futebol feminino, os mundiais de futebol de 

salão e areia, etc. 
25 Ordenamento jurídico transnacional produzido pela FIFA, utilizado para regulamentar o futebol à 

nível internacional. “Se trata de uma regulação privada, legitimada por contrato e consentimento, que 

opera de modo transnacional, transcendendo a ordem nacional. O elemento chave para esta definição é 

a noção de autonomia. A ideologia dentro do conceito de uma lei esportiva global é de que constitui 

uma lei sem Estado, e por isso, se encontra for a do alcance e imune às leis estatais” (tradução nossa). 

FOSTER, Ken. Global Sports Law Revisited. Entertainment and Sports Law Journal. 17:4. 2019. p .2.  
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entidade não estatal possuidora de autonomia jurídica. Dessa forma, a FIFA criou um sistema 

normativo próprio, com mecanismos protetivos que repelem a ingerência estatal26, aceito e 

vinculado pelos países que filiam-se à FIFA. Assim, as questões jurídicas esportivas de última 

instância são levadas para o crivo da entidade. No Brasil, por exemplo, os casos relacionados 

ao futebol não devem ser julgados pela justiça comum, e sim a especializada, através do STJD, 

com última instância na FIFA, que utiliza mecanismos de resolução de conflitos e o seu sistema 

normativo, o código disciplinar, seguindo uma racionalidade própria, que pode até colidir com 

as normas dos Estados.27 A lex fifa é o grande exemplo do poder institucional interno da FIFA, 

regulando o futebol em nível mundial com um regime jurídico privado transnacional dotado de 

legitimidade e autonomia, até mesmo diante do Estado-nação. 

 

2.2 A dinâmica da FIFA com os Estados-sede da Copa do Mundo 

 

A competência jurídica internacional da FIFA está limitada à matéria do futebol, 

através de seu sistema normativo próprio e autonomia reconhecida pelos Estados, que estão 

ligados à entidade por meio de sua federação de futebol, mesmo que ocorram conflitos entre as 

normas nacionais e as regras definidas pela FIFA. A sua importância internacional, como 

demonstrado, vai além da lex fifa e das questões disciplinares do futebol. A organização está 

integrada no Sociedade Internacional28, com prestigiada atuação política e diplomática. 

As relações da FIFA com os países, conquistando um lugar de peso no cenário 

internacional, como uma ONGI de influência na política estatal, atinge seu auge durante a Copa 

do Mundo da FIFA, megaevento de uma modalidade esportiva de maior sucesso no planeta. O 

torneio pertence à FIFA e é organizado junto ao país sede escolhido, que passa a ser um polo 

 
26 FARIA, Tiago Silveira. Lex FIFA: Autonomia e poder de uma ordem jurídica transnacional. 

Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-graduação em Direito, UNISINOS, São 

Leopoldo. 2016. p. 11. 

27 Como exemplo, a FIFA determinou o fim da prática contratual do “third party ownership” no mercado 

do futebol, impedindo os clubes de adquirirem os direitos econômicos sobre jogadores junto a terceiros, 

mesmo que a prática seja permitida sob a legislação de algumas nações. DUVAL, Antoine. What lex 

sportiva tells you about transnational law. Centre of international & European law. 02. 2019. p. 19. 
28 Atribui-se à FIFA o status de Ator Internacional, com certa autonomia e capacidade de exercer 

influência sobre outros atores e sujeitos do sistema Internacional, além de ter capacidade e recursos para 

alcançar objetivos “frente à realidade concreta, os quais o qualificam a assumir papel ativo e dinâmico 

na Sociedade Internacional.” KAWAMURA, Karlo Koiti. Atores das relações internacionais e o 

protagonismo das empresas transnacionais: possibilidades e limites dos regimes internacionais 

como instrumentos de sua regulamentação. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-

graduação em Direito, UFSC. Florianopolis. 2012. p. 34. 
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de reunião entre grandes figuras políticas mundiais, tornando-se um evento diplomático, que 

toma os holofotes da mídia em todo o planeta e eleva a imagem do país-sede, das nações que 

competem no torneio, das marcas patrocinadoras, e claro, da FIFA, que assegura uma posição 

de destaque, utilizando a boa imagem do futebol para elevar seu prestígio.29 

A Copa do Mundo ocorre a cada quatro anos, e reúne 32 seleções no país (ou países) 

sede. O evento dura cerca de um mês, e atrai olhares de todo o mundo. Com o avanço das 

tecnologias de informação e transmissão televisiva, além da maior acessibilidade da população 

mundial aos acessórios digitais, a difusão de megaeventos de entretenimento atinge números 

cada vez mais expressivos. A FIFA estima que aproximadamente 3.5 bilhões de pessoas 

assistiram alguma transmissão oficial da edição de 2018.30 A final, disputada em Moscou pelas 

seleções de França e Croácia, foi assistida ao vivo por 1.12 bilhões de pessoas através da 

televisão ou outros meios digitais.31 Em relação à Copa de 2014, houve um aumento nos índices 

de telespectadores, principalmente na África, Oriente Médio e América do Sul.32  

Aproveitando-se do grande sucesso mundial de audiência, importantes figuras 

internacionais utilizam o megaevento para promover sua imagem para a população global. 

Assim, o torneio se torna um evento diplomático, atraindo líderes políticos das principais 

nações do planeta, que aparecem nas tribunas dos estádios ao lado da figura presidencial da 

FIFA e do chefe de Estado da nação sede. Essas demonstrações de Soft Power destacam a 

posição da FIFA como organizadora de um evento de grande importância política e 

internacional, e expõem o país-sede aos holofotes da mídia global. 

A FIFA demonstra o poder do seu torneio e, por ser a organizadora, utiliza o sucesso 

do megaevento para impulsionar não apenas sua imagem como entidade de força internacional, 

mas também para lucrar com o grande negócio que é o futebol. As grandes empresas globais 

são atraídas pelo megaevento e formalizam contratos milionários com a ONGI, dessa forma, os 

seus interesses são levados em alta estima pela organização, e marcas de grande renome são 

estampadas nos produtos e imagens licenciadas do torneio. Assim, além da própria FIFA, os 

Estados-sede e as empresas patrocinadoras são as principais responsáveis pela realização Copa 

do Mundo, um produto de escala global que cria consequências sociais, econômicas, jurídicas 

 
29 HORNE, John D. MANZENREITER, Wolfram. Accounting for mega-events. Forecast and Actual 

impacts of the 2002 Football World Cup Finals on the Host Countries Japan/Korea. International 

review for the sociology of sport. v. 39. n. 2. p. 200. 2004 
30Sumário oficial da FIFA sobre a Copa do Mundo de 2018 “Global Broadcast and Audience Summary”. 

p. 10. Disponível em: FIFA.Com digitalhub 2018 FWC. Acesso em: 16 jul. 2021. 
31 Ibidem. p. 5. Acesso em: 16 jul. 2021. 
32 Ibidem. p. 9. Acesso em: 16 jul. 2021. 

https://digitalhub.fifa.com/m/2589b77c20849beb/original/njqsntrvdvqv8ho1dag5%20pdf.pdf
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e políticas, que afetam não apenas os “stakeholders”, mas também a população do território-

sede, que deveria ser a grande beneficiada com o legado do megaevento. 

Sediar o megaevento da FIFA traz diversos impactos para o país-sede33, desde o 

momento da escolha e durante o longo período de preparação, até o momento da realização do 

torneio (que dura cerca de trinta dias) e posteriormente, considerando o legado da competição. 

A Copa do Mundo pertence à FIFA, que estabelece um longo processo para selecionar 

o país-sede. Inicialmente, as federações-membros interessadas devem apresentar sua 

candidatura, junto a um documento que contém o planejamento prévio feito com o Estado, 

demonstrando o apoio do governo, estados e municípios.34 O “Bidding book” da federação deve 

conter amplo material sobre o país, demonstrando sua capacidade em sediar o evento. A etapa 

de escolha do país-sede é primariamente política e envolve a participação de diversos oficiais 

da esfera pública dos Estados (o presidente, ministros, etc.), sendo um processo oneroso e 

demorado.  

A escolha da sede envolve questões políticas e econômicas, e nos últimos anos, houve 

uma tendência da FIFA de escolher sedes que apresentassem propostas com maiores 

investimentos e maior permissividade para as exigências da Organização.35 As polêmicas em 

volta das escolhas das sedes eclodiram no escândalo da FIFA36, conhecido como “FIFA Gate”, 

que resultou na prisão de diversos dirigentes, incluindo o então presidente Joseph Blatter. A 

escolha de países com democracias mais frágeis, em que o governo pode impor suas decisões 

 
33 BOB, U. SWART, K. Sport events and social legacies. n. 17(2). p. 72-95. 2010. Apud NYIKANA, 

Siyabulela. TICHAAWA, Tembi M. SWART, Kamilla. Sport, tourism and mega-event impacts on 

host cities: A case study of the 2010 FIFA world cup in port Elizabeth. African Journal for Physical, 

health education, recreation and dance. n. 20(2:1). 2014. p. 550. 
34 DARN, Telma. Reflexões sobre o território do futebol e a copa do mundo FIFA 2014 no Brasil. 

Tese (Doutorado em Geografia) - Programa de pós graduação em Geografia, UNESP, São Paulo. 2011. 

p. 78. 
35 “Isto demonstra quão competitivo, demorado e oneroso é o processo de captação de um evento. No 

caso da Copa do Mundo FIFA, sobretudo, reforçam-se os aspectos políticos como mais importantes que 

os aspectos técnicos, como infraestrutura e capacidade para sediar o evento. Ainda que a FIFA tenha em 

seu estatuto a necessidade de votação entre os membros para aprovação do país-sede para o evento, a 

hegemonia da entidade reforça a lógica dos interesses políticos e econômicos. Neste sentido, países que 

apresentam propostas com maior investimento e sejam mais permissivos na aceitação das exigências da 

FIFA terão mais chances de receber aprovação. Nossa afirmação está fundamentada também na recente 

votação para a Copa do Mundo FIFA 2018 e 2022” Ibidem. p. 79. 
36 Em 2015, eclodiu o escândalo de corrupção envolvendo importantes oficiais da FIFA. O “FIFA Gate”, 

como ficou conhecido, expôs crimes de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica, extorsão e suborno. 

Além de aceitação de propina por parte dos membros do comitê executivo da FIFA, responsáveis pela 

escolha da sede da Copa do Mundo, na eleição de Rússia e Catar. ESPOSITO, Chance. A red card for 

FIFA: Corruption and Scandal in the World´s foremost sports association. 16 Rich. J. Global L. & 

Bus. 2016. p. 45. 
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e acatar as exigências da FIFA com maior facilidade, como Rússia e Catar, demonstram a 

tendência da organização em escolher a sede com base em interesses políticos e econômicos.37 

Desde o processo de escolha para a Copa do Mundo de 2026 – que será nos Estados 

Unidos, México e Canadá - passou a haver mais transparência na escolha da sede, e a FIFA 

incluiu como critérios para a escolha, o aspecto humanitário e social do candidato.38 

Ao se candidatar como país-sede, o Estado assina o “hosting agreement”, no qual 

concorda com uma série de demandas da FIFA. 39 O documento é uma garantia de que a FIFA 

poderá agir com a liberdade que precisa para organizar o megaevento, sem maiores 

preocupações legais, e serve como um aval do país-sede de que haverá essa facilidade. O 

hosting agreement não tem a natureza jurídica de um tratado internacional assinado entre 

estados e Organizações Internacionais, considerando a natureza jurídica da FIFA como ONGI, 

na verdade funciona como um acordo de adesão entre o governo nacional de um país e uma 

entidade de direito privado40, dessa forma, é questionada a legitimidade que o país-sede teria 

de cumprir suas demandas, considerando a soberania do Estado.41 

Por isso, para atribuir formalidade jurídica às normas criadas pela FIFA para organizar 

o megaevento, o país sede codifica o hosting agreement, junto a novas demandas e 

requerimentos da organização, e cria uma lei oficial, vinculando juridicamente o Estado. Essa 

prática teve início com a Copa de 2010, na África do Sul, com o “Special Measures Act” e 

tornou-se costume da FIFA, em 2014 foi aprovada pelo congresso nacional e sancionada a Lei 

Geral da Copa, e em 2018, foi criada a Federal Law 108-FZ, na Rússia.42 

 
37 “Os exemplos demonstram, claramente, que o processo de captação do megaevento Copa do Mundo 

FIFA atende diretamente aos interesses econômicos da entidade em lucrar com o evento. Por isso, os 

países ganhadores foram os que apresentaram as propostas com maiores investimentos em estádios - 

Rússia US$ 3,82 bilhões e Catar US$ 3 bilhões, respectivamente 2018 e 2022, bem como os que terão 

o maior número de estádios novos construídos, evidenciando as grandes negociações implícitas.” 

DARN. Op cit. p. 81. 
38 FIFA regulations: for the selection of the venue for the final competition of the 2026 FIFA World 

Cup. 2017. Disponível em: https://img.fifa.com/image/upload/stwvxqphxp3o96jxwqor.pdf. Acesso 

em: 09 jul. 2021. 
39 OLIVEIRA, Fabrício Rangel. The twelfth player: how FIFA challenges host states´sovereignty. 

The case of the 2014 Brazil World Cup. Tese (Mestrado em Ciências Sociais), University of Tartu, 

Estônia. 2017. p. 45. 
40 BRITO, Juliana Gomes Machado. Copa pra quem? Estado de Exceção e resistências em torno da 

Copa do Mundo FIFA 2014. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Programa de pós-graduação em 

sociologia, USP, São Paulo. 2015. p. 35. 
41 “Os bidding agreements são uma ferramenta poderosa que a FIFA tem usado para implementar ajustes 

nas leis existentes e na infraestrutura judicial de um país.” (tradução nossa). ERFANI. Op cit. p. 34. 

42 JERABEK, Marketa. FIGUEROA, Ana. ANDRADE, Alisson Maxwell Ferreira. FIFA´S Hegemony: 

Examples from the World Cup Hosting Countries. Global Society. 2017. p. 14. 

https://img.fifa.com/image/upload/stwvxqphxp3o96jxwqor.pdf
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O poder da FIFA sobre o Estado-sede, utilizando o prestígio da Copa do Mundo para 

influenciar os governos a realizarem suas demandas, reforçadas pelas leis criadas 

especificamente para o período de duração do torneio, garantem o monopólio econômico do 

megaevento para a FIFA. A proteção dos direitos comerciais é uma demanda imperial da FIFA, 

autorizada pelo Estado e legitimada juridicamente, garante que a Organização e seus parceiros 

– os patrocinadores e as federações de futebol do Estado-sede – obtenham os maiores lucros 

com o megaevento.  

Dessa forma, a FIFA assegura os direitos de marca e copyright (“trademarks e 

copyrights”), de todos os produtos comerciais da Copa do Mundo, protegendo a marca “FIFA” 

de uso indevido por indivíduos ou terceiros que não estão ligados à organização do evento43. 

As regulamentações de direito de propriedade intelectual da FIFA obrigam os países-sede a 

ajustarem suas normas relacionadas à matéria, de forma que a FIFA se beneficie ao máximo, 

casos de marketing de emboscada e venda de produtos falsificados são abarcados com grande 

severidade nas leis da Copas. No Brasil, em 2014, por disposição da Lei Geral da Copa, foram 

criados tipos penais temporários, tipificando a utilização indevida dos símbolos oficiais, com 

penas de detenção de 3 meses até 1 ano ou multa, procedendo mediante representação da FIFA. 

Fica evidente a preocupação da FIFA em assegurar a proteção de sua marca e o monopólio na 

venda dos produtos relacionados ao megaevento.  

Na Copa do Mundo, a FIFA adquire grande parte dos lucros: Na Copa de 2018, a FIFA 

arrecadou 3 bilhões de dólares em direitos televisivos e 1.65 bilhões em direitos de marketing, 

estes números representam parte considerável dos ganhos que a entidade tem com o 

megaevento.44 Enquanto os países-sede ganham visibilidade internacional e tem a oportunidade 

de incrementar sua influência através da boa imagem do torneio e do Soft Power que o 

megaevento atribui, ressaltando o seu lugar na política global, a FIFA adquire os ganhos 

econômicos: foram aproximadamente 6.1 bilhões de dólares arrecadados pela ONGI durante a 

Copa de 2018. 

O Estado-sede, por sua vez, compromete-se a realizar uma série de investimentos 

bilionários em seu território, principalmente voltados para a construção de estádios e 

infraestrutura urbana, e em troca espera atrair investimentos internacionais e incentivar os 

negócios e o mercado interno do país, principalmente no setor hoteleiro, de gastronomia e 

 
43 BRANDOFINO, Nicole-Amanda. Kicking the law: the effects of FIFA regulations on a world cup 

host country´s legislative process in regards to intelectual property protection. Brooklyn Journal of 

International Law. v. 45. 1. 2019. p 302. 
44 Ibidem. p. 303. 
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mobilidade urbana. Assim, espera-se que o megaevento possa contribuir para o 

desenvolvimento das cidades-sede, sua urbanização e crescimento econômico – principalmente 

em países emergentes, como Brasil, Rússia e África do Sul45.  

No entanto, o gasto público se mostra exagerado e o legado econômico para os Estados 

e a população não tem sido satisfatório. No caso do Brasil, foi priorizada a construção dos 

Estádios, que ficou acima do orçamento inicial46, e os projetos idealizados para as cidades não 

se concretizaram em completude, apesar dos gastos terem ultrapassado o previsto. 

Os megaeventos trazem uma quantidade considerável de turistas para o país-sede, no 

entanto, os impactos não se mostram tão elevados à curto prazo. Em 2010, na Copa da África 

do Sul, houve uma previsão de 450 mil turistas, mas ao fim do torneio, foi registrado o número 

aproximado de 300 mil turistas, sendo 32% de outros países do continente africano. Na mesma 

época, o país recebeu uma quantia de 1.431.128 estrangeiros, mas apenas os citados 300 mil 

estavam lá com o objetivo de participar da Copa do Mundo.47 Em análise empírica acerca das 

Copas de 1998 (na França) e 2006 (na Alemanha)48, foi constatado que os megaeventos tiveram 

pouco impacto no turismo a curto-prazo, no entanto a percepção internacional da Alemanha 

tornou-se mais positiva49.  

Considerando que os ganhos econômicos e o impacto na urbanização social não 

cumprem com o esperado, assim como o turismo a curto-prazo, na perspectiva do Estado, a 

realização do megaevento, o principal impacto positivo que a Copa do Mundo confere para a 

nação-sede reside na melhor imagem internacional, melhorando a percepção e prestígio do país. 

Os países que sediaram o torneio no século XXI mostraram que sediar a Copa pode ter 

impacto importante à longo prazo, trazendo uma imagem positiva do mundo, por meio da 

 
45 Brasil, Rússia, China e África do Sul, componentes do BRICS, de 2008 à 2018, sediaram 3 copas do 

mundo (Brasil 2010, África do Sul 2014, Rússia 2018), 2 Olimpíadas de verão (Pequim 2008, Rio de 

Janeiro 2016), e 1 Olimpíada de Inverno (Sochi 2015), além de outros eventos esportivos internacionais 

de menor porte. 
46 O orçamento inicial planejado de 1.1 bilhões de dólares não esteve perto dos 3.6 bilhões de dólares 

reportados para construção e modernização de um total de 12 estádios utilizados no torneio. MITRA, 

Arjyo. An Ethical analysis of the 2014 FIFA World Cup in Brazil. Law and Business Review of the 

Americas. v. 21. n. 1. 2015. 
47 DARN. Op Cit. p. 70. 
48 “The analyses of the WCs held in France in 1998 and in Germany in 2006 agree with former empirical 

findings on the effects of large sporting events, namely, that hardly any WCs and comparable events 

have short-run positive impacts on tourism, employment, and income.” ALLMERS, Swantje. 

MAENNING, Wolfgang. Economic impacts of the FIFA soccer world cups in France 1998, 

Germany 2006, and outlook for South Africa 2010. Eastern Economic Journal. n. 35. 2009. p. 515 
49 “The impact of WCs on the image of their hosts might heavily depend on the quality of their 

presentations in public as likeable, hospitable, progressive, and as a capable (business) location.” 

Ibidem. p. 511. 
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grande atração midiática. Assim, o país exibe capacidade econômica de sediar um megaevento 

e acolher uma elevada quantia de turistas, mostrando receptividade50. Japão e Coréia do Sul, 

África do Sul e Brasil utilizaram o megaevento para fortalecer a imagem como potência 

emergente internacional, em busca de atrair investimentos e visitantes durante e principalmente 

após a realização do torneio, como territórios de grande potencial turístico. Rússia e Catar 

objetivaram fortalecer sua imagem internacional, enfrentando estigmas de pouca receptividade 

para estrangeiros, principalmente em relação a grupos marginalizados. 

Nesse sentido, a festa do megaevento contribui para a percepção favorável que se tem 

do território, reunindo diversos e turistas e torcedores fanáticos de diversas nacionalidades. No 

entanto, com a grande mídia mundial voltada para a nação-sede, seus problemas sociais também 

ficam em evidência durante a Copa do Mundo, interferindo na imagem internacional do Estado, 

e da própria FIFA, principalmente quando ocorrem problemas relacionados a Direitos 

Humanos, que tem se tornado mais evidentes em países com grandes conflitos sociais.  

A FIFA, ao escolher nações cuja cultura política democrática não está fortemente 

instituída, como Rússia e Catar, ou países mais suscetíveis a ceder às exigências da organização, 

como Brasil e África do Sul, tem maiores liberdades e facilidade em exercer o controle sobre o 

torneio51, fazendo com que o Estado-sede cumpra suas demandas. A influência da FIFA no 

Estado-sede está demonstrada, porém, devem ser questionados os fins pelos quais a ONGI 

utiliza seu poder. As demandas da FIFA, constituídas de força normativa legitimada pelos 

Estados, estão voltadas para a obtenção do monopólio dos ganhos econômicos e as liberdades 

para os patrocinadores, as empresas ligadas ao megaevento e as elites políticas que o organizam 

(incluindo a própria FIFA).  

  

 
50  NYIKANA; TICHAAWA; SWART. Op Cit. p. 549 
51 MULLER, Martin. GAFFNEY, Christopher. Comparing the urban impacts of the FIFA World 

Cup and Olympic Games from 2010 to 2016. Journal of Sports and Social issues. v. 42 (4). 2018. p. 

263. 
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3 A FIFA E OS DIREITOS HUMANOS 

 

3.1 O papel das Organizações Não-Governamentais Internacionais na promoção dos 

Direitos Humanos 

 

A globalização52 e as novas tecnologias de informação proporcionaram uma variedade 

de atores internacionais atuando em áreas anteriormente exclusivas dos Estados, expandindo o 

papel das Organizações não-estatais53. A FIFA conquistou uma posição de importância na 

Sociedade Internacional, tornando-se um fenômeno no contexto da transnacionalidade, 

destacando-se entre as organizações internacionais não governamentais, com poder político 

capaz de interferir nos Estados, na matéria específica do futebol, por meio da lex fifa, e atingindo 

seu auge de influência política e jurídica no cenário da Copa do Mundo de futebol, seu principal 

megaevento. A FIFA é uma entidade com grande poder e capacidade de exigir demandas e 

utilizar o futebol e a Copa do Mundo para agir no território de Estados, existindo grande 

potencial para contribuir com o desenvolvimento social e a garantia e respeito aos Direitos 

Humanos. 

Os Direitos Humanos são um objeto de primazia da Sociedade Internacional. Após a 

segunda-guerra mundial, com a Carta da ONU e a Declaração Universal de Direitos Humanos, 

houve um esforço dos principais sujeitos e atores globais para expandir e criar um sistema 

mundial capaz de identificar e proteger os Direitos Humanos básicos, por meio de tratados 

internacionais que estimulam o monitoramento e a atuação dos Estados. No entanto, as práticas 

de Direitos Humanos podem não ser realizadas de forma plena apenas pela atuação dos Estados, 

que apresentam violações frequentes dentro de seus territórios54, tornando relevante a atuação 

de Organizações Internacionais e entidades privadas, como as Organizações Não-

 
52 “A globalização trata-se, em síntese, de uma integração sistêmica da economia em um nível 

transnacional, alicerçada na mercantilização do conhecimento, na eficiência, na produtividade e 

deflagrada pela subsequente ampliação das redes empresariais e financeiras, em uma escala global, 

atuando cada vez mais independente dos controles políticos e jurídicos de nível nacional.” CADORE, 

Caroline Bresolin Maia. KEMPFER, Jéssica Cindy. A proteção dos Direitos Humanos na nova zona 

de agentes transnacionais. Direito, Democracia e Sustentabilidade: o humano entre a austeridade e o 

pluralismo jurídico. Editora Deviant. 2018. p. 49. 
53 “Os atores privados expandem sua atuação pelo cenário internacional e desconhecem as tradicionais 

fronteiras estatais, chamam para si um protagonismo que antes era exercido pelos Estados. Estes atores 

que interagem através das fronteiras nacionais, em um tipo de vinculação extra estatais, são tratados 

como atores transnacionais.” Ibidem. P. 49. 
54 HAFNER-BURTON, Emilie M. TSUTSUI, Kiyoteru. Human Rights in a Globalizing World: The 

paradox of empty promises. American Journal of Sociology. v. 110. n. 5. 2005. p. 1377 
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Governamentais Internacionais. Por meio de cooperação e ativismo, essas entidades promovem 

a difusão de práticas institucionais, expandindo as garantias de Direitos Humanos. Tais práticas 

podem ser adotadas dentro dos territórios das nações nas quais essas organizações exercem 

influência ou atuam diretamente.55 

Além dos tratados internacionais entre Estados, que instituem obrigações comuns 

dispositivas, bilaterais ou multilaterais, relativas às normas de Direitos Humanos, os costumes 

também são fontes importantes, representando a prática e os princípios internacionais 

prioritários produzidos pela atuação dos sujeitos internacionais. Entre as normas e costumes 

internacionais, existe primazia em torno das normas de jus cogens, categoria imperativa, de 

ordem universal e criadora de obrigações erga omnes, que vinculam materialmente os tratados 

internacionais56 e a atuação dos sujeitos internacionais, consagradas pela Convenção de Viena 

de 1969. Apesar de seu conceito abstrato, que dificulta a identificação de normas dessa espécie, 

documentos como a Declaração Internacional de Direitos do Homem, a Carta da ONU, e 

normas internacionais referentes à paz e Direitos Humanos internacionalmente reconhecidas, 

são consideradas portadoras de tal imperatividade.57 

As normas dos documentos citados abrangem diversas matérias e princípios 

relacionados aos Direitos Humanos. A DUDH, reconhecida internacionalmente, contém 

dispositivos tutelando princípios fundamentais, como a dignidade humana, segurança pessoal, 

liberdade, igualdade plena, previsões de devido processo legal e proibição de tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes58. É previsto o direito à propriedade, no qual ninguém pode 

ser arbitrariamente privado59. Em relação às condições de trabalho, a DUDH prevê como direito 

 
55 FINNEMORE, Martha. National Interest in International Society. Cornell University Press. 1996. 

apud ibidem. p. 1377. 
56 “Por outro lado, da análise do Artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados fica 

bastante claro que as obrigações decorrentes da violação de uma norma de jus cogens, por afetar a 

Sociedade Internacional em seu conjunto, configuram obrigações erga omnes, que se definem como a 

obrigação internacional que vincula um Estado em relação a todos os outros Estados, que, por sua vez, 

estão vinculados pela mesma norma e se encontram na mesma situação jurídica. São obrigações relativas 

aos interesses comuns da comunidade internacional. O reconhecimento das obrigações erga omnes por 

todos os sujeitos do Direito Internacional funciona como garantia do interesse público internacional” 

PEREIRA, Antônio Celso Alves. As normas de jus cogens e os Direitos Humanos. Revista 

interdisciplinar do Direito-Faculdade de Direito de Valença. 6(1). 2017. p. 38. 

57 “Contudo, acreditamos que a melhor posição está em apontar, tanto o costume internacional geral ou 

comum, quanto o tratado multilateral geral, as normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

e mesmo os atos unilaterais emanados de organismos internacionais de âmbito universal, como fontes 

do jus cogens. A propósito, vale lembrar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem é vista, 

hoje, pela melhor doutrina como fonte costumeira de jus cogens.” Ibidem. P. 37. 
58 Arts. 1, 2, 3, 5. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. declaração universal dos Direitos 

Humanos. 1948.  
59 Art. 17. Ibidem. 
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humano as condições equitativas e satisfatórias de trabalho e uma limitação razoável de sua 

duração, com direito ao repouso, lazer e férias periódicas, além de direito a um nível de vida 

suficiente que assegura a saúde e bem-estar60. Além disso, toda pessoa tem direito, no plano 

social e internacional, a tornar efetivos os direitos e liberdades enunciadas na declaração.61 

As normas de Direitos Humanos têm íntima relação com a noção de jus cogens, e 

quando aceitas e reconhecidas pela Sociedade Internacional, são consideradas portadoras do 

conteúdo imperativo, se tornando obrigatoriamente respeitadas e vinculadas a qualquer ato ou 

acordo entre sujeitos e atores internacionais62, de forma que as atuações de Organizações Não-

Governamentais Internacionais– o caso da FIFA - devem ater-se ao seu conteúdo em suas ações 

políticas e jurídicas, à exemplo, no momento da confecção das leis que regem os megaeventos.  

As organizações internacionais não-governamentais, assim como as empresas 

internacionais, são entidades privadas possuidoras de influência global, inseridas no cenário 

globalizado transnacional. As ONGIs têm, historicamente, um papel de ativismo social 

relacionado aos Direitos Humanos, utilizando sua influência e posição para mobilizar a opinião 

popular e estimular os governos nacionais a internalizarem normas e costumes da Sociedade 

Internacional, contribuindo para o desenvolvimento de normas de Direitos Humanos63 e a 

difusão e promoção dos princípios de Direitos Humanos globalmente.64 ONGIs voltadas 

integralmente ao ativismo na proteção dos Direitos Humanos, tais como a Amnesty 

International e a Human Rights Watch65, tem papel fundamental nesse contexto, pressionando 

as nações por meio de exposição midiática das violações que ocorrem em seus territórios.  

 
60 Arts. 23, 24, 25. Ibidem. 
61 Art. 28. Ibidem. 
62 “Art. 53. Tratado em conflito com uma Norma Imperativa de Direito internacional geral (jus cogens). 

É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito 

Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional 

geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, 

como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior 

de Direito Internacional geral da mesma natureza.” ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 

CONVENÇÃO de Viena sobre o Direito dos Tratados. 22 maio 1969. Disponível em: 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1980/01/19800127%2000-52%20AM/Ch_XXIII_01.pdf. Acesso 

em: 11 set. 2021. 
63 KOH, Harold Hongju. How is international human rights law enforced? Indiana Law Journal. V. 

74:1397. p. 1409-1410. 
64 “As ONGIs, tais como a Amnesty International e a HRW, têm sido particularmente ativas na 

divulgação de violações dos Direitos Humanos para pressionar governos repressivos. Os grupos 

domésticos também buscam atores externos para divulgar as violações em seu Estado.” (tradução nossa). 

TSUTSUI, Kiyoteru. Global civil Society and ethnic social movements in the contemporary world. 

Sociological Forum. 19. 63-88. 2004. apud HAFNER-BURTON, Emilie M. TSUTSUI, Kiyoteru. 

Human Rights in a Globalizing World: The paradox of empty promises. American Journal of 

Sociology. v. 110. n. 5. 2005. p. 1385. 
65 HAFNER-BURTON; TSUTSUI. Op Cit. p. 1385. 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1980/01/19800127%2000-52%20AM/Ch_XXIII_01.pdf
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A falta de comprometimento com a garantia de normas de Direitos Humanos afeta a 

imagem dos Estados, considerando a importância conquistada no direito internacional de tais 

normas66. Dessa forma, a pressão e vinculação da imagem dos países à falta de práticas de 

promoção de Direitos Humanos se torna uma forma de atrair sua complacência. O desafio se 

torna maior em nações com uma taxa elevada de casos de violações dos Direitos Humanos, 

historicamente menos democráticas ou com governos repressivos.67 

Dessa forma, apesar de estarem em posição privilegiada, de status transnacional, 

imunes à responsabilidade direta por violações de normas e tratados internacionais68, as ONGIs 

se tornaram parte do sistema político internacional. Além de se comportarem como ativistas, 

com cooperação para promover práticas de Direitos Humanos, influenciando os Estados, 

principalmente aqueles nos quais atuam de forma direta, as Organizações Não-Governamentais 

Internacionais, na forma de atores internacionais com papel importante, devem também 

respeitar e garantir, dentro de suas atuações específicas na Sociedade Internacional, os 

princípios, costumes e normas de Direitos Humanos consagrados no direito internacional, 

tutelados com primazia.  

Assim, a FIFA, como ONGI, com evidente importância política global ligada ao 

futebol, ao realizar sua regulamentação através da lex FIFA, e determinar as normas nos 

territórios dos Estados-sede relacionadas às Copas do Mundo, deve levar em conta as normas, 

princípios e costumes de garantia e proteção dos Direitos Humanos, com responsabilidade de 

respeitá-las junto aos Estados, na organização e realização de todos seus megaeventos, inclusive 

no processo de escolha da sede. O comprometimento da FIFA com os Direitos Humanos remete 

à sua natureza de ONGI e vai além do seu estatuto. A responsabilidade se intensifica durante a 

Copa do Mundo, especialmente quando esta ocorre em países nos quais existem frequentes 

violações de Direitos Humanos. 

A natureza das ONGIs e sua relação com a proteção dos Direitos Humanos no âmbito 

privado tem se desenvolvido institucionalmente. Elas passaram a estabelecer em seus estatutos, 

novas regras e determinações que estabelecem esse comprometimento. Marcando o avanço das 

questões de Direitos Humanos no âmbito privado, a Organização das Nações Unidas publicou, 

em 2011, o documento Guiding Principles on Business and Human Rights69, estabelecendo 

 
66 Ibidem. p. 1385. 
67 Ibidem. p. 1386. 
68 CHARNEY, Jonathan I. Transnational corporations and developing public international law. 

Public International Law. v. 1983:748. p. 767 
69 As “UNGPs” foram desenvolvidas pela ONU, endorsadas na resolução 17/4, pelo conselho de Direitos 

Humanos. 
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objetivos e práticas que podem guiar Estados e entidades privadas, transnacionais ou não, de 

qualquer tamanho, setor, localização e estrutura70 a adequarem suas práticas com os Direitos 

Humanos reconhecidos internacionalmente. 

Para os atores privados, o documento da ONU atribui a responsabilidade para respeitar 

os Direitos Humanos em qualquer localidade em que atuem, de forma independente e além da 

atuação dos Estados – ou seja, partindo de sua governança autônoma. Para essas entidades, o 

impacto adverso aos Direitos Humanos deve ser prevenido, mitigado e quando apropriado, 

remediado, por meio de medidas adequadas.71 As UNGPs utilizam como padrão mínimo a ser 

respeitado, as de normas de Direitos Humanos internacionalmente reconhecidas, destacando a 

Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU e a Declaração sobre os princípios e 

direitos fundamentais no trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT).72  São 

observadas as ações e omissões das entidades privadas, incluindo os relacionamentos que 

constituem com outras entidades não-estatais ou estatais, que devem instituir políticas para 

adequar suas responsabilidades com as normas internacionais. A entidade deve ser estruturada 

de modo que possam realizar procedimentos e direcionamentos para tratar dos assuntos 

relevantes à sua responsabilidade com Direitos Humanos, desenvolvendo expertise através de 

consultas com órgãos internos ou independentes especializados no tema e anunciando 

comprometimento de forma pública.73  

O documento ressalta a importância de prevenção e mitigação dos impactos aos 

Direitos Humanos envolvendo as entidades privadas, que devem tomar as ações adequadas para 

remediá-los, promovendo ou cooperando para que ocorra o devido processo, facilitando ou 

prevendo o acesso à mecanismos extrajudiciais.74 Nesse aspecto, as UNGPS ressaltam que os 

Estados devem facilitar o acesso a mecanismos extrajudiciais que lidam com danos causados 

por atores não-estatais, utilizando a arbitragem para resolver causas de abrangência 

transnacional.75 Além disso, os entes privados envolvidos devem cooperar, tornando seus 

 
70 “Estes princípios orientadores devem ser entendidos como um todo coerente e devem ser lidos, 

individual e coletivamente, em termos de seu objetivo de aprimorar os padrões e práticas em relação aos 

negócios e aos Direitos Humanos, apenas para alcançar resultados tangíveis para os indivíduos e 

comunidades afetados e, assim, também contribuindo para a globalização socialmente sustentável.” 

(tradução nossa). ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Guiding Principles on Business and 

Human Rights. 2011. 
71 Ibidem. p. 13. 
72 Ibidem. p. 13-14. 
73 Ibidem. p. 16. 
74 Ibidem. p. 24-25. 
75 Ibidem. p. 31. 
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mecanismos extrajudiciais internos disponíveis para remediar os danos aos Direitos Humanos 

nos quais possam ser responsáveis.76 

No século XXI, seguindo as prioridades da Sociedade Internacional, que pode ser 

representada pelo desenvolvimento de documento como as UNGPs, a institucionalização de 

medidas para a promoção de Direitos Humanos no âmbito privado passou a ser ainda mais 

importante na política das Organizações Não-Governamentais Internacionais esportivas. Estas 

assumiram sua importância social (que sempre esteve vinculada ao esporte) em concordância 

com posição importante na política internacional. A responsabilidade de agir conforme as 

normas internacionais de Direitos Humanos sempre existiu, no entanto, essas entidades 

reforçaram a institucionalização incorporando o compromisso com os Direitos Humanos em 

suas regras, estatutos e políticas.  

O Soft Power das ONGIs está relacionado a sua capacidade de demonstrar governança 

e prestígio para a Sociedade Internacional em sua área de atuação. Casos de negligência com 

problemas sociais nos megaeventos, corrupção interna e associação com Estados que não 

respeitam os Direitos Humanos, são fatores prejudiciais às suas imagens, por isso a aderência 

aos princípios de governança em conformidade com os Direitos Humanos e as UNGPs tornou-

se tendência entre as principais entidades do esporte internacional. 

Nesse sentido, são observadas condutas de outras poderosas entidades esportivas, tal 

como o Comitê Olímpico Internacional (COI), que estabeleceu o contrato com as cidades-sede 

para os jogos olímpicos de 2024 e 2028 (Paris e Los Angeles) incluindo cláusulas relacionadas 

aos Direitos Humanos.77 Para as Olimpíadas de Inverno de 2026, o COI instituiu como requisito 

de candidatura da cidade-sede, que o governo e os entes da administração pública locais devem 

garantir o respeito e a proteção de Direitos Humanos, além de assegurar o acesso à remediação 

pela violação de tais direitos, utilizando como base os acordos internacionais, leis e regulações 

nas quais o país-sede se obriga juridicamente, e além disso, levando em conta os princípios de 

Direitos Humanos reconhecidos internacionalmente e as UNGPs. O contrato, no entanto, limita 

a atuação da proteção aos Direitos Humanos àquelas normas que estão vinculadas ao país-sede, 

pelo direito internacional.78 

 
76 Ibidem. p. 33-35. 
77 HEERDT, Daniela. Tapping the potential of human rights provisions in mega-sporting events´ 

bidding and hosting agreements. The international sports law journal. ed. 17. 2018. p. 170. 
78 “Garantir que serão tomadas medidas necessárias para que, em todas as atividades relacionadas à 

organização dos jogos olímpicos e paraolímpicos de inverno de 2026: i. os Direitos Humanos são 

protegidos e respeitados e qualquer violação é sanada de forma consistente com os acordos 

internacionais, leis e regulamentos aplicáveis no país anfitrião e de forma consistente com todos os 

padrões e princípios de Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo as UNGPs, 
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A Union of European Football Associations (UEFA), confederação filiada à FIFA, 

incluiu, de forma inédita, requisitos envolvendo a proteção de Direitos Humanos para a escolha 

da sede de seu principal megaevento de seleções de futebol, a EURO de 2026, assegurando que 

os países candidatos devem ter a obrigação de respeitar e proteger os Direitos Humanos e as 

liberdades fundamentais, ressaltando o direito trabalhista e das crianças. O documento 

identifica Direitos Humanos e utiliza as UNGPs e seu rol – a declaração universal de Direitos 

Humanos e da OIT - como padrão a ser seguido, adicionando à lista, a convenção das Nações 

Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher79 e a convenção 

sobre os direitos da criança80. A UEFA determina que os países candidatos e a associação de 

futebol devem estar de acordo com os textos mencionados, e que devem ater-se a determinadas 

condutas, similares às destacadas nas UNGPs. A UEFA ainda conceitua os Direitos Humanos 

como direitos e liberdades inerentes a todos os seres humanos, de forma isonômica, sendo eles 

interrelacionados, interdependentes e indivisíveis, aproximando-se do conceito de jus cogens e 

vinculando-o legalmente ao país que será sede do megaevento.81 Sem impor-se na questão da 

remediação, a entidade apenas indica a possibilidade de instituição de mecanismo para remediar 

violações aos Direitos Humanos, vinculados ao comitê de organização do megaevento. 

Percebe-se que o rol de Direitos Humanos escolhido pela UEFA no contrato de adesão 

com os candidatos ao megaevento é mais seletivo, observando as normas reconhecidas 

internacionalmente, enquanto o COI se limita às normas já compactuadas pelo país-sede no 

bojo do direito internacional. No entanto, o COI estabelece a previsão de remediação das 

violações aos Direitos Humanos com maior severidade, enquanto a UEFA apenas indica a 

 
aplicáveis no país anfitrião; [...]” (tradução nossa). INTERNATIONAL OLYMPIC COMITTEE. 

Olympic Winter Games 2026. Candidature Questionnaire. p. 86. 2017. Disponível em: 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-

2026-Winter-Olympic-Games/Candidature-Questionnaire-2026.pdf. Acesso em: 18 ago. 2021. 
79 BRASIL. CEDAW 1979. Promulgado no Brasil sob forma do Decreto legistativo n° 4.377, de 13 de 

setembro de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm. 

Acesso em: 18 ago. 2021. 
80 BRASIL. Convenção sobre os Direitos da Criança. Promulgado no Brasil sob forma de Decreto 

legislativo n° 99.710, de 21 de novembro de 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. Acesso em: 18 ago. 2021. 
81 “Direitos Humanos refere-se ao conjunto de direitos e liberdades aos quais todo os seres humanos são 

considerados titulares, independentemente de sua nacionalidade, local de residência, sexo, orientação 

sexual, nacionalidade ou origem étnica, cor, religião, idioma, idade ou qualquer outro status. Esses 

direitos são todos inter-relacionados, interdependentes e indivisíveis” (tradução nossa). UEFA. 

Tournament Requirementes UEFA EURO 2024. p. 5. 2017 Disponível em: 

https://www.uefa.com/multimediafiles/download/officialdocument/uefaorg/regulations/02/46/30/61/24

63061_download.pdf. Acesso em: 18 ago. 2021. 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-2026-Winter-Olympic-Games/Candidature-Questionnaire-2026.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-2026-Winter-Olympic-Games/Candidature-Questionnaire-2026.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm
https://www.uefa.com/multimediafiles/download/officialdocument/uefaorg/regulations/02/46/30/61/2463061_download.pdf
https://www.uefa.com/multimediafiles/download/officialdocument/uefaorg/regulations/02/46/30/61/2463061_download.pdf


24 
 

possibilidade de instituição do mecanismo. Assim, cabe ressaltar o avanço das entidades 

esportivas na matéria, além da importância das UNGPs, que serve como base para ambos. 

 

3.2 A política de Direitos Humanos da FIFA 

 

Assim como as outras ONGIs esportivas importantes da Sociedade Internacional, a 

FIFA, com a pressão da mídia internacional e críticas de grupos ativistas de Direitos 

Humanos, que se intensificaram pelos problemas relacionados à corrupção interna da 

entidade, sobre a falta de dedicação em utilizar sua influência para promover as causas sociais 

e os Direitos Humanos relacionados ao futebol e à organização da Copa do Mundo, foram 

instituídas mudanças em sua organização interna82 com a finalidade de recuperar o prestígio 

internacional que a assegura como poderosa organização de atuação internacional. Com esse 

objetivo, a FIFA realizou em 2015, uma consulta com a expertise vinculada à ONU, que 

participou da criação das UNGPs, e recebeu o documento “FIFA & Human Rights”83, o qual 

indicou as principais condutas que a organização máxima do futebol deveria seguir para 

alinhar sua política com os Direitos Humanos. 

O documento destaca a natureza dos Direitos Humanos e sua relação intrínseca com 

o indivíduo e a importância de seu cumprimento pelas entidades privadas, que devem utilizar 

as UNGPs como documento padrão, ressaltando o papel positivo da FIFA em reconhecer e 

utilizar estas regras como guia para estabelecer uma governança voltada para a proteção dos 

Direitos Humanos84. Desse modo, o documento faz recomendações para a FIFA implementar: 

a adoção de uma política de Direitos Humanos transparente e coerente, aplicada em toda sua 

estrutura interna e nas relações com suas associações-membro, parceiros de negócios e outros 

terceiros relevantes, com vínculo explícito da FIFA com princípios de Direitos Humanos 

internacionalmente reconhecidos, inclusive em países com menor previsão na proteção destes 

direitos.   

 
82 HOCK, Branislav. GOMTSIAN, Suren. Private order bulding: the state in the role of the civil 

Society and the case of FIFA. The international sports law journal. ed. 17. 2018. p. 202. 
83 “[…] Nos anos que se seguiram, a FIFA passou por um processo de reforma que incluiu a introdução 

de padrões de Direitos Humanos em sua estrutura regulatória. Como uma das primeiras etapas, a FIFA 

contratou John Ruggie em 2015, autor das UNGPs, para ajudar a FIFA a entender o que significa 

incorporar os Direitos Humanos em suas atividades, usando as UNGPs como ‘padrão oficial’ com bas 

eno compromisso estatutário recém-adotado pela FIFA, de respeitar todos os Direitos Humanos 

reconhecidos internacionalmente” (tradução nossa). DUVAL, Antoine. HEERDT, Daniela. FIFA and 

Human Rights – A Research Agenda. Tilburg Law Review. n. 25(1). 2020. p. 6. 
84RUGGIE, John. “For the game. For the World.” FIFA AND HUMAN RIGHTS. Corporate 

responsability initiative report. n. 68. Harvard Kennedy School. 2016. p. 10.  
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Nos termos do parecer consultivo, a FIFA deve agir concretamente, criando 

departamentos especiais para tratar do assunto, e tomar responsabilidade, identificar, 

direcionar e reportar os riscos aos Direitos Humanos resultantes de suas ações, ou de terceiros 

relacionados a sua competência, durante a organização dos megaeventos. Além disso, é 

indicada a revisão de seu documento de candidatura para os Estados no processo de escolha 

da sede dos megaeventos, instituindo requisitos e previsões de adequação do país com 

políticas e normas de proteção aos Direitos Humanos. Em seu ponto final, o documento 

recomenda o acesso à remediação, como preceito fundamental para a garantia e proteção de 

Direitos Humanos85, incentivando um papel ativo da FIFA na reparação de danos que tenha 

causado, ou cooperando e facilitando danos causados por seus parceiros, e no contexto dos 

megaeventos, utilizando os princípios de efetividade de mecanismo de remediação ditados nas 

UNGPS86, sendo desenvolvidos e funcionando efetivamente no processo de preparação e 

realização dos torneios, junto aos órgãos organizadores do país-sede. 

As UNGPS e as recomendações especificamente relacionadas para a FIFA presentes 

no “FIFA & Human Rights” são um marco na relação das OINGs esportivas com seu papel de 

promoção dos Direitos Humanos, servindo como guias. A FIFA utilizou-os, ainda que 

parcialmente, para reformular sua estrutura interna, assumindo institucionalmente e 

oficialmente a responsabilidade de proteção e garantia aos Direitos Humanos. 

A FIFA não é uma ONGI voltada diretamente para o ativismo de Direitos Humanos, 

no entanto, a transformação social e as causas voltadas para os Direitos Humanos, 

relacionadas historicamente com o futebol, são parte de seus objetivos. Na posição de ator 

internacional, sempre foi dever e responsabilidade da FIFA lidar com as causas e providenciar 

impactos positivos na sociedade por meio do futebol, nos termos de seu Estatuto, que prevê o 

desenvolvimento e a promoção constantes do futebol, à luz de seus valores de união, 

educação, cultura e humanitários87. A entidade sempre levou em conta seu papel social, ainda 

que superficialmente, com campanhas e publicidade a favor de causas, como a luta contra o 

racismo, a igualdade social, etc.88 

 
85 Ibidem. p. 35. 
86 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Guiding Principles on Business and Human Rights. 

2011. p. 33-34. 
87 FIFA STATUTES. Artigo 2. a. 2020. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/4b2bac74655c7c13/original/viz2gmyb5x0pd24qrhrx-pdf. Acesso em: 23 

ago. 2021. 
88 A FIFA tem programas sociais de destaque: Football for Hope, em atuação desde 2005, focado no 

auxílio a jovens ao redor do mundo; Football for the Planet, que tem programas ambientais, desde 2006. 

Além de campanhas que divulga através de seus megaeventos, por exemplo as que defendem o Fair 

Play, a campanha “Say no to Racism”, além de defender publicamente a diversidade e ser contra a 

https://digitalhub.fifa.com/m/4b2bac74655c7c13/original/viz2gmyb5x0pd24qrhrx-pdf.pdf


26 
 

No entanto, a inserção de um dispositivo diretamente ligado à proteção dos Direitos 

Humanos em seu Estatuto se deu apenas após a reformulação interna da FIFA, utilizando o 

documento Ruggie e as UNGPS como parâmetro. Dessa forma a FIFA inseriu em seu 

Estatuto, o documento basilar da entidade, com seus princípios e regras, o artigo 3, sobre os 

Direitos Humanos: 

 

“FIFA is committed to respecting all internationally recognized human rights 

and shall strive to promote the protection of these rights.”89 

 

O artigo foi inserido em 2016, e propõe uma atuação mais ativa da ONGI na promoção 

dos Direitos Humanos em sua área de atuação, controlando o futebol mundial e na realização 

dos megaeventos. A FIFA passa a reconhecer seu papel como ator responsável pela promoção 

e respeito de diretos humanos90, com abrangência ampla, de todas as normas reconhecidas 

internacionalmente – o estatuto deixa em aberto quais são estes direitos reconhecidos, mas deve 

ser levada em conta a noção de jus cogens, além dos documentos indicados nas UNGPS: ou 

seja, a declaração universal de Direitos Humanos, a declaração da OIT, além do costume 

internacional de proteção aos Direitos Humanos. 

Seguindo outra recomendação do documento Ruggie, a FIFA criou em 2017, o 

conselho de Direitos Humanos “FIFA Human Rights Advisory Board”, que atua de forma 

autônoma e independente, providenciando direcionamento para a ONGI fortalecer sua política 

de Direitos Humanos91. Através de relatórios anuais, o conselho, que é composto por membros 

externos à entidade, considerados sujeitos de conhecimento notável e especialistas na matéria, 

registra o progresso da FIFA, avaliando os riscos de suas ações, recomendando condutas 

 
discriminação. PRATES, Raphael Vieira da Cunha. Organizações internacionais: a FIFA e a atuação 

do Comitê de Disciplina. UFSC. 2016. 
89 “A FIFA se compromete a respeitar todos os Direitos Humanos reconhecidos internacionalmente e 

deve se empenhar para promover a promoção de tais direitos” (tradução nossa). FIFA STATUTES. 

Artigo 3. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/4b2bac74655c7c13/original/viz2gmyb5x0pd24qrhrx-pdf.pdf. Acesso em: 

23 ago. 2021. 
90 DUVAL; HEERDT. Op Cit. p. 6. 
91 FIFA. FIFA Human Rights advisory board. Terms of reference. 2019. p. 6. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/27717639c79c4744/original/uvmsynwru9dpmyu5rgmi-pdf.pdf. Acesso 

em 18 ago. 2021. 

https://digitalhub.fifa.com/m/4b2bac74655c7c13/original/viz2gmyb5x0pd24qrhrx-pdf.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/27717639c79c4744/original/uvmsynwru9dpmyu5rgmi-pdf.pdf
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específicas e definindo os principais casos carentes de atuação ativa92 e as diretrizes para 

organizar os megaeventos em conformidade com as normas de Direitos Humanos93. 

Para reforçar seu compromisso com os Direitos Humanos, a FIFA publicou o 

documento “FIFA´s Human Rights Policy”, complementando o artigo 3 de seu estatuto, 

aprofundando-se em seu conteúdo e apresentando sua política de maneira detalhada. No 

documento, a FIFA declara seus valores sociais e admite que possui responsabilidade em 

promover os Direitos Humanos dos indivíduos afetados por suas atividades94. Assim, afirma 

que sua política será implementada de acordo com as UNGPs e prevê a conduta da FIFA em 

conformidade com os Direitos Humanos no contexto de sua relação com terceiros, no processo 

de escolha do país-sede, na preparação e realização dos megaeventos.95 

A FIFA se compromete a acolher as normas de Direitos Humanos internacionalmente 

conhecidas, incluindo as da Declaração Universal de Direitos Humanos, a Declaração de 

princípios e direitos do trabalho, da OIT, e outros padrões e princípios de Direitos Humanos, 

destacando os direitos das minorias e respeitando o direito humanitário internacional96. Entre 

as principais áreas de atuação, com maiores chances de envolvimento com impactos negativos 

de Direitos Humanos, são destacados: direitos trabalhistas, aquisição de terras e direito de 

moradia, discriminação, segurança e o direito dos atletas profissionais de futebol. A entidade 

se compromete em assegurar e cooperar com a remediação de danos causados por ela ou 

terceiros nos quais tenha relação, aos Direitos Humanos dos indivíduos afetados. Nesse aspecto, 

promete a utilização de mecanismos locais e internacionais, objetivando a efetividade da 

 
92 Entre os casos mais destacados da atuação da FIFA, monitorado pelo conselho de Direitos Humanos, 

ressalta-se o uso de sua influência para contribuir com grupos de direitos das mulheres no Irã, 

movimento dedicado a pressionar o governo do país para permitir o acesso das mulheres aos estádios 

de futebol masculino. A participação da FIFA foi importante, publicando declarações a favor da causa. 

FIFA. FIFA Human Rights advisory board. 4th Report. 2019. p. 7. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/25237da419e1f62f/original/pyume2cahuue2szxgjwq-pdf.pdf. Acesso em 

18 ago. 2021. 

93 Por exemplo, as recomendações do conselho para a FIFA garantir a proteção dos trabalhadores das 

obras da Copa de 2022, no Catar, relacionados com a Covid-19. FIFA. FIFA Human Rights advisory 

board. 5th Report. 2020. P. 8. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/4769eb55b4e22ba5/original/vforeieiz1fh06ld4a36-pdf.pdf. Acesso em 17 

ago. 2021. 
94 “Com um impacto tão grande, vem a responsabilidade. A FIFA reconhece sua obrigação de defender 

a dignidade inerente e a igualdade de direitos de todas as pessoas afetadas por suas atividades” (tradução 

nossa). FIFA. FIFA´s Human Rights Policy. 2017. p. 4. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/1a876c66a3f0498d/original/kr05dqyhwr1uhqy2lh6r-pdf.pdf. Acesso em 

16 ago. 2021. 
95 Ibidem. p. 4. 
96 Ibidem. p. 5. 

https://digitalhub.fifa.com/m/25237da419e1f62f/original/pyume2cahuue2szxgjwq-pdf.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/4769eb55b4e22ba5/original/vforeieiz1fh06ld4a36-pdf.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/1a876c66a3f0498d/original/kr05dqyhwr1uhqy2lh6r-pdf.pdf
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remediação, além do uso de mecanismos não-judiciais, conforme as UNGPS.97 Por fim, 

estabelece com os organizadores dos megaeventos, em parceria com o comitê de governança 

da FIFA, a composição de órgão independentes a serem criados para os torneios, com a função 

de revisar e recolher reclamações sobre problemas de violações a Direitos Humanos 

relacionadas ao megaevento. 

No artigo 7° do referido documento, a FIFA contempla o possível conflito entre as 

normas dos Estados em que atua e as normas de Direitos Humanos internacionais, priorizando 

essas últimas, consideradas de hierarquia elevada, sem, no entanto, infringir as leis locais. Dessa 

forma, a FIFA deixa claro que utilizará sua influência e capacidade política com as autoridades 

relevantes e outras entidades relacionadas – os “stakeholders” – para garantir suas 

responsabilidades com os Direitos Humanos internacionais98, reforçando o caráter de primazia 

dessas normas. 

Completando sua política de Direitos Humanos, a FIFA instituiu mudanças no 

processo de escolha das nações-sede da Copa do Mundo, seguindo o passo de outras ONGIs 

esportivas, instituindo requisitos que promovem a proteção de Direitos Humanos, observando 

sua responsabilidade em relação aos megaeventos, em conformidade com o Documento Ruggie 

e as UNGPs. Assim, a escolha da sede e o processo de organização do megaevento de 2026, 

que será realizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, representam o avanço 

do torneio e da FIFA em seu comprometimento com os Direitos Humanos. 

O Bidding book das nações escolhidas como sede destacam o compromisso com os 

Direitos Humanos, separando um capítulo para tratar do tema99, utilizando como base as normas 

internacionais internacionalmente reconhecidas de acordo com as UNGPs e a “FIFA´s Human 

Rights Policy”. Em seu índice 23.2, o documento relata que os três países-sede são democracias 

constitucionais estáveis que reforçam a proteção legal dos Direitos Humanos e pretendem 

cooperar com a FIFA e as partes interessadas para monitorar os riscos e os danos causados, e 

criar mecanismos para remediar os indivíduos afetados.100 A FIFA se mostra mais ativa para 

 
97 Acerca do tema, defende-se o desenvolvimento de competência em Direitos Humanos no CAS 

(Tribunal de Arbitragem do Esporte), ou até mesmo o acesso à tribunais de estados ou tribunais de 

jurisdição internacional para julgar casos de Direitos Humanos relacionados à FIFA. BÜLTZER, Bodo 

P. SCHÖDDERT, Lisa. Constitutionalizing FIFA: Promises and Challenges. Tilburg Law Review. 

v. 25(1). 2020. p. 40-54. 
98 Ibidem. p. 7. 
99 Canada, Mexico, and the United States United Bid to Host the 2026 FIFA world cup. “UNITY. 

CERTAINTY. OPPORTUNITY.” BID BOOK. 2026. p. 455. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/3c077448dcd5c0ab/original/w3yjeu7dadt5erw26wmu-pdf.pdf. Acesso 

em: 17 ago. 2021. 
100 Ibidem. p. 460. 

https://digitalhub.fifa.com/m/3c077448dcd5c0ab/original/w3yjeu7dadt5erw26wmu-pdf.pdf
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organizar o megaevento em conformidade com sua política de Direitos Humanos, requerendo 

relatórios das cidades-sede que demonstrem seu engajamento com o processo de adequação dos 

“stakeholders” locais com as medidas de Direitos Humanos, vinculando diferentes atores 

relacionados à realização do megaevento com as responsabilidades legais (através de 

documentos submetidos por eles à Associação Membro do Estado-sede) que perduram até 

depois do fim da competição. 101 

Apesar de inicialmente ater-se apenas à regulamentação do futebol e a organizar o 

torneio mundial de seleções, a FIFA, como Organização não-governamental internacional, de 

posição destacada e influente no Sociedade Internacional, tem responsabilidade reconhecida de 

proteger e garantir os Direitos Humanos nas áreas em que exerce influência. Com mais 

intensidade a partir do século XXI, a FIFA passou a exercer o seu papel social, porém o 

desenvolvimento de sua política de Direitos Humanos passa a ser mais firme após os problemas 

institucionais da ONGI, que teve a imagem prejudicada após escândalos de corrupção e o pouco 

esforço em concretizar seus valores, que difundia publicamente, relativos à sua política social 

já existente. Os avanços, ao menos formais, da FIFA, em sua agenda de Direitos Humanos, se 

dão após a inserção do artigo 3° de seu estatuto, que incitou a institucionalização da política e 

a criação do conselho autônomo, conforme as UNGPS e o documento Ruggie, adotados como 

guias pela FIFA. 

  

 
101 HEERDT. Op Cit. p. 178. 
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4 OS DIREITOS HUMANOS NAS COPAS DO MUNDO 

 

4.1 A importância da Copa do Mundo para a proteção dos Direitos Humanos 

 

A posição da FIFA na Sociedade Internacional fica em evidência durante o seu 

principal megaevento, a Copa do Mundo de futebol. Durante o processo de organização, 

preparação e realização do torneio, a ONGI trabalha junto ao país escolhido como sede, e tem 

a oportunidade de exercer sua influência naquele território. O Estado-sede submete-se às 

exigências da FIFA, e em troca recebe os benefícios de sediar o megaevento, tornando-se 

referência para a mídia global e demonstrando seu Soft Power. É neste contexto que a FIFA 

pode contribuir em larga escala para os Direitos Humanos102, fazendo jus a sua agenda e ao 

papel social do futebol para difundir, demandar e colocar em prática a defesa e garantia desses 

direitos no território do país-sede – considerando os limites da delimitação do megaevento e 

seu alcance. A atitude da FIFA, assim como de outras ONGIS esportivas, de remodelar a 

organização estrutural de seus megaeventos em conformidade com os Direitos Humanos, 

tomando medidas para promovê-los, é vista como um ponto importante para a sua legitimidade 

internacional103, seguindo a tendência global de respeito a estes direitos. A reputação da FIFA 

e do megaevento condizem com seu Soft Power, e são determinantes para o prestígio da 

entidade. Dessa forma, a negligência histórica da FIFA em relação aos casos de violações de 

Direitos Humanos é prejudicial à sua imagem.104 

A partir do início do século XXI, a realização de megaeventos esportivos de escala 

global tornou-se fonte de sérios problemas relacionados à proteção de Direitos Humanos, 

 
102 “O alcance global e a paixão única vinculados a eventos esportivos internacionais fornecem ao COI 

e à FIFA um palco global talvez sem paralelo para fazer avançar a causa dos Direitos Humanos e exercer 

um papel mais ativo na criação e aplicação do direito internacional dos Direitos Humanos” (tradução 

nossa) TURLEY, Trista. When the ‘Escape Ends Responsibility of the IOC and FIFA at the 

Intersection of Sports Law and Human Rights. Notre Dame Journal of International & Comparative 

Law. v. 6. ed. 1. 2016. p. 151-152. 
103 “Coincidindo com a maior conscientização das questões empresariais e de Direitos Humanos devido 

aos princípios orientadores da ONU, os atores apropriados, incluindo os comitês organizadores e 

funcionários estão começando a reconhecer que os megaeventos esportivos devem mudar suas práticas 

ou continuar a colocar em risco a legitimidade de suas instituições”. (tradução nossa). ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS. Secretary-General´s remarks on value of Hosting Mega Sport Events as 

a social, economic and environmental dustainable development tool. 2016. Disponível em: 

https://perma.cc/W8HJ-3PD8. Acesso em: 21 ago. 2021. Apud HESS, David. BISHARA, Norman D. 

Beyond Peace Doves: Respecting human rights and combating corruption in mega-sporting 

events. Boston University International Law Journal. v. 37:245. 2019. p. 270. 
104 ERFANI, Azadeh. Kicking Away Responsibility: FIFA´s Role in Response to Migrant Worker 

Abuses in Catar´s 2022 World Cup. Jeffrey S. Moorad Sports Law Joournal. v. 22. ed. 2. 2015. p. 10. 

https://perma.cc/W8HJ-3PD8
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proporcionando um aumento na cobertura midiática sobre as questões sociais do torneio e uma 

maior pressão de grupos ativistas de Direitos Humanos sobre a FIFA e os Estados-sede.105  

A escolha de países com problemas sociais nítidos, ou Estados com menor força 

democrática em suas instituições para sediar o megaevento, cria cenários em que a FIFA tem 

maior capacidade de impor demandas, e consequentemente, um maior potencial de atuação e 

intervenção para contribuir para o avanço dos Direitos Humanos. No entanto, a cooperação com 

nações que não respeitam tais direitos é uma conduta questionável, a própria escolha de um 

país-sede que historicamente não respeita os Direitos Humanos já representa a negligência da 

FIFA em respeitar sua política social, priorizando suas ambições políticas e econômicas. Nesse 

sentido, a Human Rights Advisory Board, conselho autônomo da FIFA, em 2020, avaliou 

negativamente a escolha da China para sediar o mundial de clubes da FIFA (outro megaevento 

da entidade), considerando que o acordo foi feito sem cláusulas específicas de proteção aos 

Direitos Humanos, demonstrando a falta de comprometimento da FIFA, ao não utilizar sua 

influência sobre o governo chinês para assegurar a proteção dos direitos em seu território, no 

que consta a realização do megaevento.106  

A crítica à escolha da nação-sede acompanha a FIFA também na seleção para a Copa 

do Mundo, como ocorreu no período de escolha da sede para 2022, considerando o histórico do 

Catar107 – alvo de críticas internacionais pelo tratamento aos trabalhadores – que será 

demonstrado adiante no presente capítulo. Em relação à escolha de países emergentes, apesar 

de seus problemas sociais, a FIFA pode realizar suas demandas sem maiores problemas, por 

possuir mais influência frente a tais nações (pois estas encontram-se ainda mais propensas a 

recolher os benefícios de sediar o torneio), no entanto, cabe à ONGI utilizar esta influência para 

enfrentar os problemas sociais, e não apenas buscar maiores ganhos econômicos do 

megaevento. Corroborando com este entendimento, a FIFA justificou a realização da Copa do 

Mundo em países emergentes com o objetivo de inclusão política e promoção de valores através 

do esporte e do megaevento.108 

 
105TURLEY. Op Cit. P. 147-148. 
106 FIFA HUMAN RIGHTS ADVISORY BOARD. 4th Report. 2020. p. 9-10. 

107 “O Catar parece ser o seu pior inimigo, pois tem dificuldades em elaborar uma estratégia de 

comunicação robusta para responder às críticas que causaram danos significativos à sua reputação. As 

autoridades do país queriam repensar até que a tempestade passasse, mas piorou. As autoridades são 

incapazes de responder às acusações sobre a escravidão moderna de trabalhadores migrantes em projetos 

relacionados à Copa do Mundo ou às acusações de apoiar grupos islâmicos militantes” (tradução nossa). 

JAMES, M. Dorsey. How Catar Is Its Own Worst Enemy. International Journal of the History of 

Sport. v. 32. n. 3 (2015), pp. 422–439. Apud JERABEK; FIGUEROA; ANDRADE. Op Cit. p. 14. 
108 “A crescente prevalência de questões de Direitos Humanos relacionadas ao esporte internacional é 

uma questão que não pode mais ser ignorada, especialmente se a FIFA e o COI quiserem continuar esses 



32 
 

A realização do megaevento é uma grande oportunidade para o Estado-sede 

desenvolver sua infraestrutura, expandir sua economia e atrair investidores internacionais, 

visando o seu crescimento a partir do prestígio do megaevento. No entanto, a violação de 

questões de Direitos Humanos é prejudicial à imagem do país, que receberá os holofotes 

globais. Sediar o megaevento tornou-se não apenas uma oportunidade para o país-sede, mas 

também uma escolha que envolve responsabilidade e pressão internacional109, de fazer a festa 

do entretenimento, mas garantir segurança e estrutura de alto padrão, para satisfazer as 

demandas que vêm com o prestígio do megaevento – e para isso, a FIFA e o Estado-sede 

trabalham em conjunto. A população da nação que sedia a Copa do Mundo é consideravelmente 

afetada pelo megaevento, recendo os benefícios da infraestrutura, do crescimento econômico, 

da chegada de turistas e etc. Mas também sofre com os problemas atrelados a tudo isso, 

principalmente os relacionados à proteção de seus Direitos Humanos.  

Entre os principais envolvidos na organização e preparação do megaevento, o Estado-

sede compromete-se em concretizar as promessas feitas à FIFA, instituídas no “Bidding-Book”, 

e suas demandas, instituídas através do estatuto de organização da Copa do Mundo, que podem 

ser transformados em leis pelo Estado, para garantir seu cumprimento de forma formalizada. 

Nesse caso, as demandas da FIFA ganham destaque, se tornando lei, representando a máxima 

influência da ONGI no país-sede, com a intervenção jurídica em seu território110. A FIFA tem 

bastante potencial para demandar a responsabilidade pela proteção dos Direitos Humanos 

nesses países através da intervenção legislativa, que será observada no tópico seguinte. 

Os Estados-sede cumprem as demandas políticas, jurídicas e administrativas111, 

organizam o megaevento e gastam bilhões de dólares para a sua realização conforme os padrões 

da FIFA. Os governos locais têm sua conduta vinculada aos Direitos Humanos que o Estado-

sede têm obrigação de garantir e proteger, além dos costumes e normas reconhecidas 

 
esforções para tornar os eventos esportivos internacionais verdadeiramente globais e inclusivos.” 

(tradução nossa). TURLEY. Op Cit. P. 149. 
109 HENDERSON, Abby Maeders. Mega Sporting Events procedures and human rights: 

Developing na inclusive framework. American Indian Law Review. v. 41. n. 2. 2017. P. 367. 
110 “Entidades organizadoras de esportes (FIFA), [...], estabelecem os requisitos de acordo com os quais 

esses eventos devem ser entregues. Os países anfitriões se comprometem com esses requisitos e criam 

as pré-condições indispensáveis ao adotar leis, dar ordens e emitir licenças.” (tradução nossa). 

HEERDT, Daniela. Winning at the World Cup: a matter of protecting human rights and sharing 

responsibilities. Netherlands Quarterly of Human Rights. v. 36(2). 2018. p. 88-89. 
111 “Os comitês organizadores locais são responsáveis por acompanhar os compromissos e contratar os 

empreiteiros necessários, que vão desde urbanistas, arquitetos e especialistas em logística a empresas de 

construção, fabricantes de artigos esportivos e outras mercadorias relacionadas a eventos, fornecedores 

de alimentos, empresas de hospitalidade e eventos, incluindo seus próprios subcontratados.” (tradução 

nossa). Ibidem. p. 89. 
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internacionalmente, além de prevenir que terceiros envolvidos violem esses direitos em seus 

territórios112. No entanto, os casos de violações a estes direitos se mostraram frequentes durante 

a preparação e realização dos megaeventos, de forma que terceiros ou o próprio governo, foram 

responsáveis por estes problemas. A Copa do Mundo é um evento que deixa todos os 

acontecimentos do país-sede em evidência global, tornando-se fonte de manifestação política 

dos povos locais, grupos ativistas e da mídia internacional, que podem utilizar o palco do 

megaevento para expor situações de violação aos Direitos Humanos, que já existem no país e 

são ressaltadas ou causadas em maior escala devido ao torneio.  

Em Estados menos democráticos, com histórico negativo em relação aos Direitos 

Humanos, os problemas ficam ainda mais evidentes, o que deveria ser a justificativa para uma 

maior intervenção da FIFA, frente à pressão global, e devido a sua própria responsabilidade de 

proteger estes direitos, utilizando o megaevento como oportunidade única. Dessa forma, a 

importância da Copa do Mundo para a proteção dos Direitos Humanos é evidente, e pode expor 

a falta de comprometimento da FIFA e dos Estados-sede em cumprir com suas 

responsabilidades envolvendo a matéria.113 

A FIFA tem na Copa do Mundo uma oportunidade de guiar e difundir os Direitos 

Humanos, promovendo-os para os povos do território em que atua, especialmente em Estados 

que tem um histórico negativo na questão. Dentre as principais causas relacionadas aos Direitos 

Humanos e os megaeventos, destaca-se os direitos trabalhistas fundamentais dos trabalhadores 

das obras de infraestrutura, o respeito às minorias, o direito humanitário, a liberdade de 

expressão, a dignidade humana, o devido processo legal114. O megaevento também é uma fonte 

de comunhão dos povos, e tem potencial para se tornar um exemplo para outras entidades 

privadas e ONGIS de importância global, estabelecendo um padrão de excelência na realização 

de megaeventos internacionais, conforme as UNGPS. 

 
112 Ibidem. p. 89. 
113 “As entidades esportivas que possuem os megaeventos tiveram uma relação difícil e desconfortável 

com os Direitos Humanos ao longo do último meio século. Por um lado, tanto o Comitê Olímpico 

Internacional quanto a FIFA afirmaram estar preocupados com os Direitos Humanos, expressando o 

desejo de que as nações anfitriãs de seus eventos sigam a DUDH tanto em princípio quanto na prática. 

No entanto, por outro lado, ambas as organizações têm evitado aceitar a responsabilidade de monitorar 

e agir sobre os abusos dos Direitos Humanos que ocorrem nos megaeventos.” (tradução nossa). 

MCGILLIVRAY, David. EDWARDS, Michael B. BRITTAIN, Ian. BOCARRO, Jason. 

KOENIGSTORFER, Joerg. A conceptual model and research agenda for bidding, planning and 

delivering Major sport events that lever human rights. Leisure Studies. v. 38(2). 2019. p. 178.  
114 HESS, David. BISHARA, Norman D. Beyond Peace Doves: Respecting human rights and 

combating corruption in mega-sporting events. Boston University International Law Journal. Vol. 

37:245. 2019. p. 270. 
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4.2 A intervenção jurídica da FIFA nos países-sede 

 

A partir do momento em que o Estado-sede se compromete e aceita as imposições 

iniciais da FIFA para a realização do megaevento, a ONGI é capaz de exercer sua influência 

sobre o seu território, utilizando o prestígio do torneio para impor suas disposições. Com o 

objetivo de facilitar a organização do evento, o Estado permite a concretização de tais 

demandas, mesmo que à custa de seus valores e segurança jurídica e causando impactos 

negativos na comunidade local.115 

Desse modo, são produzidas pela FIFA as regulações da Copa do Mundo de Futebol, 

que funcionam como normas externas que passam a ter validade no país-sede durante o período 

de preparação e realização do megaevento. Nas edições anteriores à 2010, houve apenas a 

produção das “FIFA Regulations” – determinações gerais envolvendo o torneio, sem a 

intervenção legislativa. Desde 2010, foram criadas estas normas especiais, legitimadas pelo 

poder legislativo das respectivas nações-sedes: Na África do Sul, foram instituídas as “Special 

Measures Acts” em 2006116; no Brasil, a lei federal 12.663, em 2012117; na Rússia, a “Federal 

Law N° 108-FZ” em 2013118; no Catar, a lei n° 10 de 2021119. 

Com a criação de tais normas, a organização do megaevento nos termos e padrões da 

FIFA foi facilitada, e suas demandas se tornaram juridicamente legitimadas e garantidas pelo 

Estado-sede, em raro caso de intervenção jurídica de uma Organização não-estatal no direito de 

uma nação. 

As leis promulgadas pelos países-sede contêm determinações gerais para facilitar a 

organização do megaevento, tal como a regulação de vistos de entrada e saída de pessoas 

 
115 ERFANI. Op cit. p. 11. 
116 A série de documentos compondo as Special Measures são disponibilizados no website do governo 

da África do Sul. ÁFRICA DO SUL. 2010 FIFA world cup south africa special measures bill. 2006. 

Disponível em: https://www.gov.za/. Acesso em: 24 ago. 2021.  
117 O documento integral da lei geral da Copa, lei 12.663/2012. BRASIL. Lei n° 12.663, de junho de 

2012. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12663.htm. 

Acesso em: 25 ago. 2021. 
118 A lei federal 108-FZ está disponível com tradução livre, por website não-oficial. RÚSSIA. Federal 

Law of the Russian Federation of june 7, 2013 N° 108-FZ. 2013. Disponível em: https://cis-

legislation.com/document.fwx?rgn=60361. Acesso em 24 ago. 2021. 
119 A lei-geral do Catar foi promulgada em 29 jul. 2021 e não tem documento oficial publicado em 

versão traduzida. 

https://www.gov.za/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12663.htm
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=60361
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=60361
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associadas megaevento, que passam por um protocolo mais simplificado pelas alfandegas, ou 

a estipulação de isenção de taxas e impostos para a FIFA e suas parceiras comerciais – como 

as empresas patrocinadoras que participam da organização da Copa do Mundo. Porém, 

considerando a legislação e o sistema jurídico, a FIFA leva em conta as especificidades de cada 

país e propõe adequações à lei-geral, em busca da organização do megaevento conforme seus 

elevados padrões. Desse modo, percebe-se que houveram mudanças significativas nas 

estruturas das leis gerais desde 2010. a FIFA desenvolveu sua política de proteção de seus 

direitos comerciais com efetividade, apresentando dispositivos cada vez mais sólidos. O mesmo 

não ocorreu em relação às políticas de Direitos Humanos, que não foram observadas nas 

referidas leis especiais. A seguir devem ser destacados alguns pontos essenciais das leis-gerais 

dos megaeventos, de 2010 a 2022. 

Em relação à responsabilidade civil, a FIFA se isenta ao máximo da responsabilidade 

sobre incidentes ou acidentes de segurança relacionados ao megaevento – a menos que tenha 

concorrido diretamente para o dano. Dessa forma, indivíduos que ensejam por reparação de 

dano – por exemplo, trabalhadores da construção de estádios para o torneio – devem ajuizar sua 

causa contra o Estado-sede, que assume a responsabilidade perante a FIFA, seus representantes 

legais, empregados ou consultores.120 

A regulação dos direitos de propriedade intelectual é tema de grande estima para a 

FIFA, que assegura o uso de símbolos, hinos, e outras obras, relacionadas com o torneio. Essa 

questão é tratada com importância especial pela FIFA, que impõe medidas severas, interferindo 

no processo legislativo e judiciário do Estado-sede121, que deve alterar leis locais ou acrescentar 

normas para aumentar a proteção da marca contra práticas de marketing de emboscada e outros 

tipos de usos ilegais, chegando ao ponto de criar dispositivos penais pelo uso não-autorizado 

da propriedade intelectual, além disso, a FIFA determina que as associações-membros devem 

cumprir as medidas estabelecidas nas regulações especiais envolvendo o tema, ou estarão 

 
120 Lei 12.663/2012. Art. 22 e Art. 23 (caput). 
121 “O foco crescente da FIFA na proteção de seus direitos de propriedade intelectual se transformou em 

um fardo para os cidadãos anfitriões, [...], a FIFA mantém um controle abusivo da legislação, das 

autoridades e do processo judicial do país-sede, para manter a receita mais elevada possível e garantir 

que os países façam todos os esforços para proteger a marca da FIFA”. (tradução nossa). 

BRANDOFINO. Op Cit. p. 313. 
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sujeitas a medidas disciplinares122, destacando a importância que a entidade dá a seus direitos 

comerciais.  

A criação de disposições penais representa a força jurídica das leis-gerais para o 

megaevento, demonstrando a intervenção da FIFA até mesmo no direito penal do Estado-sede. 

No “Special Measures act”, da África do Sul, foi estabelecida a sentença máxima de prisão e 

multa para o descumprimento de determinadas regulações da lei-geral, por exemplo, 

relacionadas à obstrução de agentes oficiais responsáveis pela fiscalização de indivíduos que 

circulam pelas áreas do megaevento.123 Na lei-geral da Copa de 2014, no Brasil, foi criada a 

sanção pelo uso indevido da propriedade intelectual da FIFA e Marketing de Emboscada, com 

pena máxima de detenção de até 1 ano.124 Na lei-geral do Catar, para 2022, foi criado um novo 

tipo penal, para a venda ilegal de tickets, com pena de multa, além de tutela pelo uso indevido 

da propriedade intelectual com penas mais severas que as existentes no país sobre o mesmo 

crime.125 

Em todas as Copas do Mundo, a FIFA cria um território especial, que envolve cerca 

de 2 quilômetros da área dos locais oficiais de realização do torneio. As áreas são denominadas 

“territórios ou zonas FIFA”, de exclusividade econômica para os patrocinadores do 

megaevento. As zonas FIFA ocupam uma grande área no entorno do estádio, atingindo as 

atividades de comércio local das cidades-sede, e são alvo de dúvidas acerca dos benefícios da 

competição para o estímulo da economia do país-sede, demonstrando a prioridade da FIFA em 

garantir o lucro para seus parceiros comerciais e patrocinadores.126 No cenário da Copa do 

mundo de 2014, ocorreram manifestações populares contra o megaevento que causaram 

preocupações para o comitê organizador e a FIFA, que reforçou a segurança dentro do seu 

 
122 FIFA. FIFA, media and marketing regulations for the 2018 fifa world cup. 2018. Disponível em: 

Media & Marketing Regulations 2018 FWC FINAL FWC Template EN (fifa.com). Acesso em: 25 ago. 

2021. 
123 ÁFRICA DO SUL. 2010 FIFA world cup south africa special measures bill. Art. 9. 2006. 

Disponível em: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/b13-060.pdf. Acesso em: 

25 ago. 2021. 
124 LEI 12.663/2012. Arts. 30 a 36. 
125 AL-ZARRAA, Khadeja. AL-ANSARI, Salman. FIFA world cup Catar 2022 law enacted. Al-Ansari 

& Associates. 2021. Disponível em: https://www.alansarilaw.com/fifa-world-cup-Catar-2022-law-

enacted-copy/. Acesso em: 25 ago. 2021. 
126 “as ‘fronteiras’ não são apenas áreas ou zonas que nos separam, mas também que nos aproximam, 

potenciais faixas de contato, o que, talvez, permita-nos reconhecer que o denominado “território FIFA”, 

como atualmente implementado, em razão de sua pretensa exclusividade e acesso restrito, tenha muito 

mais o feitio de um gueto moderno, local de isolamento, e não de encontros festivos, como os 

campeonatos de futebol pretendem ser.” REPOLÊS, Maria Fernanda Salcedo. PRATES, Francisco de 

Castilho. O território FIFA: uma democracia elitista, uma soberania de exclusão? Pensamento 

jurídico. n. 40. 2015. P. 81. 

https://digitalhub.fifa.com/m/6b4e33701cd639fc/original/dbibgs0syrpkdbzbgbxr-pdf.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/b13-060.pdf
https://www.alansarilaw.com/fifa-world-cup-qatar-2022-law-enacted-copy/
https://www.alansarilaw.com/fifa-world-cup-qatar-2022-law-enacted-copy/
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território, vedando a entrada de manifestantes na área, de modo que pudesse preservar a imagem 

e o prestígio do torneio.127 

Dentro dos estádios, durante a Copa do Mundo do Brasil, em 2014, a FIFA determinou 

a legalidade do consumo de bebidas alcóolicas, de forma contrária à legislação nacional, 

deixando evidente que os padrões e demandas da entidade são capazes de se sobrepor até 

mesmo à legislação dos países-sede.128 

Para a Copa de 2018, na Rússia, a lei federal contemplou políticas de desapropriação 

de propriedades (terrenos) localizados no perímetro de obras de infraestrutura do megaevento. 

Em seus termos, o governo tem o direito de confiscar e implementar a evicção de propriedades 

necessárias para realizar o torneio. Os donos tem o direito de aceitar o reembolso oferecido pelo 

Estado, e possuiriam dez dias para apelar sobre a desapropriação. Além disso, foi estabelecido 

que as terras de construção relacionadas ao futebol poderiam ser usadas por investidores pelos 

próximos 49 anos da promulgação da lei.129 

As determinações específicas para os megaeventos têm um período de vigência 

determinado, se encerrando, via de regra, com o fim do torneio ou até o fim do ano no qual ele 

é realizado. Dessa forma, nota-se que as leis feitas pelos Estados-sede, para se adequar às 

demandas da FIFA, com o objetivo de organizar o megaevento em seus termos, contemplam, 

de forma geral, facilidades para a organização do torneio, tornando a FIFA e seus parceiros 

isentos de barreiras e possíveis complicações administrativas e jurídicas. A criação de tipos 

penais para a proteção de seus direitos comerciais e atuação livre das zonas FIFA, além de 

outras garantias que os Estados estabelecem visando a preparação do torneio, porém sem 

observar o devido processo legal e os direitos dos indivíduos do Estado-sede escancaram as 

 
127 “Foi nesse cenário que Jerome Valcke e Joseph Blater, respectivamente, secretário geral e presidente 

da FIFA declararam à imprensa que países com democracias constitucionais são obstáculos à realização 

de eventos como o da Copa do Mundo. Aliado a isso, a Lei Geral da Copa (Lei Federal n. 12.663 de 

2012) estabeleceu o “território FIFA”, que delimitava uma área de dois quilômetros de zona econômica 

exclusiva, mas que diante da repressão às chamadas “jornadas de junho” foi interpretada pelas forças 

estatais de segurança como zona de segurança pública, vedada aos manifestantes” Ibidem. p. 70. 
128 “A última Copa do Mundo, no Brasil, mostrou que a FIFA pode exigir com sucesso mudanças no 

corpo legislativo do país-sede [...] Antes da Copa do Mundo de 2014, a FIFA alterou a lei federal 

brasileira para permitir a vende e consumo de álcool em estádios, atribuindo toda responsabilidade civil 

que possa resultar para o Brasil” (tradução nossa). ERFANI. Op cit. p. 11. 
129 ROUDIK, Peter. Russia: Federal Law to regulate soccer tournaments. Library of congress. 2013. 

Disponível em: https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2013-07-12/russia-federal-law-to-

regulate-soccer-tournaments/. Acesso em: 25 ago. 2021. 

https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2013-07-12/russia-federal-law-to-regulate-soccer-tournaments/
https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2013-07-12/russia-federal-law-to-regulate-soccer-tournaments/
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prioridades da FIFA com questões política e econômicas, contrastando com a falta de 

dispositivos de proteção aos Direitos Humanos nas leis-gerais das Copas do Mundo. 

 

4.3 Casos de violações dos Direitos Humanos nas Copas do Mundo 

 

Os casos de violações aos Direitos Humanos no período de realização e preparação da 

Copa do Mundo seguem padrões semelhantes desde o torneio de 2010. Os grupos 

marginalizados das populações dos países-sede, que têm sido nações emergentes, com 

problemas sociais graves, são os mais afetados. Desse modo, minorias sociais, trabalhadores e 

imigrantes figuram entre os indivíduos que mais têm seus Direitos Humanos básicos violados 

por eventos relacionados com a Copa do Mundo de futebol. Os danos são causados por ações 

de terceiros relacionados com o megaevento ou os parceiros da FIFA, como as empresas que 

atuam na preparação do torneio. Violações também ocorrem pelo próprio Estado-sede, devido 

a suas políticas, que atingem a população em prol da estruturação do país para receber o evento 

com os padrões demandados pela FIFA, ou pela própria legislação original do Estado, que 

contém disposições contrárias aos Direitos Humanos. A seguir, serão demonstradas as 

principais violações deflagradas nos períodos de organização e preparação da Copa do Mundo 

de futebol da FIFA para os megaeventos de 2010 até 2022. 

As condições dos trabalhadores nas obras dos megaeventos são problemas recorrentes. 

Desde as edições da Copa do Mundo no Brasil e África do Sul, foram reportados abusos dos 

trabalhadores, com casos de mortes e acidentes de trabalho elevados, objeto de discussão por 

sindicatos e uniões dos trabalhadores das localidades, que fizeram greves e demandas para o 

Estado.  

A situação dos trabalhadores imigrantes das obras para a Copa do Mundo de 2022, no 

Catar, no entanto, tornou-se um caso alarmante dos Direitos Humanos no cenário 

internacional130. Os trabalhadores imigrantes que vivem no Catar estão sob tutela jurídica do 

sistema de trabalho “Kafala”, no qual o Estado delega131 a responsabilidade e fiscalização dos 

 
130 REGUEIRO, Raquel. Shared Responsibility and Human RIghts Abuse: The 2022 World Cup in 

Catar. Tilburg Law Review. v. 25 (1). 2020. p. 29 
131 “O problema parece ser em grande parte devido à falta de aplicação dos direitos dos trabalhadores 

por parte do governo. As autoridades que lidam com este sistema falham em fazer cumprir as leis do 

país que exigem a proteção dos trabalhadores. Os agentes envolvidos nos esforços humanitários do Catar 

chamaram atenção para esta falha do governo em proteger os trabalhadores do país.” (tradução nossa). 

ASHRAF, Iram. Emerging issues: FIFA World Cup 2022: Enjoying the Game at the Suffering of 

Migrant Workers. University of Baltimore journal of International Law. v. 4. ed. 2. 2016. p. 136. 
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trabalhadores para companhias ou sujeitos privados – os patrocinadores – que possuem poder 

legal sobre os empregados, e decidem quando eles podem trocar de emprego, sair do atual ou 

até sair do país. Se o trabalhador sair do emprego sem permissão, pode ter sua permissão de 

residência cancelado pelo empregador, e ficará em condição de ilegalidade no país, podendo 

ser deportado e preso um por período.132 É estimado que o número de trabalhadores imigrantes 

no Catar é superior ao de trabalhadores locais. No grupo de empregados trabalhando nas obras 

do megaevento, a porcentagem de imigrantes chegaria a 94%133, com origem em países 

próximos (Índia, Nepal, Bangladesh, Filipinas, Egito, etc.), muitas vezes alvo de tráfico humano 

para trabalho forçado.134 

Desse modo, o sistema Kafala, legalizado pelas leis trabalhistas do Catar, deixa os 

trabalhadores imigrantes em condição vulnerável, submissos aos empregadores e entidades 

privadas. As condições do trabalho são péssimas, com salários baixos, jornadas longas e pouco 

tempo de descanso, de forma contrária às disposições de Direitos Humanos internacionalmente 

reconhecidas acerca da proteção de trabalhadores imigrantes.135 A saúde e segurança dos 

trabalhadores é ainda mais grave em locais de construção de obras de infraestrutura, como as 

da Copa do Mundo, que envolve os estádios, estradas e prédios. Estes empregados trabalham 

em condições degradantes, sob temperaturas extremas, danos físicos e psicológicos, além de 

condições de moradia deploráveis, em campos especiais, sem observância de direitos 

fundamentais básicos de dignidade humana.136  

Amarrados legalmente a um sistema jurídico explorador, os imigrantes não podem se 

organizar em sindicatos e sofrem o risco de serem presos e deportados caso saiam de seus 

trabalhos sem autorização dos patrocinadores. Nessas condições, a preparação da Copa do 

Mundo do Catar apresenta números alarmantes, com mais de 1.000 mortes registradas, porém 

sem informações das causas específicas, pela falta de investigação das autoridades locais.137  

O sistema trabalhista do Catar, e as alegações envolvendo os abusos e as graves 

violações aos Direitos Humanos dos imigrantes na preparação da Copa do Mundo se tornaram 

motivo de preocupação da Sociedade Internacional. Grupos ativistas internacionais, a FIFA, 

 
132 TER HAAR, Beryl. FIFA, Catar, Kafala: Can the World Cup create a better world of work? 

International Labor Rights Case Law. V. 4. 2018. P. 130. 
133 Ibidem. p. 130. 
134 REGUEIRO. OP CIT. p. 29. 
135 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. International Convention on the Protection of the 

Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. Artigo 8. 1990. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx. Acesso em: 02 set. 2021. 
136 REGUEIRO. Op cit. p. 29. 
137 TER HAAR. Op cit. p. 131. 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx
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sindicatos de trabalhadores, a ONU, e a OIT, junto ao apelo de algumas nações, utilizaram seu 

Soft Power para pressionar o Catar a reformar seu direito trabalhista para os imigrantes de 

maneira condizente com os Direitos Humanos internacionais138, considerando que o país é 

signatário de algumas convenções da OIT – que tutelam, por exemplo, o trabalho forçado, 

tortura, discriminação.139 As Nações Unidas identificaram violação ao direito à vida, liberdade, 

segurança, ao devido processo legal, liberdade de ir e vir, liberdade de associação e o direito a 

condições favoráveis e justas de trabalho.140 

Sobre a pressão de organizações internacionais, como a OIT141, e com atuação 

importante do Soft Power da FIFA, em 2020, o Catar promoveu a flexibilização do sistema 

Kafala, com reformas legislativas142, permitindo os trabalhadores imigrantes a trocarem de 

emprego sem a necessidade de autorização dos patrocinadores, além da previsão de um salário 

mínimo mais alto e não-discriminatório. Além disso, foi permitido aos trabalhadores saírem do 

país sem a autorização dos empregadores.143 Por fim, o Catar promoveu um comitê de resolução 

de disputas trabalhistas, se conformando com recomendações das UNGPs e da OIT144, tornando 

a situação dos trabalhadores sob o sistema Kafala menos similar a práticas que remontam à 

escravidão moderna145 

No entanto, as mudanças foram insuficientes para resolver a situação: o sistema segue 

ativo, as violações a Direitos Humanos ainda ocorrem, com as outras previsões de 

vulnerabilidade e exploração do trabalhador imigrante.146 

 
138 “A ONU publicou um relatório instando o Catar a não apenas reformar as condições de trabalho para 

a Copa do Mundo, mas também fazer mudanças radicais em suas leis trabalhistas, e conformidade com 

as normas internacionais de Direitos Humanos” ERFANI. Op cit. p. 13 
139 REGUEIRO. Op cit. p. 30. 
140 Ibidem. p. 30. 
141 A OIT apresentou reclamação ao Catar, ressaltando a falta de observação do país com a convenção 

de trabalho forçado e a convenção de inspeção de trabalho. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO. Governing Body: Agenda and Programme. Geneva: 2017. Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_

563316.pdf. Acesso em: 02 set. 2021. 
142 A Lei N° 18, de 2020, no Catar, promoveu as mudanças, reformando algumas normas da legislação 

trabalhista vigente, N° 14, de 2004. CATAR. Law N° 18 of 2020. 2020. Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-

beirut/documents/legaldocument/wcms_754882.pdf. Acesso em: 31 ago. 2021. 
143 HUMAN RIGHTS WATCH. World Report 2019. 2019. Disponível em: 

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/Catar. Acesso em: 31 ago. 2021. 
144 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Constituição da OIT. Art. 26. Disponível 

em:https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO

#A26. Acesso em: 02 set. 2021. 
145 TER HAAR. Op cit. p.132. 
146 REGUEIRO. Op cit. p. 31. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_563316.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_563316.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/legaldocument/wcms_754882.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/legaldocument/wcms_754882.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/qatar
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A26
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A26
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Outro problema de grave recorrência na organização do megaevento da FIFA é a 

violação ao direito de moradia da população com o objetivo de construção das obras de 

infraestrutura voltadas para o megaevento. Tal problema ocorre pela atuação direta do Estado, 

que expulsa moradores de residências em localidades próximas às construções, a desocuparem 

seus terrenos. Tal impacto sociodemográfico negativo teve ocorrência alarmante na Copa do 

Mundo de 2014.147 A FIFA identifica as evicções forçadas e outras violações aos direitos de 

moradia como um dos riscos aos Direitos Humanos de maior importância, relacionado à sua 

atuação, com os megaeventos.148 

O cenário se repetiu em várias sedes do megaevento no Brasil, e as zonas mais afetadas 

foram as de grande concentração de moradores de baixa renda.149 É estimado que um número 

entre 250.000 e 1.5 milhão de pessoas tiveram que abandonar forçadamente suas casas ou foram 

alvo de evicção, com poucos recebendo assistência adequada para relocação ou compensação 

financeira.150 

As normas criadas pelo Estado-sede junto à FIFA, para regular o megaevento, contém 

dispositivos com algumas penas severas, e na prática promovem a violação dos Direitos 

Humanos. Na Copa do Mundo da África do Sul, foi estabelecido tribunal de exceção para julgar 

determinados crimes relacionados ao megaevento, sem respeitar o devido processo legal penal, 

com acusação, instrução e sentença em poucas horas. A FIFA estabeleceu a medida como forma 

de garantir a segurança dos locais próximos ao megaevento, contra números altos de violência 

urbana do país africano. Os tribunais de exceção da Copa de 2010 julgavam crimes de revenda 

de ingressos, casos de segurança próximos aos Estádios e envolvendo turistas e jornalistas 

relacionados ao megaevento, briga entre torcedores e infrações referentes aos direitos de 

propriedade intelectual da FIFA, considerando os tipos penais regulados pela lei-geral. Foram 

relatados 75 casos e mais de 30 sentenças, com penas severas chegando ao máximo de 3 anos 

 
147 Registro de casos em que moradores da região de Itaquera foram removidos de suas casas sem 

compensação financeira do Estado. VICO, Roberto Paolo. UVINHA, Ricard Ricci. Gustavo, Nuno. 

Sports Mega-events in the e perception of the local community: the case of Itaquera region in São 

Paulo at the 2014 FIFA World Cup Brazil. Soccer & Society. 2018.  

Relatos sobre a desapropriação indevida são encontrados em outras sedes do país. Em Fortaleza, houve 

a remoção de grandes comunidades para a construção das obras de mobilidade urbana. VIANA. Larissa 

de Alcantara. Copa do Mundo FIFA 2014 e os impactos na vida da população de baixa renda em 

Fortaleza-CE. Revista de Direito da Cidade. v. 7. n. 2. 2015. p. 345-373.  
148 FIFA. FIFA´s Human Rights Policy. 2017 

149 MITRA. Op cit. P. 13. 
150 Ibidem. p. 13. 
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de prisão por revenda de ingressos.151 Os casos eram julgados sem a razoabilidade do tempo de 

duração do processo, com a acusação e a sentença ocorrendo no curto espaço de um dia.152 

Outro problema social que escancara a falta de medidas relacionadas ao megaevento 

em prol da população local é a instalação das zonas de exclusividade econômica criadas pela 

FIFA nas proximidades dos estádios e ambientes de festa do megaevento, no qual os 

patrocinadores obtêm o monopólio comercial dentro de um raio de 2 quilômetros. Configura-

se a falta de coerência da Copa do Mundo com direitos econômicos e sociais do comércio local, 

trabalhadores e vendedores de rua, que não se beneficiam com o megaevento. Apenas os 

patrocinadores podem vender produtos naquelas áreas, e ocorre fiscalização policial em 

estabelecimentos de áreas da cidade-sede, dentro da zona FIFA, que ficam impedidas de realizar 

comércio.153 No megaevento de 2014, a FIFA proibiu a comercialização de produtos pelas 

baianas, consideradas patrimônio cultural brasileiro, ao redor do estádio em Salvador, dentro 

do território de exclusividade, gerando conflito com a associação local dessas trabalhadoras, 

que após assinaturas públicas, conseguiram a liberação com limite definido pela FIFA.154 Na 

África do Sul, vendedores de rua foram barrados dos locais em que costumavam realizar 

comércio durante o megaevento pelo mesmo território da FIFA, implicando no prejuízo da 

subsistência destes comerciantes.155 

Os megaeventos são, historicamente, o palco de manifestações culturais e políticas, 

seja via a população local, torcedores, atletas ou agentes políticos presentes nas tribunas do 

torneio. No entanto, as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022 apresentaram casos de violações 

ao direito de livre expressão dos indivíduos. Durante o megaevento no Brasil, aconteceram 

diversos protestos nas ruas contra a realização do torneio, que resultaram em acusações de uso 

de força excessiva policial contra os grupos que protestavam, ocasionando lesões físicas. Na 

Rússia e no Catar, foi relatado o uso de força policial para destruir equipamentos de jornalistas 

que cobriam a preparação do megaevento.156 

 
151 ROSA, Alexandre Morais. Tribunais de exceção da Copa só interessam à FIFA. Conjur. 2013. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2013-nov-09/diario-classe-tribunais-excecao-copa-

interessam-fifa. Acesso: em 30 ago. 2021.  
152 Ibidem. 
153 VICO, Roberto Paolo. UVINHA, Ricard Ricci. Gustavo, Nuno. Sports Mega-events in the e 

perception of the local community: the case of Itaquera region in São Paulo at the 2014 FIFA 

World Cup Brazil. Soccer & Society. 2018.”. p. 8. 
154 REPOLÊS, Maria Fernanda Salcedo. PRATES, Francisco de Castilho. O “Território” FIFA: uma 

democracia elitista, uma soberania de exclusão? Pensamento jurídico N° 40. 2015. p. 75. 
155 HEERDT; DUVAL. Op Cit. p. 3. 
156 HESS. Op cit. p. 259. 

https://www.conjur.com.br/2013-nov-09/diario-classe-tribunais-excecao-copa-interessam-fifa
https://www.conjur.com.br/2013-nov-09/diario-classe-tribunais-excecao-copa-interessam-fifa
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A discriminação das minorias sociais é mais um problema que afeta os Direitos 

Humanos da população do país-sede no contexto da Copa do Mundo, e a FIFA, ao realizar 

parcerias com nações que desrespeitam os Direitos Humanos, demonstra a falta de 

comprometimento na promoção dos valores sociais inseridos em seu estatuto. Os casos de 

discriminação e preconceito foram alarmantes na Rússia e são motivos de preocupação para a 

realização do torneio no Catar157, por serem países com histórico de repressão e discriminação 

contra mulheres, homossexuais, imigrantes e casos de racismo. Nesse sentido, a Rússia possui 

leis que criminalizam discursos que promovem os direitos dos homossexuais, enquanto o Catar 

tem em sua legislação, crimes penais contra homossexuais e leis de repressão contra as 

mulheres158, problemas que causam preocupação em turistas que pretendem ingressar no país 

para o megaevento.159 

Na Copa de 2018, na Rússia, houve grande preocupação acerca do histórico do país, 

considerando os jogos olímpicos de inverno em Sochi, de 2014, em que ocorreram casos de 

grave opressão a grupos que realizavam protestos, além de descabida força policial contra 

jornalistas que cobriam o megaevento.160 No período de preparação para o megaevento de 2018, 

grupos de ativistas em Direitos Humanos alarmavam para os problemas relacionados à caça de 

grupos de ativistas de Direitos Humanos e do movimento LGBT na região russa da 

Chechênia161 - que possui grave histórico de opressão contra estes grupos - além do número 

elevado de casos de discriminação racial no campeonato de futebol do país, que acumulou 19 

casos entre 2017 e 2018.162  

Durante a realização do megaevento, no entanto, não foram relatados casos graves de 

discriminação e opressão policial contra os turistas e a população local – que se surpreenderam 

 
157 “Ambas as nações são consideradas igualmente inadequadas para a responsabilidade de garantir que 

nenhuma violação dos Direitos Humanos ocorra em relação aos megaeventos mundiais que sediam” 

(tradução nossa). ASHRAF. Op cit. p. 140. 
158 WUESTEWALD, Eric. Forced Evictions, Anti-Gay Laws, and Dead Workers: Welcome to World 

Cup prep: Uncovering the ugly side of the beautiful game. Mother Jones. 2013. Disponível em: 

https://www.motherjones.com/politics/2013/10/world-cup-human-rights-abuses-brazil-russia-qatar/. 

Acesso em: 02 set. 2021. 
159 HUMAN RIGHT WORLD REPORT. Human Rights Watch. 2019. Disponível em: 

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/Catar. Acesso em: 02 set. 2021.  
160 RUSSIA 2018: WHY HUMAN RIGHTS MATTER AT THE WORLD CUP. Amnesty 

International UK. 2018. Disponível em: https://www.amnesty.org.uk/russia-2018-why-human-rights-

matter-world-cup. Acesso em: 02 set. 2021. 
161 “As preocupações com os Direitos Humanos na Rússia também afetaram a Copa do Mundo de 2018. 

A mídia publicou perseguições contínuas de grupos LGBT, ilustradas por casos como as histórias de 

sequestro e tortura de homossexuais em áreas da Chechênia”. (tradução nossa). ROCHA, Claudio. 

WYSE, Fiona. Host Country Brand Image and Political Consumerism: The case of Russia 2018 

FIFA World Cup. Sport marketing quaterly. v. 29. n. 1. 2020. p. 65. 
162 Ibidem. p. 65. 

https://www.motherjones.com/politics/2013/10/world-cup-human-rights-abuses-brazil-russia-qatar/
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/qatar
https://www.amnesty.org.uk/russia-2018-why-human-rights-matter-world-cup
https://www.amnesty.org.uk/russia-2018-why-human-rights-matter-world-cup
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com o comportamento pacífico dos oficiais de polícia durante o torneio, em contraste com o 

cotidiano no país163 - reforçando a impressão de que não ocorrem violações graves de Direitos 

Humanos no território russo. Porém, foram relatados acontecimentos de repressão contra 

ativistas e jornalistas no período prévio ao megaevento.164 Nesse sentido, o conselho de Direitos 

Humanos independente da FIFA destacou o caso de Semyon Simonov, pesquisador da Human 

Rights Watch, que foi detido e recebeu ameaças da polícia local por seu trabalho investigando 

violações a trabalhadores das obras do megaevento165, além de outros problemas relacionados 

a intolerância do Estado russo, que vão contra os valores defendidos pela FIFA e vinculados ao 

esporte e a festa do megaevento de futebol.166 

 

4.4 A atuação da FIFA nos casos de violações de Direitos Humanos nos megaeventos 

 

A atuação da FIFA nos referidos casos de violações de Direitos Humanos durante os 

megaeventos demonstra o desenvolvimento da entidade com o tema. A inclusão de previsões e 

o comprometimento com os Direitos Humanos em seu estatuto, a criação de uma política de 

Direitos Humanos e do conselho autônomo representam uma nova abordagem da FIFA em 

relação às violações em Copas do Mundo, ainda que não completamente satisfatória.  

Antes da política de Direitos Humanos – que foi instaurada em 2017 – a FIFA não 

tinha papel ativo sobre as violações que ocorriam nos megaeventos e não existia um órgão para 

monitorar e realizar recomendações (tal como o Human Rights Advisory Board). As próprias 

leis específicas da Copa do Mundo criadas na África do Sul, em 2010, que instituíam tribunais 

de exceção sem a observância do devido processo legal, incentivado pela FIFA, ou a disposição 

na lei geral do megaevento no Brasil, em 2014, que isentava a FIFA de qualquer 

 
163 “A polícia mostrou uma atitude ostensivamente educada e prestativa em relação aos fãs de futebol – 

as redes sociais estavam repletes de relatos de russos atônitos que expressaram descrença na mudança 

de comportamento policial e desejaram que a Copa do Mundo durasse para sempre”. (tradução nossa). 

WISNIEWSKA, Iwona. ROGOZA, Jadwiga. The 2018 FIFA World Cup in Russia – circuses instead 

of bread? Centre for Eastern Studies. OSW commentary. n. 286. 2018. p. 4. 
164 LETTER TO FIFA REGARDING DETENTION, TORTURE, AND KILLING OF LGBT PEOPLE 

IN RUSSIA´S CHECHEN REPUBLIC AND THREATS AGAINST INDEPENDENT RUSSIAN 

MEDIA. Human Rights Watch. 2017. Disponível em: https://www.hrw.org/news/2018/02/09/letter-

fifa-regarding-detention-torture-and-killing-lgbt-people-russias-chechen. Acesso em: 29 ago. 2021.  
165 FIFA HUMAN RIGHTS ADVISORY BOARD. 2nd report. 2018. p. 12. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/2a867e7d8b72463e/original/hwl34aljrosubxevkwvh-pdf.pdf. Acesso em 

31 ago. 2021. 
166 “Jornalistas e defensores dos Direitos Humanos que tentaram investigar e informar sobre essas 

condições foram ameaçados e perseguidos. Vários jornalistas foram presos durante as investigações e 

levados a julgamento.” (tradução nossa). HEERDT; DUVAL. Op Cit. p. 3. 

https://www.hrw.org/news/2018/02/09/letter-fifa-regarding-detention-torture-and-killing-lgbt-people-russias-chechen
https://www.hrw.org/news/2018/02/09/letter-fifa-regarding-detention-torture-and-killing-lgbt-people-russias-chechen
https://digitalhub.fifa.com/m/2a867e7d8b72463e/original/hwl34aljrosubxevkwvh-pdf.pdf
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responsabilidade civil contra danos relacionados ao megaevento, demonstravam a falta de 

preocupação e a negligência da FIFA com a promoção de Direitos Humanos para a população 

do território do Estado-sede. A FIFA não tomou medidas, e não utilizou sua influência sobre o 

país-sede para contribuir com os indivíduos afetados nesses casos, como as pessoas que foram 

removidas de suas casas na Copa de 2014, ou trabalhadores que sofreram durante o megaevento 

no Brasil. Pelo contrário, a FIFA foi isenta em relação a estes problemas167, e suas 

determinações estavam voltadas à proteção de seus direitos econômicos, com penas para quem 

infringisse sua propriedade intelectual, além de se preocupar em proteger os “territórios FIFA” 

de comerciantes locais – tornando-o exclusivo para os patrocinadores oficiais do megaevento. 

Foi nesse período que foram escolhidas as sedes para a Copa de 2018 e 2022, mais 

uma demonstração de falta de preocupação da FIFA com os Direitos Humanos, se juntando à 

Estados que carregam reputações como violadores desses direitos. A FIFA não importou-se 

com a vinculação de sua imagem à Estados com legislação repressiva às minorias – caso de 

Catar e Rússia, com leis contra homossexuais, mulheres e imigrantes - com imagem negativa 

na Sociedade Internacional ou com sistema de violação de Direitos Humanos de trabalhadores 

imigrantes, que compõem grande parte da mão-de-obra do Catar, que seria essencial para a 

construção dos estádios e outras obras do megaevento. A escolha das sedes foi um momento 

crítico da FIFA, eclodindo no escândalo de corrupção responsável pela mudança de 

posicionamento da entidade acerca da sua transparência e nova estrutura de governança em 

conformidade com as UNGPs. 

Após as mudanças em seu estatuto, a FIFA reforçou seu comprometimento com os 

Direitos Humanos, e houve reflexo disso na atuação da entidade com os casos de violações de 

Direitos Humanos na Rússia, em 2018, e no Catar, na preparação para o megaevento de 2022. 

Durante a Copa do Mundo da Rússia, houve grande preocupação da mídia e grupos de 

ativistas de Direitos Humanos acerca da discriminação a turistas que encaixavam-se em grupos 

minoritários e à opressão a jornalistas e ativistas, levando em conta a má imagem deixada pela 

conduta da polícia local nas Olimpíadas de Sochi, em 2014. No entanto, com a política de 

Direitos Humanos, a ONGI passou a sem comprometer com sua imagem relacionada a tais 

eventos, que seria vinculada a possíveis violações. Assim, a FIFA seguiu as recomendações de 

seu conselho autônomo de Direitos Humanos, e seguiu-as em conformidade, criando, junto a 

 
167 “Mesmo depois de vencer a licitação, o acordo assinado entre o país-sede e a FIFA, concede à FIFA 

uma “pseudo-autoridade” dentro das fronteiras nacionais, ao exigir que o Estado-sede aprove a 

legislação nacional, além de concede à FIFA certos privilégios, como isenção legal de responsabilidade 

civil.” (tradução nossa). REGUEIRO, Raquel. Op cit. p. 31. 
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um grupo de advogados com expertise na promoção de Direitos Humanos, uma política para 

lidar com as possíveis violações no Estado-sede, incluindo a criação de mecanismo de 

reclamações, para prevenir e contabilizar potenciais riscos aos Direitos Humanos dos ativistas 

e jornalistas presentes no território russo durante o megaevento.168 

Em relação aos casos de violações aos Direitos Humanos ocorridos, a FIFA atuou 

ativamente na defesa de Semyon Simonov, ativista detido pela polícia russa, antes do 

megaevento, e demonstrou a capacidade de utilizar sua influência para tornar-se um ator de 

destaque nas causas de Direitos Humanos nos territórios dos Estados-sede.169 Outros casos de 

destacada importância, durante o megaevento, tiveram participação destacada da FIFA, agindo 

como mediador em prol de ativistas e grupos que realizavam protestos nos jogos do torneio.170 

O conselho de Direitos Humanos da FIFA destaca ainda caso em que ONGIs, como a Human 

Rights Watch, pediram ajuda da FIFA para agir na causa do ativista Oyub Titiev, que trabalhava 

em organização de Direitos Humanos na Chechênia, e foi detido pela polícia russa. Apesar de 

não estar diretamente ligado às atividades da FIFA, o conselho destaca a responsabilidade da 

entidade em monitorar e participar ativamente de tais causas, levando em conta o 

comprometimento declarado da FIFA com sua política de Direitos Humanos e das UNGPs, que 

vincula seu dever perante violações causadas por terceiros nos quais a FIFA está conectada, tais 

como o Estado-sede do megaevento. 

Desse modo, fica evidente que ações violadoras de Direitos Humanos causadas por 

entes relacionados ao megaevento, como o próprio Estado-sede, que têm o dever vinculado ao 

direito internacional de proteger os Direitos Humanos, mas pode ser um potencial violador, o 

que enseja a participação ativa da FIFA, ator com maior capacidade de promover os Direitos 

Humanos nestas situações, devido a sua posição de influência e importância, utilizando a Copa 

do Mundo e o poder de barganha que o megaevento tem sobre os Estados e outros grupos e 

entidades relacionadas.  

Frente às violações de Direitos Humanos relacionadas aos trabalhadores imigrantes, 

sob o sistema Kafala, no período de preparação do megaevento de 2022, a FIFA, como 

organizadora do megaevento junto ao Estado-sede, tem o dever de tomar providências, 

utilizando sua influência para demandar do país a reforma de suas leis trabalhistas, demandando 

o respeito aos Direitos Humanos dos imigrantes trabalhadores envolvidos na construção das 

 
168 FIFA HUMAN RIGHTS ADVISORY BOARD. Second Report by the fifa human rights advisody 

board. 2018. p. 12. 
169 Ibidem. P. 12. 
170 Caso de ativistas locais russos, do grupo feminista “Pussy Riot”, que invadiram o campo em partida 

do megaevento, em 2018. Ibidem. p. 13. 
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obras de infraestrutura do megaevento, desenvolvendo mecanismos de identificação e 

remediação dos casos relacionados, conforme as UNGPs e a própria política de Direitos 

Humanos da FIFA.  

O caso representa a importância da ONGI em promover os Direitos Humanos nos 

Estados-sede. Houve pressão internacional para a FIFA intervir na situação frente ao Catar, já 

que era a entidade com maior capacidade de fazê-lo, utilizando sua influência sobre o Estado-

sede. A pressão internacional sobre a FIFA veio a partir de organizações ativistas de Direitos 

Humanos e sujeitos internacionais, demandando a conduta conforme a previsão estatutária da 

FIFA, compromissada com o respeito aos Direitos Humanos. A Building and Wood Worker´s 

International (BWI) instou, frente aos responsáveis da Suíça na Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE), diligências para a FIFA demandar, utilizando sua 

influência sobre o governo do Catar para acelerar reformar de Direitos Humanos e abolir o 

sistema Kafala. Frente ao pedido da BWI, a FIFA esquivou-se inicialmente, indicando que a 

sua relação é com a associação de futebol do país, e não o governo, eximindo-se da 

responsabilidade, de forma contraditória à sua política de Direitos Humanos e às UNGPs. 

Posteriormente, no entanto, a FIFA e a BWI chegaram em acordo, com medidas que a FIFA 

estabeleceu comprometimento de realizar para a promoção dos Direitos Humanos dos 

trabalhadores das obras do megaevento de 2022.171 A Confederação Sindical Internacional 

(ITUC – International Trade Union Confederation) foi outra ONGI que realizou pressão sobre 

o Catar e, após não obter êxito, recorreu à FIFA, demandado a atuação ativa da organização 

esportiva na reforma legal das leis trabalhistas no país.172 

No período de preparação do megaevento, o conselho autônomo de Direitos Humanos 

da FIFA realizou relatórios, indicando o progresso da entidade em estabelecer contato com a 

BWI, adquirindo expertise, e com o governo do Catar, em reuniões nas quais a FIFA declarou 

o apoio em relação às reformas trabalhistas no país, em conformidade com as convenções da 

OIT. O conselho disserta que além de apresentar sua posição aos líderes políticos do Catar, a 

FIFA promoveu o apoio aos Direitos Humanos através de declarações públicas. Além disso, a 

FIFA passou a ter ligação direta com os contratos com as empresas responsáveis pelas obras de 

 
171 “[...] o BWI e a FIFA chegaram a um acordo em cinco áreas identificadas como relevantes: primeiro, 

identificação e uso da influência da FIFA em atores relevantes no Catar; em segundo lugar, a política 

de Direitos Humanos invocou o novo artigo 3 do estatuto da FIFA; terceiro, um processo robusto de 

monitoramento das condições de trabalho; quarto, mecanismos de reclamações e queixas dos 

trabalhadores; e quinto, o estabelecimento de um órgão consultivo de supervisão. BWI e FIFA 

concordaram com a necessidade de um diálogo regular contínuo entre eles [...].” (tradução nossa). TER 

HAAR. Op cit. p. 129. 
172 ERFANI. Op cit. p. 24-25. 
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infraestrutura do megaevento, aumentando sua capacidade de produzir impacto transformativo 

e significante nas condições de trabalho dos imigrantes.173 

A FIFA utilizou seu Soft Power e influência sobre o Catar e contribuiu com a 

flexibilização do sistema Kafala. No entanto, as medidas da FIFA sobre o Catar não se 

mostraram completamente eficazes174, sem conseguir abolir o sistema Kafala, apenas 

abrandando-o, e com outros problemas graves relacionados à discriminação de minorias e 

outras violações de Direitos Humanos ainda ocorrendo com frequência, sob previsão legal do 

Catar. 

Ainda que não tenha sido completa, a atuação da FIFA, utilizando sua influência sobre 

o Catar para reformar suas leis trabalhistas, promovendo os Direitos Humanos e seguindo as 

recomendações do seu conselho autônomo e das UNGPs, se aliando à outras organizações não-

governamentais que têm expertise no assunto, eleva o papel da FIFA e reforça seu 

comprometimento com a sua política de Direitos Humanos, mesmo que em fase inicial, e de 

maneira tardia. A FIFA demonstra sua capacidade de utilizar a Copa do Mundo para promover 

os Direitos Humanos nos territórios dos Estados-sede.175  

  

 
173 FIFA HUMAN RIGHTS ADVISORY BOARD. 4th report. 2018. p. 8-9. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/25237da419e1f62f/original/pyume2cahuue2szxgjwq-pdf.. Acesso em: 04 

set. 2021. 
174 HUMAN RIGHTS WATCH. Qatar. Events of 2020. 2020. Disponível em: 

https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/Qatar. Acesso em: 04 set. 2021. 
175 “Portanto, a FIFA tem poder de mitigar e prevenir qualquer abuso de Direitos Humanos relacionado 

à organização da Copa do Mundo ou, no mínimo, existem formas possíveis de aumentar sua influência 

sobre os contratantes e subcontratados por meio dessas entidades. […] No entanto, as ações da FIFA 

foram insuficientes, levando à violação de sua obrigação de devida diligência nos termos das UNGPs.” 

(tradução nossa). REGUEIRO. Op Cit. p. 35. 

https://digitalhub.fifa.com/m/25237da419e1f62f/original/pyume2cahuue2szxgjwq-pdf.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/Qatar
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5 CONCLUSÃO 

 

A FIFA tem notória importância na Sociedade Internacional, e como entidade 

reguladora máxima do futebol e proprietária da Copa do Mundo, tem posição de fenômeno do 

direito transnacional, capaz de influenciar Estados e intervir concretamente em questões 

políticas e jurídicas destes. Através de seu Soft Power, a FIFA é capaz de causar impactos 

importantes no Sociedade Internacional, que podem ser positivos ou não. A escolha de países 

que têm histórico negativo em suas políticas de Direitos Humanos, fazendo-os parceiros 

políticos e comerciais, e a recorrente falta de ação da FIFA para tratar das violações à Direitos 

Humanos relacionadas ao megaevento demonstram que a entidade sempre priorizou o fator 

econômico da Copa do Mundo, e seus lucros impressionantes. No entanto, a FIFA demonstrou 

novos rumos, comprometendo-se e reforçando seu papel na promoção de Direitos Humanos 

como uma de suas prioridades na realização dos megaeventos. 

Antes da política de Direitos Humanos, a FIFA já era responsável por suas ações e 

deveria agir conforme as normas internacionalmente reconhecidas de Direitos Humanos, além 

disso tinha claro papel social nesse aspecto, e considerava-se uma entidade ativa na promoção 

de causas de Direitos Humanos, porém a sua conduta, principalmente frente às violações que 

aconteciam no contexto do megaevento, não correspondia a este papel. Dessa forma, a FIFA 

não utilizava seu potencial para promover os Direitos Humanos, e até mesmo apoiava e tinha 

ações vinculadas aos casos de violação destes direitos, isentando-se como parte responsável por 

quaisquer danos que pudesse causar, utilizando sua posição de ONGI e sua influência sobre o 

Estado-sede para proteger a si mesma e seus principais parceiros comerciais. Ou seja, a 

prioridade da FIFA era de garantir seus direitos comerciais e o maior lucro possível do 

megaevento, sem atribuir relevância ao seu papel e sua possível contribuição social, sem 

realizar medidas condizentes com a proteção e promoção dos Direitos Humanos dos indivíduos 

envolvidos com o torneio. 

Através da criação da política de Direitos Humanos, pela inserção do artigo 3 de seu 

estatuto, a FIFA reforçou seu comprometimento com o ativismo de Direitos Humanos em sua 

governança, na regulação rotineira do futebol no mundo, e na organização de seu principal 

megaevento, a Copa do Mundo de Futebol. Com as mudanças acarretadas pela política, a FIFA 

demonstrou grande potencial de influenciar positivamente na promoção de Direitos Humanos 

nos países-sede do megaevento, a partir de atuação ativa, com consequências concretas na vida 

da população dos territórios escolhidos como sede. 
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Desde o período de preparação da Copa do Mundo de 2018, como foi visto, a FIFA 

tem progredido, e é capaz de utilizar sua influência sobre o país-sede para demandar ações em 

prol dos Direitos Humanos, guiando-se pelas UNGPs e, seguindo as recomendações de seu 

próprio conselho autônomo de Direitos Humanos, tem adquirido expertise e exercido seu papel 

com maior frequência. Algumas práticas já realizadas nos últimos megaeventos tem o potencial 

para tornarem-se padrão em todas as edições, como a criação de comitê com mecanismo de 

recolher reclamações e identificar violações de Direitos Humanos no período do torneio, ou as 

parcerias com outras organizações não-governamentais, com a finalidade de adquirir expertise 

no modo de lidar com problemas inerentes ao Estado-sede ou terceiros potenciais violadores 

dos Direitos Humanos, como ocorreu no Catar. Além disso, é destacada a importância do 

conselho de Direitos Humanos autônomo da FIFA, que monitora as ações da entidade e cria 

recomendações importantes, vindas de pessoas especializadas em práticas proativas de Direitos 

Humanos em organizações não-estatais. 

Com a atuação da FIFA na promoção de Direitos Humanos nos megaeventos, a 

realização do torneio apresenta um legado positivo para o país-sede e sua população, como 

ocorre no Catar, que reformou suas leis trabalhistas e promoveu novos direitos para os 

trabalhadores migrantes, que estavam em situação crítica sob o sistema Kafala. O legado de 

Direitos Humanos passa a ser uma marca importante da FIFA e da Copa do Mundo, que ganham 

prestígio na Sociedade Internacional, estabelecendo um padrão, atrelando-se à boa imagem 

relacionada aos Direitos Humanos, conforme a agenda internacional. Assim, o megaevento 

passa a ser positivo também para o povo do país-sede, não apenas ao Estado – que ganha 

prestígio e os holofotes da Sociedade Internacional e reforça seu Soft Power – e a FIFA e seus 

patrocinadores – que são historicamente os maiores beneficiados dos megaeventos, com 

grandes lucros e prestígio político internacional. 

No entanto, para tornar a Copa do Mundo um evento de elevado padrão de 

conformidade com a promoção de Direitos Humanos em sede de megaeventos esportivos 

internacionais, a FIFA ainda tem potencial para implementar diversas medidas, conforme as 

diretrizes das UNGPs e sua política de Direitos Humanos. Como tal, é de importância o 

desenvolvimento previsto nas UNGPs de órgãos e práticas responsáveis pela remediação, 

identificação e atuação jurídica frente aos casos de violações aos Direitos Humanos 

relacionadas ao megaevento no território do Estado-sede, através de mecanismos arbitragem.

  Entre outras medidas, a FIFA também pode de utilizar sua posição de reguladora 

máxima do futebol para aplicar punições disciplinares nas associações de futebol por 

descumprimento de diretrizes de Direitos Humanos, e utilizar o poder transformador da 
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intervenção jurídica inerente às leis gerais dos megaeventos para incluir normas para regular a 

conduta do país-sede conforme suas práticas e diretrizes de Direitos Humanos. 

Para a FIFA, utilizar o megaevento para promover os Direitos Humanos também 

resulta em uma imagem mais prestigiada perante os sujeitos e atores internacionais, a opinião 

pública, a mídia e outras Organizações Não-Governamentais Internacionais, especialmente as 

ativistas de Direitos Humanos. Por isso, o novo processo de escolha do país-sede, introduz 

requisitos prévios de comprometimento do Estado com os Direitos Humanos, com a promessa 

da implementação de práticas para prevenir as violações e remediá-las com maior facilidade, 

vinculando terceiros responsáveis às medidas de proteção. A partir do megaevento de 2026, os 

efeitos do novo processo de escolha – com base no “bidding book” – poderão ser observados 

na preparação e realização do megaevento, que se adequa, progressivamente, ao padrão de 

preparação de megaeventos idealizado no século XXI, sob égide das normas de Direitos 

Humanos reconhecidas internacionalmente, das UNGPs e da FIFA Human Rights Policy. Além 

disso, a atuação da FIFA na Copa de 2022, no Catar, será determinante para o legado positivo 

e o impacto que o megaevento pode ter no país-sede, com potencial de tornar-se um marco para 

a política de Direitos Humanos da FIFA e da Copa do Mundo de futebol, elevar seu prestígio 

como Organização Não-Governamental, como entidade capaz de impactar no território dos 

Estados-sede e promover os Direitos Humanos através da realização do megaevento, utilizando 

sua influência e mostrando a importância que os atores não-estatais adquiriram na Sociedade 

Internacional. 
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