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PLS 728/2011PLS 728/2011
Projeto de lei que define crimes e infrações administrativas para reforçar a segurança da 
Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Tem o objetivo de garantir os direitos dos 
consumidores e a integridade física dos participantes e espectadores dos jogos. É norma 
que visa complementar a Lei Geral da Copa, trazendo penas e novos tipos: 

•Terrorismo
•Ataque a delegação
•Violação de sistema de informática
•Falsificação e revenda ilegal de ingresso
•Falsificação de credencial
•Doping nocivo
•Venda fraudulenta de serviço turístico
•Fazer uso de credencial que pertença à outra pessoa
•Entrar no estádio de futebol com objeto, roupa ou instrumento proibido pela organização 
dos eventos
•Invadir o gramado do estádio, interrompendo a partida; 
•Arremessar objeto no campo de futebol ou fazer uso de laser ou de outro artefato que 
possa prejudicar o desempenho dos atletas; vender ingressos em número superior ao 
permitido para cada comprador. A matéria também trata sobre a repatriação, a deportação 
e a expulsão de estrangeiros.



PLS 728/2011PLS 728/2011
O projeto disciplina ainda o exercício do direito de greve, antes e durante os eventos, 
destacando a definição das “Atividades de Especial Interesse Social” para efeitos da nova lei: 

•Tratamento e abastecimento de água

•Produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis

•Assistência médica e hospitalar

•Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos

•Operação, manutenção e vigilância de atividades de transporte coletivo

•Coleta, captação e tratamento de esgoto e lixo

•Telecomunicações 

•Controle de tráfego aéreo 

•Operação, manutenção e vigilância de portos e aeroportos 

•Serviços bancários 

•Hotelaria, hospitalidade e serviços similares 

•Construção civil, no caso de obras destinadas à realização dos eventos 

•Judicial
•Segurança pública



PLS 728/2011PLS 728/2011
O exercício do direito de greve se mantém assegurado, entretanto, limitado, devendo 
respeitar alguns requisitos: 

Art. 41. No período que antecede ou durante a realização dos eventos, o exercício do direito de 

greve nas cidades-sede pelas categorias que desempenham serviços ou atividades de especial 

interesse social fica condicionado ao disposto nesta Lei, sem prejuízo da aplicação, no que não 

contrariá-la, do disposto na Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989.

•Notificar a entidade patronal respectiva, empregados e usuários, com antecedência de 15 dias;

•Sindicatos obrigados a garantir a prestação dos serviços de, no mínimo, 70 % da força de trabalho, 

garantindo o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e da organização dos 

eventos;

•Ao Poder Público é permitida a contratação de servidores substitutos, em número suficiente para o 

atendimento das necessidades inadiáveis da população

•Os grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho dos trabalhadores ou servidores 

contratados, nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa
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