COMISSÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SUBCOMISSÃO MISTA SOBRE O CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOÓLICAS NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL
RDI 27/2019 E RDI 28/2019

RELATÓRIO FINAL

Deputado Tenente-Coronel Zucco
Relator da Subcomissão Mista sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas nos
Estádios de Futebol
Agosto/2019

SUMÁRIO
1.

INTRODUÇÃO..................................................................................................................4
1.1

2.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS................................................................................17
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

3.

Histórico...................................................................................................................4

Visitas Técnicas......................................................................................................17
Reuniões.................................................................................................................18
Seminário com especialistas................................................................................18
Reunião com órgãos públicos relacionados ao tema.........................................28
Audiência Pública com Clubes de Futebol – Santa Maria e Porto Alegre.....34

SITUAÇÃO EM OUTROS PAÍSES E ESTADOS DA FEDERAÇÃO......................37

4.
ASPECTOS FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NOS
ESTÁDIOS...................................................................................................................................42
5.
ASPECTOS DESFAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NOS
ESTÁDIOS...................................................................................................................................44
5.1
5.2

Da saúde pública....................................................................................................44
Da segurança pública.............................................................................................46

6.

ASPECTOS JURÍDICOS...............................................................................................48

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS DOS MEMBROS DA SUBOMISSÃO.......................53

8.

CONCLUSÃO DO RELATOR.....................................................................................57

2

ABREVIATURAS

CCJ – Comissão de Constituição e Justiça
ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade
TJ/RS – Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
STF – Supremo Tribunal Federal
BM – Brigada Militar
PUC – Pontifícia Universidade Católica
CBF – Confederação Brasileira de Futebol
CNPG - Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça
FIFA – Federação Internacional de Futebol
IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística
OMS – Organização Mundial de Saúde
IGP – Instituto-Geral de Perícias
FGF – Federação Gaúcha de Futebol
UEFA – Union of European Football Association
PGR – Procuradoria-Geral da República

3

1.

INTRODUÇÃO

A Subcomissão Mista sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas no Estádios de Futebol é
vinculada às Comissões de Segurança e Serviços Públicos e de Educação, Cultura, Desporto, Ciência
e Tecnologia, criada por meio dos requerimentos nº 27/2019 e 28/2019, ambos de 19 de março de
2019, de autoria dos Deputados Giuseppe Riesgo, Any Ortiz, Gaúcho da Geral, Franciane Bayer,
Pepe Vargas, Frederico Antunes e Valdeci Oliveira.
O objetivo da Subcomissão foi debater acerca da regulamentação para liberação do consumo
de bebidas alcoólicas no ambiente interno dos estádios de futebol. 1 Este tema foi objeto de deliberação
na 54ª Legislatura, por meio do Projeto de Lei (PL) nº 192/2018, aprovado na última sessão legislativa
daquela legislatura, o qual permitia a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol.
A matéria foi objeto de veto do Sr. Governador do Estado, sendo o mesmo mantido pela atual
legislatura, com o consenso dos deputados de que seria necessária a criação de uma subcomissão para
avaliar mais profundamente a matéria, analisando aspectos favoráveis e desfavoráveis, bem como
buscando subsídios para decisão dos parlamentares quanto ao tema proposto.

1.1.

Histórico

O consumo de bebidas em estádios de futebol passou a ser proibido no Estado do Rio Grande
do Sul após a edição da Lei Estadual nº 12.916, de 1º de abril de 2008. A legislação referida é oriunda
do PL nº 107/2007, de autoria do Deputado Miki Breier. Na proposta, o parlamentar apresentou a
seguinte justificativa para a proibição do consumo e venda de bebidas alcoólicas nos estádios de
futebol:
“É fato notório que no Brasil o líquido fermentado mais consumido é a cerveja,
preparada a partir de cereais, geralmente a cevada. A sua ingestão está tão
intimamente vinculada ao lazer do cidadão que muitos a consideram como um direito
subjetivo público, inclusive nos locais onde são realizados os eventos desportivos. A
defesa desse pretenso direito — nos locais onde são realizados os eventos desportivos
— é equivocada, haja vista que se aplica com um único fundamento para duas
realidades radicalmente diversas: a ingestão moderada da cervejinha como forma de
lazer e o seu consumo pelo torcedor enquanto assistente presente do espetáculo.
Isso porque, como é do conhecimento de todos, apesar de considerada uma droga
lícita, o álcool irreverentemente absorvido torna-se tóxico, perigoso e agressivo ao
organismo, causando, entre outros sintomas, euforia desmedida, depressões,
excitações e alucinações. Anote-se que, no caso do torcedor partícipe do evento

1

Conforme RDI 27/2019, de 19 de março de 2019.
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desportivo, antes, durante e após a realização das partidas, ele tem estatutariamente
garantido direito à segurança e à qualidade dos produtos vendidos no local (Lei nº
10.671, de 15.05.2003).
Aliás, no território nacional, a Lei nº 6.368, de 21.10.1976, embora não proibisse a
comercialização das bebidas alcoólicas, obrigava, entre outros, também os dirigentes
de estabelecimentos recreativos e esportivos, nos recintos ou imediações de suas
atividades, a adotarem, de comum acordo e sob orientação técnica de autoridades
especializadas, todas as medidas necessárias à prevenção do uso indevido de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física.
Atualmente, a Lei nº 11.343, de 22.08.2006, de maneira mais ampla ainda, dispõe
como um dos princípios do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
(Sisnad) “a promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro,
reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros
comportamentos correlacionados;...”.
Vale o registro de que, segundo prevê o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.615, de
24.03.1998, a prática desportiva formal brasileira “é regulada por normas nacionais
e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, aceitas
pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto”. Então, é
pertinente a citação do artigo 19, das Diretrizes de Segurança da Federação
Internacional de Futebol (FIFA), normas obrigatórias e endereçadas para as
competições daquela entidade, assim como para os torneios olímpicos de futebol, os
organizadores das partidas nas confederações e associações afiliadas, os clubes e
outras organizações, antes, durante e depois dos encontros: “Article 19 — Ban on the
sale of alcohol — 1. The sale and public distribution of alcohol shall be forbidden
within the confines of the stadium before and during the match. 2. If any persons inside
the stadium are found to be under the influence of alcohol or any other substances that
may affect their state of mind, the police and security forces shall remove them from
the stadium immediately. 3. Beverages may only be served in plastic cups.” (“Artigo
19 - proibição na venda do álcool - 1. A venda e a distribuição pública do álcool será
proibida dentro dos limites do estádio antes e durante os jogos. 2. Se alguma pessoa
dentro do estádio for encontrada sob a influência do álcool ou de alguma outra
substância que puder afetar seu estado de consciência, as polícias e as forças da
segurança removê-la-á do estádio imediatamente. 3. As bebidas somente podem ser
servidas em copos plásticos.”.
Não à toa, a Assembleia Legislativa de São Paulo, com fundamento na Constituição
Federal, que permite ao estado-membro legislar, concorrentemente, sobre direito
econômico (art. 24, I), produção e consumo (art. 24, V) e proteção e defesa da saúde
(art. 24, XII), editou a Lei nº 9.470, de 27.12.1996, que, entre outras disposições,
proibiu a venda, a distribuição ou utilização de bebidas alcoólicas nos estádios de
futebol e ginásios de esportes, a um raio de 200 metros de distância das suas entradas
(arts. 5º, I, e 6º).
No Rio de Janeiro há projeto de lei (PL 283/2003), com votação favorável em todas
as comissões pelas quais passou e pronto para ir à Plenário, que vai pelo mesmo viés,
proibindo a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol e em suas
circunvizinhanças, cujas emendas ao projeto ampliam de 500 para 1000m o raio da
proibição. Lembre-se que já há lei em vigor (Lei nº. 2991/98) que proíbe a venda de
5

bebidas destiladas nos estádios de futebol e seu entorno, no Estado do Rio de Janeiro,
cuja será revogada pelo projeto em comento.
Em Belo Horizonte, deve se destacar a Recomendação do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Promotoria de Defesa do Cidadão —
Defesa do Consumidor, de 12.12.2006, no sentido de que seja proibido a
comercialização e o consumo de bebida alcoólica nas áreas internas e externas do
Estádio Mineirão, que é administrado pela Administração de Estádios do Estado de
Minas Gerais, autarquia responsável pela administração dos estádios estaduais, em
razão de deliberação unânime dos órgãos de segurança regionais visando à melhoria
na prestação dos serviços públicos de salvaguarda naquele local.
Veja matéria publicada em periódico mineiro no início deste ano: “... A Polícia
Militar, em conjunto com a Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, aprova a medida.
Estatísticas comprovam a eficácia da proibição: em 2006, a violência teve aumento
de 45,45% em relação a 2005. Após a medida do Ministério Público em 2007, houve
apenas três ocorrências. No clássico Cruzeiro e Atlético, foram apenas 50
atendimentos médicos e nenhum caso de uso de álcool. Os dados também revelam a
mudança no perfil dos frequentadores: hoje as famílias podem circular
tranquilamente em qualquer área do estádio. Para o advogado da Federação Mineira
de Futebol, Luiz Resende, esta é uma questão social em defesa da vida, que assegura
paz aos frequentadores. ‘O número de frequentadores não irá diminuir, apenas irá
mudar o perfil dos torcedores para melhor’. O diretor operacional do Mineirão,
Dirceu Pereira, juntamente com o chefe do Setor Médico da Administração de
Estádios de Minas Gerais (ADEMG), Vicente Assis, garantiram a melhoria após a
decisão do Ministério Público. ‘Não tivemos mais problemas com torcedores fora de
si, brigando com tudo e todos’, afirmou Dirceu Pereira. ‘É significativa a baixa de
atendimento em nossos postos, reduziu a zero o índice de casos graves e remoção’,
disse Vicente Assis.”
Comparativamente, é, da mesma forma, interessante citar a Lei portuguesa nº 38, de
04.08.1998, sobre medidas preventivas e punitivas em caso de manifestações de
violências associadas ao desporto, que permite às autoridades policiais submeterem
“(...) a testes os indivíduos que, manifestando comportamentos violentos ou que
possam pôr em perigo a segurança do espetáculo, apresentem indícios de estarem sob
a influência do álcool, devendo ser vedado o acesso a recintos desportivos àqueles
cujos testes se revelem positivos e a todos os que recusem submeter-se aos mesmos.”.
Portanto, levando-se em consideração que a missão fundamental da lei é garantir a
convivência ordenada e pacífica do plano de vida coletivo, resta patente a falta de
coerência harmônica entre os direitos assegurados aos torcedores partícipes do
evento esportivo e a permissibilidade legal para o consumo da bebida alcoólica na
maioria dos estádios e ginásios brasileiros, ainda mais quando se contrapõem a isso
tudo as reiteradas declarações das autoridades no que diz respeito ao percentual
expressivo das ocorrências policiais relacionadas à ingestão do álcool.
Se, por um lado, o dirigente da associação desportiva brasileira deve se dedicar com
afinco para obter as receitas extraordinárias auferidas nos prélios de que participa a
sua agremiação, indispensáveis para o financiamento das atividades desportivas,
temos que, por outro lado, é um dever legal imposto a ele se empenhar para
proporcionar aos torcedores um espetáculo sadio e seguro, o que, indubitavelmente,
6

implica apoio à proibição da venda, distribuição ou utilização de bebidas alcoólicas
nos estádios de futebol e ginásios de esportes.
Nossa proposta difere da do ilustre ex-Deputado Manoel Maria, pois em seu PL
171/2006, arquivado, a proibição se dava em todos os estádios, ginásios e praças
esportivas, independentemente do evento que estivesse sendo realizado. Para nós, o
que gera a violência é o álcool agregado à partida de futebol, com torcidas rivais.”

O PL obteve parecer favorável na CCJ, com relatório de Deputado Jerônimo Goergen. No
parecer da referida Comissão verificou-se que jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo
manteve a vigência da Lei naquele Estado, por entender que a proibição visa à segurança das pessoas
em locais destinados à prática de esportes. Segundo a decisão “ninguém vai a um estádio de esportes
para ingerir bebidas alcoólicas, mesmo de baixo teor alcoólico (como a cerveja, por exemplo), pode
levar o espectador de jogos a cometer excessos, a envolver-se em conflitos, enfim, a fazer aquilo que
não faria se estivesse sóbrio.”2
Entre outros argumentos, o relatório da CCJ afirmou ser competência concorrente da União,
Estados e do Distrito Federal legislar sobre a proteção e defesa da saúde, nos termos do art. 24, inciso
V e XII, bem como a defesa do consumidor disposta no art. 5º, inciso XXXII, e art. 170, inciso V, da
mesma Carta.
O texto original da proposta previa a seguinte proibição:
“Art. 1º Ficam proibidos, nos dias de jogos, a comercialização e o consumo de bebidas
alcoólicas, nos estádios de futebol, do Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. O disposto no “caput” aplica-se também aos ginásios de esportes
quando da realização de partidas de futebol de salão válidas em competições
oficiais.”

Contudo, o relator apresentou substitutivo ao texto, sendo aprovado em plenário com a
seguinte redação:
“Art. 1° - Ficam proibidos, nos dias de jogos, a comercialização e o consumo de
bebidas alcoólicas, nos estádios de futebol e ginásios de esportes do Estado do Rio
Grande do Sul.
Parágrafo único. O disposto no “caput” aplica-se somente à área interna dos estádios
e ginásios de esportes, quando da realização de partidas de futebol profissional
válidas em competições oficiais.

2

Relatório CCJ ao PL 107/2007. Disponível em:
http://proweb.procergs.com.br/temp/parecer_2671_30062019092958.pdf?30/06/2019%2009:30:00
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Art. 2° - Ficam excluídos desta proibição:
I - os restaurantes existentes ou que vierem a se estabelecer nos estádios e ginásios de
futebol;
II - os jogos e campeonatos amadores municipais ou regionais promovidos por
entidades, ligas, associações, municípios e ou federações de futebol amador, que
reunirem público inferior a cinco mil pessoas.
Art. 3º - Esta Lei não abrange os contratos de comercialização em andamento até a
vigência de 01 (um) ano a partir da data da publicação desta Lei.”

Portanto, o substitutivo acabou por criar situações excepcionais onde é possível o consumo e
a comercialização de bebidas alcoólicas em restaurantes estabelecidos em estádios ou ginásios, jogos
de campeonatos amadores de público de até cinco mil pessoas, bem como previu um período de
transição de um ano aos contratos de comercialização de bebidas alcoólicas que estavam em
andamento quando da vigência da Lei.
O substitutivo obteve 29 votos favoráveis e 17 votos contrários. Demonstra-se aqui que a
medida, desde a sua discussão em 2008, possuía entendimentos diversos entre os parlamentares.
A proposta foi sancionada pelo Governador do Estado em Exercício, Paulo Feijó.

Foto: Ivan de Andrade

Conforme matéria publicada à época, o então Secretário de Segurança Pública, José Francisco
Mallmann, afirmou que a lei vinha auxiliar a sua proposta de limitar o consumo do álcool e que era
o primeiro passo que estava sendo dado para cercar o consumo desenfreado, por saber o malefício
que causa a nossa sociedade, não sendo mais possível continuar convivendo com tanta violência e
criminalidade causadas pelo álcool.
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Mallmann ainda afirmou: “há muito a ser feito, como ampliar a proibição no entorno dos
estádios e nas estradas estaduais. Mas a sociedade está se conscientizando, o que é mais
importante.”
Segundo o Governador em Exercício Paulo Afonso Feijó: “a maioria da população é a favor
da proibição e consumo nos jogos de futebol. Por isso, sanciono esta lei em prol da proposição da
Assembleia e da Segurança Pública, assim como da saúde da população do Rio Grande do Sul. Além
disso, creio que é o início de um grande desafio que temos junto à sociedade, que é o combate à
violência com a diminuição do consumo de bebida alcoólica.” 3
Após 10 anos de vigência da proibição, no ano de 2018, foi aprovado por 25 a 13 o PL nº
192/18, de autoria dos Deputados Ciro Simoni e Gilmar Sossella, visando permitir a comercialização
e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol localizados no Estado do Rio Grande do
Sul, até o período de intervalo, e após o término da partida.
Como justificativa da proposta foram apresentados os seguintes argumentos:
A realização da Copa do Mundo em nosso país serviu para refletir sobre a atual
legislação estadual que trata da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol.
A presente atualização da legislação se mostra necessária e um avanço na atual lei.
Há de se destacar que a própria Federação Internacional de Futebol (FIFA) não se
opõe a venda de álcool em partidas de futebol que são realizadas sob a sua
responsabilidade. É importante ressaltar, inclusive, que os torcedores consomem
bebida até a porta dos estádios o que colocaria em xeque a “lei seca” imposta dentro
dos mesmos.
A presente proposta inclui na legislação penalidades que não constam na Lei nº
12.916, de 1º de abril de 2008, impondo aos consumidores e fornecedores sanções
pelo descumprimento da lei.
Reforçar a vigilância, seja física ou eletrônica, e eliminar os maus torcedores dos
estádios é sim a maneira correta de garantir segurança. Além disso, a
comercialização de bebidas seria mais uma maneira de aumentar a arrecadação,
principalmente, das combalidas equipes do Interior. Portanto, o ato de proibir o
consumo não impede a violência. Essa é impedida com educação, vigilância e
penalização dos envolvidos em tais atos.
Cabe salientar que o nobre Deputado Juliano Roso propôs o PL nº 248/2015, que
trata da mesma matéria, e retirou a proposição de tramitação nesta Casa Legislativa
na data de 28 de outubro do presente ano.
Por derradeiro destaca-se que vários Estados estão debatendo o tema, não podendo
esta casa se furtar desse debate.

3

https://estado.rs.gov.br/feijo-sanciona-lei-que-proibe-consumo-de-alcool-nos-estadios-de-futebol
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A proposta foi aprovada na última sessão legislativa em plenário, no dia 18 de dezembro de
2018, sem a aprovação em nenhuma comissão de mérito, tampouco na CCJ. A referida proposição
foi encaminhada à plenário para votação por meio de acordo dos líderes das bancadas parlamentares,
nos termos do art. 172, inciso I, alínea “e” do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Portanto,
não houve nenhuma discussão da matéria durante sua tramitação, nem mesmo durante sua discussão
e encaminhamento em plenário.
A proposição legislativa foi vetada pelo Governador do Estado, com o seguinte teor:

“OF.GG/SL - 006

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2019.
VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI 192/2018

Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar-lhe que, utilizando-me da
prerrogativa que me é conferida pelo artigo 66, § 1º, combinado com o artigo 82,
inciso VI, da Constituição Estadual, que decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº
192/2018, que altera a Lei nº 12.916, de 1º de abril de 2008, que proíbe a
comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol e nos
ginásios de esportes do Estado do Rio Grande do Sul.
O Projeto de Lei, de iniciativa dos nobres Deputados Gilmar Sossella e Ciro
Simoni, tem por escopo permitir a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas
nos estádios de futebol localizados no Estado do Rio Grande do Sul, até o período de
intervalo, e após o término da partida, bem como definir penalidades aos
consumidores e fornecedores nos casos de infração da norma referida.
A matéria, uma vez que se relaciona com produção e consumo, bem como com
o desporto, é de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal,
conforme dispõem os incisos V e XI do art. 24 da Constituição Federal.
Desta forma, cabe ao Estado do Rio Grande do Sul competência suplementar
sobre a matéria, tendo em vista que cabe à União a edição de normas gerais. Assim,
o Estado poderá apenas adaptar as normas gerais às circunstâncias e peculiaridades
locais.
No exercício dessa competência legislativa, a União editou a Lei Federal nº
10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e
dá outras providências, dispondo sobre normais gerais de proteção e defesa do
consumidor torcedor.
O Estatuto do Torcedor foi posteriormente alterado pela Lei Federal nº
12.299, de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão a
fenômenos de violência por ocasião de competências esportivas, acrescendo-lhe o art.
13-A, por meio do qual proibiu o acesso e a permanência de torcedores com bebidas
alcoólicas em recintos esportivos. A Lei Federal estabeleceu comando proibitivo,
condicionando o acesso do torcedor a recinto esportivo, a não portar bebidas que
possam incitar a prática de atos de violência:
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Art. 13-A. São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto
esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei: (Incluído pela Lei nº
12.299, de 2010).
....
II - não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de
gerar ou possibilitar a prática de atos de violência; (Incluído pela Lei nº 12.299, de
2010).
....
Parágrafo único. O não cumprimento das condições estabelecidas neste artigo
implicará a impossibilidade de ingresso do torcedor ao recinto esportivo, ou, se for o
caso, o seu afastamento imediato do recinto, sem prejuízo de outras sanções
administrativas, civis ou penais eventualmente cabíveis. (Incluído pela Lei nº 12.299,
de 2010).
....
Portanto, para permanência do torcedor no recinto esportivo não é permitido
portar bebidas que gerem ou possibilitem atos de violência. Decorrente desta vedação
fica evidenciada a impossibilidade da comercialização de bebidas potenciais
geradoras destas consequências, ou seja, bebidas alcoólicas.
A vedação estabelecida pelo Estatuto do Torcedor adveio das consequências
negativas que envolvem o consumo de bebidas alcoólicas em estádios de futebol.
Desta forma, foi editado o Decreto Federal nº 6.117, de 22 de maio de 2007, que
aprovou a Política Nacional sobre Álcool, dispondo sobre medidas para redução do
uso indevido e de sua associação com violência e criminalidade.
O Decreto Federal nº 6.117/07 tem como diretriz o estímulo a medidas de
restrição do consumo de bebidas alcoólicas em locais de maior vulnerabilidade a
situações de violência, como é o caso de locais destinados a competições esportivas
de massa:
"Art. 3º Os órgãos e entidades da administração pública federal deverão
considerar em seus planejamentos as ações de governo para reduzir e prevenir os
danos à saúde e à vida, bem como as situações de violência e criminalidade
associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas na população brasileira.
....
ANEXO I - POLÍTICA NACIONAL SOBRE O ÁLCOOL
....
IV – DIRETRIZES
....
13 - estimular e fomentar medidas que restrinjam, espacial e temporalmente,
os pontos de venda e consumo de bebidas alcoólicas, observando os contextos de
maior vulnerabilidade às situações de violência e danos sociais;
....
A validade das disposições do Estatuto do Torcedor foi reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.937/DF, no qual se pronunciou
sobre a compatibilidade do caráter geral e principiológico da norma com seus efeitos
práticos e concretos:
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INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 8º, I, 9º, § 5º, incs. I e II, e §
4º, 11, caput e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, 12, 19, 30, § único, 32, caput e §§ 1º e 2º, 33, §
único, incs. II e III, e 37, caput, incs. I e II, § 1º e inc. II, e § 3º, da Lei federal nº
10.671/2003. Estatuto de Defesa do Torcedor. Esporte. Alegação de incompetência
legislativa da União, ofensa à autonomia das entidades desportivas, e de lesão a
direitos e garantias individuais. Vulneração dos arts. 5º, incs. X, XVII, XVIII, LIV, LV
e LVII, e § 2º, 18, caput, 24, inc. IX e § 1º, e 217, inc. I, da CF. Não ocorrência. Normas
de caráter geral, que impõem limitações válidas à autonomia relativa das entidades
de desporto, sem lesionar direitos e garantias individuais. Ação julgada improcedente.
São constitucionais as normas constantes dos arts. 8º, I, 9º, § 5º, incs. I e II, e § 4º, 11,
caput e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, 12, 19, 30, § único, 32, caput e §§ 1º e 2º, 33, § único,
incs. II e III, e 37, caput, incs. I e II, § 1º e inc. II, e § 3º, da Lei federal nº 10.671/2003,
denominada Estatuto de Defesa do Torcedor.
Assim, a Lei nº 12.916, de 1º de abril de 2008, seguindo o regramento
estabelecido pela União, proíbe a venda, distribuição ou consumo de bebidas
alcoólicas nos estádios de futebol e ginásios de esportes do Estado do Rio Grande do
Sul.
Dessa forma, a proposição legislativa em apreciação fere não apenas a
repartição constitucional de competências, mas também o direito fundamental à
segurança e o princípio da proporcionalidade, uma vez que permissão contida no
projeto exporia a riscos a segurança e a integridade dos torcedores e dificulta
fortemente a prevenção de episódios de violência em eventos esportivos e a repressão
a eles.
Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado, bem como do
egrégio Superior Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDAS
ALCOÓLICAS EM ESTÁDIO DE FUTEBOL. LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O INTERESSE PRIVADO. Tratase de mandado de segurança impetrado contra ato reputado como abusivo do
Comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo Central da Brigada
Militar que expediu ofício para o impetrante, no qual a Brigada Militar solicita
adequação à Lei 13.916/2008, que veda a comercialização de bebidas alcoólicas em
estádios de futebol, julgado improcedente na origem. A Lei Estadual nº 13.916/2008
proíbe a venda de bebidas alcoólicas em praças desportivas (ginásios de esporte ou
estádios de futebol) nos limites do Estado Gaúcho, com o objetivo, a saber, pela
publicidade do caso telado, de evitar tumultos e garantir a segurança pública, uma
vez que toda bebida alcoólica, sabidamente altera os ânimos do consumidor Destarte,
a liberdade do comércio em testilha encontra-se limitada, e, tal limitação está
amparada no fato de fazer prevalecer o interesse público sobre o individual, não
havendo se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade na vedação que busca, em
isagoge, preservar a ordem e a segurança. O estádio de futebol sub judice (Estádio
dos eucaliptos), embora tenha capacidade máxima de 2.990 espectadores, realiza
jogos de futebol de campo de campeonatos da divisão profissional em competições
estaduais, conforme de pôde extrair o alvará acostado aos autos à fl. 32. Assim, não
contempla os requisitos necessários à exceção prevista no artigo 2º, inciso II.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70031288343, Vigésima Segunda
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado
em 09/11/2011.
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ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDA ALCÓOLICA EM ESTÁDIO
DE FUTEBOL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO. DEFESA DA ORDEM
JURÍDICA, REGIME DEMOCRÁTICO E DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS
INDISPONÍVEIS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC).
ADEQUAÇÃO DAS CONDUTAS ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS.
ESTATUTO DO TORCEDOR (LEI 10.671/03) E POLÍTICA NACIONAL
SOBRE O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. INEXISTÊNCIA DE ATO
ABUSIVO OU ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. O mandado de segurança tem o escopo de tutelar direito comprovado de
plano, sujeito à lesão ou ameaça de lesão por ato abusivo ou ilegal de autoridade.
2. O Ministério Público, instituição vocacionada constitucionalmente para a
defesa da ordem jurídica, regime democrático e dos interesses individuais e sociais
indisponíveis (art. 127 da CF), com esteio na Lei da Ação Civil Pública, firmou Termo
de Ajustamento de Conduta, instrumento formal de adequação das condutas às
exigências legais, visando o combate da violência no estádio Serra Dourada. Atuou,
portanto, no exercício das atribuições a ele conferidas, nos termos dos arts. 26 da Lei
8.625/93, 14 da Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e 129 da
CF.
3. In casu, a proibição de vender bebida alcoólica não decorreu de ato ilegal
ou abusivo e, sim, da imposição estabelecida na Lei 10.671/03 (Estatuto do Torcedor)
e na Política Nacional sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas (Decreto 6.117/07)
4. Recurso ordinário não provido.
(RMS 31.064/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 01/10/2010)
Cabe mencionar que tramita no egrégio Supremo Tribunal Federal a ADI Nº
5112, dirigida em face da Lei nº 12.959, de 14 de fevereiro de 2014, do Estado da
Bahia, que dispõe sobre autorização e regulamentação da venda e do consumo de
bebidas alcoólicas em eventos esportivos, estádios e arenas desportivas estaduais, na
qual se manifesta a Advocacia-Geral da União pela declaração da
inconstitucionalidade da referida norma, pelos já mencionados argumentos.
A Advocacia-Geral da União sustenta que, no tocante à matéria versada pela
Lei Baiana, já existe legislação federal dispondo sobre normas gerais:
(...)
Ocorre que, no tocante à matéria versada pela lei estadual sob invectiva, já
existia legislação federal dispondo sobre normas gerais. Trata-se da Lei federal n°
10.671/03 (Estatuto de Defesa do Torcedor), cujo artigo 13-A, inciso n II, incluído
pela Lei nº 12.299/10, prevê, como condição de acesso e permanência do torcedor em
recintos esportivos, "não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou
suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência" (grifou-se).
Observe-se, ademais, não haver dúvidas de que o consumo de álcool constitui
fator relevante para o incremento dos índices de violência de uma forma geral e,
especificamente, nos estádios de futebol. Desse modo, as bebidas alcoólicas incluemse na vedação ao porte de bebidas suscetíveis de gerar a prática de atos de violência,
constante do Estatuto de Defesa do Torcedor.
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Justamente em razão da estreita associação entre o consumo exacerbado de
bebidas alcoólicas e episódios de violência, editou-se o Decreto presidencial n°
6.117/2007, que "aprova a Política Nacional sobre o Álcool, dispõe sobre as medidas
para redução do uso indevido de álcool e sua associação com a violência e
criminalidade". Referido ato normativo estabeleceu disciplina aplicável em todo o
território nacional, a fim de, dentre outros objetivos, reduzir as situações de violência
e criminalidade relacionadas ao uso abusivo de bebidas alcoólicas.
(...)
Nesse contexto, a vedação ao consumo de álcool em estádios esportivos
também se coaduna com a necessidade de assegurar a promoção da defesa do
torcedor-consumidor, de modo a ampliar a segurança em eventos e competições
esportivas.
Feitas essas considerações, resta evidenciado que a União estabeleceu
disciplina legal, aplicável em todos os estádios desportivos do País, sobre a
comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas, tendo vedado, como regra, a
prática de tais atividades. Não obstante, a lei estadual questionada autoriza a venda
e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios e arenas despol1ivas do Estado da
Bahia, nas condições que especifica.
Desse modo, observa-se que a lei impugnada, ao invés de suplementar a
disciplina normativa federal, pretendeu substituir as normas gerais da União que
regulam a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em eventos e estádios
desportivos. Em outras palavras, a Lei estadual nº 12.959/14 contempla
regulamentação paralela e nitidamente contraposta à legislação federal vigente
acerca da matéria em questão.
Desse modo, a lei baiana em exame desrespeitou a competência da União para
editar normas gerais sobre consumo e desporto, em afronta ao artigo 24, incisos V e
IX, e § 1°, da Constituição Federal.
(...)
Com efeito, a Corte Suprema considera que, existente norma geral da União
sobre a matéria, somente cabe aos Estados-membros especificar seus termos para
atender às respectivas particularidades. Assim, diante da inexistência de qualquer
peculiaridade no âmbito do nosso Estado, que justifique a instituição de disciplina
distinta da aplicável aos demais entes de Federação, ratifica-se a conclusão pela
invalidade da proposta atacada. Vejamos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PAULISTA.
PROIBIÇÃO
DE
IMPORTAÇA-O,
EXTRAÇÃO,
BENEFICIAMENTO,
COMERCIALIZAÇÃO. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS
CONTENDO QUALQUER TIPO DE AMIANTO, GOVERNADOR DO ESTADO DE
GOIÁS. LEGITIMIDADE ATIVA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. Lei
editada pelo Governo do Estado de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo Governador do Estado de Goiás. Amianto crisotila. Restrições à sua
comercialização imposta pela legislação paulista, com evidentes reflexos na economia
de Goiás. Estado onde está localizada a maior reserva natural do minério.
Legitimidade ativa do Governador de Goiás para iniciar o processo de controle
concentrado de constitucionalidade e pertinência temática. 2. Comercialização e
extração de amianto. Vedação prevista na legislação do Estado de São Paulo.
Comércio exterior. minas e recursos minerais. Legislação. Matéria de competência
da União (CF. artigo 22, VIJ/ e XJ/I). Invasão de competência legislativa pelo Estado14

membro. Inconstitucionalidade. 3. Produção e consumo de produtos que utilizam
amianto crisotila. Competência concorrente dos entes federados. Existência de norma
federal em vigor a regulamentar o tema (Lei 9055195). Consequência. Vício formal
da lei paulista, por ser apenas de natureza supletiva (CF, artigo 24, §§ ]O e 4) a
competência estadual para editar normas gerais sobre a matéria. 4. Proteção e defesa
da saúde pública e meio ambiente. Questão de interesse nacional. Legitimidade da
regulamentação geral fixada no âmbito federal. Ausência de justificativa para
tratamento particular e diferenciado pelo Estado de São Paulo. 5. Rotulagem com
informações preventivas a respeito dos produtos que contenham amianto.
Competência da União para legislar sobre comércio interestadual (CF. artigo 22,
VIJ/). Extrapolação da competência concorrente prevista no inciso V do artigo 24 da
Carta da República, por haver norma federal regulando a questão. "(ADI n° 2656,
Relator: Ministro Maurício Corrêa, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em
OS/05/2003, Publicação em OI/OS/2003; grifou-se).
No tocante ao mérito da proposta, cumpre referir a manifestação da Secretaria
da Saúde que destacou em seu Parecer o consumo de álcool e seu efeito
potencializador da violência:
(...)
Como bem referido em pesquisa sobre consumo de álcool e outras drogas
(MURAD, 2009), não se trata, no entanto, de condenar a fruição do lazer, cerceá-la
ou tentar exclui-la do cotidiano da sociedade. O lazer não deve ser tomado como parte
isolada da vida humana, pois, para compreendê-lo, há também que se considerarem
as demais esferas da existência humana, pois se as primeiras doses de álcool
possibilitam um efeito socializador, no entanto, as doses seguintes podem estimular a
violência, agressividade e a impetuosidade, capazes de levar a assumir atitudes de
risco, já que ele tem seu poder de avaliação reduzido, sendo um dos problemas de seu
consumo em estádios de futebol. Assim, implicando maiores riscos de atos violentos e
consequentes traumatismos.
Recomendação para manter a proibição e contrários a aprovação da
comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios.
Ainda quanto ao mérito da proposição, em relação à segurança nos estádios
de futebol e seu entorno, manifestou-se a Secretaria da Segurança Pública:
(...)
Mesmo assim, não se pode deixar de constatar que a retomada do consumo de
bebidas alcoólicas nos estádios tornar-se-ia fator de favorecimento para a criação de
condições que gerem fenômenos violentos, restabelecendo um habito com
consequências indesejadas.
A facilitação do consumo de álcool proporcionado pela venda conveniente
dentro dos estádios redundará, por certo, em risco maior aos policiais envolvidos no
evento, física e juridicamente expostos a toda sorte de acontecimentos. Outra
decorrência de eventual liberação de álcool será a necessidade do aumento de efetivos
disponíveis nos estádios, proporcionando um catálogo maior de alternativas táticas
em ações de controle de distúrbios que se tornam potencialmente mais graves e
recorrentes em populações nas quais muitos estarão sob forte efeito de álcool. Em
resumo, pode-se ser contraindicada a liberação do consumo de bebidas alcoólicas
nos estádios.
Por fim, consultado o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul,
igualmente se manifestou negativamente, corroborando todos os argumentos já
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apresentados, destacando a inconstitucionalidade da proposição legislativa, nos
seguintes termos:
(...)
Primeiramente, o PL 192/2018 padece de visível inconstitucionalidade, na
medida em que desrespeita preceitos constitucionais básicos relativos às
competências legislativas, despreza princípios orientadores do direito e afronta
proibição expressa no artigo 13-A, inciso II, do Estatuto de Defesa do Torcedor, que
dispõe:
(...)
A proposta pretende fazer valer suposto - e, diga-se, inexistente, interesse local
de forma totalmente dissonante de previsões legais superiores com as quais deve, por
determinação constitucional, guardar a devida simetria e respeito, em relação à
divisão constitucional de competência.
Como se observa, o conteúdo normativo da proposta em tela consubstancia
flagrante inconstitucionalidade ao invadir competência privativa da União, Estados e
Distrito-Federal (CF, art.24)
(...)
Derradeiramente, de se referir a necessidade de consideração do prudente e
robustamente fundamentado entendimento que visualiza no consumo de bebidas
alcoólicas um decisivo componente, dentre outros, que dá ensejo a está,
reiteradamente, associado aos atos de violência no futebol, tomando a proposição
totalmente desaconselhável.
Por todo exposto, acolhidas as manifestações das Secretarias da Saúde, da
Segurança Pública e do Ministério Público Estadual, pelos mesmos fundamentos, bem
como por razões de constitucionalidade, veto totalmente o Projeto de Lei nº 192/2018,
propiciando a esse Egrégio Poder a reapreciação da matéria, certo de que os nobres
deputados, ao conhecerem dos motivos que me levaram a tal procedimento,
reformularão seu posicionamento.”4
Portanto, a proposta foi vetada por razões de inconstitucionalidade formal, ou seja, a matéria
já foi regulada pela União, por meio do Estatuto do Torcedor, não cabendo aos Estados-membros
disporem sobre o tema, tendo em vista que cabe à União legislar sobre normas gerais de produção,
consumo e desporto. No mesmo sentido, argumenta que a proposta fere norma federal vigente. Ainda,
sob a análise do mérito da proposta, manifestaram-se contrariamente a Secretaria da Segurança
Pública, por meio da Brigada Militar, a Secretaria da Saúde e o Ministério Público Estadual, este
pelos mesmos fundamentos constitucionais já apresentados no veto.
Da discussão do veto, que foi aceito por 46 a 5, houve o convencimento entre os parlamentares
de que a matéria merecia uma análise mais aprofundada, de forma que não ocorresse uma liberação

4

http://proweb.procergs.com.br/temp/VT_192_2018_30062019191304_int.pdf?30/06/2019%2019:13:07
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sem análise de consequências e possíveis medidas compensatórias, ou a permanência da vedação sem
avaliação dos aspectos positivos em caso de liberação.
Finalizando, vale reafirmar que os objetivos da Subcomissão eram: debater acerca da
regulamentação para liberação do consumo de bebidas alcoólicas no ambiente interno dos estádios
de futebol, realizar uma avaliação mais profunda sobre a matéria, analisando os aspectos favoráveis
e desfavoráveis, bem como apresentar subsídios para decisão dos parlamentares quanto ao tema
proposto. Conforme Plano de Trabalho aprovado pelos membros desta Subcomissão e encaminhado
para conhecimento das Comissões de Segurança e Serviços Públicos e de Educação, Cultura,
Desporto, Ciência e Tecnologia, foram realizadas várias visitas técnicas, reuniões e seminários com
especialistas e órgãos públicos relacionados ao tema e audiências públicas com clubes de futebol.

2.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1.

Visitas técnicas

O Deputado Relator, Tenente-Coronel Zucco, em 3 de maio de 2019, realizou visita ao
Comandante-Geral da BM, Coronel Mário Ikeda, para ouvir preliminarmente a posição da BM quanto
à possibilidade de liberação do consumo e venda de bebidas alcoólicas no interior dos estádios de
futebol.
Na ocasião, o Coronel Ikeda externou sua grande preocupação com a possibilidade de
liberação das bebidas alcoólicas, sob qualquer condição. Assim, afirmou que elaboraria nota técnica
aprofundada sobre o tema e a encaminharia à Subcomissão como forma de subsídio para tomada de
decisão.
Foi relatado que, caso fosse realizado levantamento histórico de ocorrências e agressões
decorrentes do alcoolismo nos estádios, este levantamento não corresponderia com a realidade dos
fatos, tendo em vista que somente após a criação dos Juizados Especiais, como o Juizado do Torcedor
e Grandes Eventos, com atribuições criminais ampliadas por meio de plantão nos estádios de Porto
Alegre, criado no ano de 2014, se pode ter dados mais precisos sobre estes incidentes.
Da mesma forma, segundo o Comandante-Geral, a atuação da BM antes da existência destes
juizados era totalmente diferente da atual. A BM atuava com foco na dispersão de massas.
Atualmente, o foco da corporação, nesses eventos, tem sido de recolhimento dos torcedores e
encaminhamento aos Juizados Especiais dos estádios, para realização de transação penal ou detenção
dos infratores. Portanto, a identificação de torcedores e o número de ocorrências passou a ser maior
após o advento dos juizados especiais e após a mudança de atuação da BM nestes casos.
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O deputado relator também realizou visita técnica junto ao Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul (MP/RS), com o Dr. Marcelo Lemos Dornelles, Subprocurador-Geral de Justiça
para Assuntos Institucionais, e o Dr. Márcio Bressani, Promotor de Justiça da Promotoria do
Torcedor, no dia 8 de maio de 2019.
Na ocasião, o MP/RS reafirmou que a matéria é inconstitucional e que não cabe ao Estado
regular o tema, tendo em vista que a proibição já está prevista no Estatuto de Defesa do Torcedor,
Lei Federal nº 10.671/03, em seu art. 13-A.
Diante do aspecto preliminar ao mérito, ou seja, a inconstitucionalidade de eventual norma
regulamentadora em âmbito estadual, o MP/RS afirmou que não é possível discutir alternativas de
liberação.
No que diz respeito à atuação do MP/RS, afirmaram os promotores que, em caso de o Estado
regular o tema por legislação estadual, a instituição irá ingressar com Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI). Neste sentido, foi citado o exemplo do Município de Pelotas, que
autorizou o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas naquela municipalidade e, por
intermédio de uma ADI impetrada pelo MP/RS, o TJ/RS declarou a norma inconstitucional pelos
fundamentos referidos.
Por fim, o MP/RS afirmou que está atuando em conjunto com o Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais de Justiça para que o STF declare inconstitucionais as normas estaduais que
disponham sobre o consumo e venda de bebidas no interior de estádios, com a finalidade de evitar
discussão sobre o tema de forma regionalizada em cada Estado.

2.2.

Reuniões

Durante os trabalhos da Subcomissão, conforme o Plano de Trabalho aprovado pelos seus
membros e encaminhado para conhecimento das Comissões de Segurança e Serviços Públicos e de
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, foram realizadas reuniões com especialistas da
área e órgãos públicos relacionados ao tema.

2.2.1. Seminário com especialistas
No dia 14 de maio de 2019, na Sala João Neves da Fontoura (Plenarinho), foi realizado um
seminário sobre o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Na oportunidade, foram
convidadas pessoas com notório conhecimento acerca do tema, favoráveis e contrários, buscando
assim o equilíbrio nos argumentos, com a finalidade de proporcionar um debate democrático.
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Foto: Rafael Mello

Participaram do debate:
-

Dr. Pedro Trengrouse, advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC)

do Estado do Rio de Janeiro; Mestre em Humanities, Management And Law Of Sports – FIFA Master;
especialista em regulação de cassinos pela Universidade de Nevada, Las Vegas/EUA; Coordenador
Acadêmico do Programa Executivo FGV/FIFA/CIES em Gestão de Esportes; professor da Escola de
Direito da Fundação Getúlio Vargas; foi Professor Visitante da Harvard Law School, Professor
Convidado do FIFA Master; consultor da ONU a serviço do Governo Federal para questões
legislativas do desporto, em especial da Copa do Mundo FIFA 2014.
-

Diogo Olivier, formado em jornalismo pela UFRGS em 1991; pós-graduado no Curso de

Jornalismo Aplicado da UFRGS/RBS/Universidade de Navarra; colunista de Zero Hora; comentarista
da RBS TV e Rádio Gaúcha; cobriu três Copas do Mundo, além de Jogos Pan-Americanos e
Olímpicos.
-

Mauro Cezar Pereira, jornalista há mais de 35 anos; foi repórter de O Globo, editor do

Jornal dos Sports, repórter de O Dia e Jornal do Brasil; foi editor da Revista Placar, editor executivo
da Revista do Futebol; em 2007, foi professor no curso de pós-graduação em jornalismo esportivo da
FMU, em São Paulo; foi comentarista de futebol na Rádio CBN; colunista do caderno de esportes do
jornal O Estado de São Paulo e da Gazeta do Povo; trabalhou na cobertura de sete Copas do Mundo,
em finais da Liga dos Campeões, na Copa Libertadores da América, além de várias coberturas
internacionais pela América do Sul e Europa.
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-

Flávio Pechanscky, graduado em Medicina, com mestrado e doutorado pela UFRGS;

professor Titular do Departamento de Psiquiatria da UFRGS, Diretor do Centro de Pesquisa em
Álcool e Drogas da UFRGS e Coordenador do Centro Colaborador em Álcool e Drogas
HCPA/SENAD; foi Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Prevenção e Assistência
a Usuários de Álcool e outras Drogas do HCPA; criou o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trânsito e
Álcool da UFRGS; professor visitante das Universidades da Pennsylvania e Kentucky.
No Seminário, o Dr. Pedro Trengrouse argumentou que o tema já foi tão debatido por ocasião
da Copa do Mundo de 2014 no Brasil que surpreende revisitar os mesmos pontos de decisões já
tomadas. Argumentou que, apesar do veto do Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Sul apontar
inconstitucionalidade formal da matéria ser regulada pelos Estados, por ferir dispositivo do Estatuto
do Torcedor, seu entendimento jurídico é de que o Estatuto do Torcedor não veda a possibilidade de
Estados da Federação legislarem de forma concorrente sobre a matéria.
No Brasil, havia a restrição nacional de bebidas nos estádios por força de um acordo firmado,
por meio de Protocolo de Intenções, pela CBF com o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de
Justiça. Este acordo foi realizado sem nenhuma base científica. Afirma que, quando o protocolo foi
assinado pela CBF, havia uma vedação normativa pela FIFA, revogada seis meses após a celebração
do referido acordo. Então, um dos principais embasamentos para celebração do protocolo de
intenções deixou de existir, ou seja, a orientação da FIFA, permanecendo vigente o protocolo de
intenções.
Recorda que uma das maiores tragédias relacionadas à violência nos estádios de futebol foi
no Egito, onde ocorreu briga generalizada, inclusive com mortes. Naquele país o consumo de bebidas
alcoólicas não é permitido, demonstrando, segundo o palestrante, que não há relação entre violência
e consumo de bebidas alcoólicas. O Dr. Pedro Trengrouse afirmou que não há nenhum estudo
comprovado que demonstre esta relação bebida e violência, pelo contrário, no caso de Minas Gerais,
após a proibição da bebida, houve um aumento de 15% no número de ocorrências nos estádios de
futebol daquele Estado.
Conforme dados apresentados pelo palestrante, uma em cada quatro cervejas consumidas no
Brasil tem relação com futebol. Segundo ele, a proibição é benéfica para as empresas de bebidas, pois
é muito mais fácil o torcedor beber fora do estádio, comparado a situação interna, pela necessidade
de deslocamento de seu assento durante o jogo, para ir até ao local de venda, com fila para compra e
preços superiores a comercializados em bares, por exemplo.
Afirma que, nos mesmos estádios onde a venda é proibida em dias de jogos, ocorrem shows,
onde a venda é permitida. Menciona que, na Inglaterra, as autoridades acreditavam que a proibição
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da cerveja causava violência. Após 15 anos de pesquisa, verificou-se que os torcedores aumentavam
o consumo de álcool antes da partida com bebidas mais fortes, reunindo-se em bares aos arredores,
aumentando o tumulto e chance de encontro com torcedores rivais fora do ambiente controlado do
estádio.
O estudo referido no seminário pelo palestrante foi “On the Lash! Revisiting the effectiveness
of alcohol controls at football matches” (Revisitando a eficácia dos controles de álcool em jogos de
futebol)”, que teve a seguinte conclusão:
Para os fãs ingleses sob observação durante o curso de nossos estudos
etnográficos, restrições e proibições de bebidas alcoólicas não parecem atingir seus
objetivos, seja em termos de reduzir a embriaguez dos torcedores nos estádios ou de
reduzir o potencial de violência e desordem que, tem sido alegado, pode ser causado
pelo consumo de álcool. Os grupos de torcedores que observamos continuaram a
beber muito antes dos jogos, apesar das leis que fazem com que seja uma ofensa
estar bêbado em um estádio de futebol e até mesmo em situações em que a venda e
o consumo de álcool eram proibidos. Descobrimos que a baixa execução da polícia
e dos comissários de jogo, combinada com uma determinação por parte dos fãs de
beber, garantiu que os adeptos em observação fossem capazes de atingir o seu objetivo
de assistir ao jogo, enquanto fortemente sob a influência do álcool. Além disso, muitas
das restrições impostas a esses grupos podem ter aumentado tanto a quantidade de
álcool consumida quanto os níveis de risco dos fãs rivais se confrontando. Isto não
é sugerir que uma ligação entre o consumo de álcool e a violência não existem
(embora um vínculo causal farmacológico direto ainda não tenha sido provado) e,
como resultado de nossos estudos etnográficos, temos simpatias com os argumentos
de que o consumo excessivo de álcool reduz as inibições, torna os indivíduos mais
propensos a perceber o comportamento de outros como insulto ou desafio, e pode
fazer com que os que não tiveram nenhum registro anterior de envolvimento em
"vandalismo" se envolvam em violência e desordem espontânea.
No entanto, nossa pesquisa indicou que as proibições de álcool nos estádios,
nos transportes e em áreas mais amplas não tiveram o efeito de reduzir a intoxicação
geral dos torcedores. Embora nossa pesquisa tenha sido realizada somente em três
clubes (embora em diferentes grupos de torcedores dentro deste suporte em jogo), se
esse padrão é refletido no maior apoio ao futebol, então tem sérias implicações para
as políticas de controle social para administrar multidões de futebol. As descobertas
de outros pesquisadores etnográficos em multidões de futebol (Giulianotti 1991,
Armstrong 1998, Sugden 2002, King 2003, Millward 2006, Rookwood 2009)
combinadas com nossas próprias observações casuais de grupos de fãs rivais durante
as partidas com as equipes pesquisadas, sugerem que o comportamento testemunhado
provavelmente será refletido de forma mais geral para uma seção importante do
público em jogo. No norte da Europa, em particular, o consumo pesado de álcool está
tão arraigado na cultura dos torcedores que provavelmente haverá forte resistência
ao controle do álcool, limitando significativamente sua eficácia na redução do
consumo em torno das partidas.
Como resultado, acreditamos que é hora de toda a questão da desordem
alcoólica e futebolística ser revisitada, particularmente à luz de experiências como a
Copa do Mundo de 2006 e o Campeonato Europeu de Futebol em Portugal em 2004.
Em ambos os torneios, o álcool estava livremente disponível em todos os momentos e
um grande número de adeptos ingleses foram autorizados a atingir altos níveis de
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intoxicação. No entanto, apesar de numerosos "pontos de inflamação", não ocorreram
distúrbios sérios nas cidades-sede. Está claro em torneios como este que é possível
policiar com sucesso grandes grupos de adeptos bêbados do futebol inglês, e que o
acesso e consumo de álcool não é o fator determinante para determinar se uma torcida
se tornará violenta.5” (traduzi e grifei)

O Dr. Pedro Trengrouse, em documento encaminhado à Subcomissão, destacou as seguintes
observações sobre os efeitos da proibição de bebidas dentro dos estádios:
-

Os torcedores aumentam a quantidade ingerida de bebida antes de entrar no estádio e

passam a ingerir bebidas mais fortes;
-

Entram no estádio em cima da hora do jogo, dificultando o esquema de segurança e

gerando tumulto; e
-

Os torcedores se concentram nos bares dos arredores, aumentando a chance de encontro

entre torcedores rivais, em espaços sem esquemas de segurança.
Ademais, afirmou que o único trabalho acadêmico encontrado sobre o tema foi uma
monografia de Henrique Nunes de Souza, defendida em 2008, na Universidade Federal de Minas
Gerais, que apresenta dados da Polícia Militar de Minas Gerais sobre o número de ocorrências
violentas no estádio do Mineirão nos anos de 1998 até 2007.
A partir dos dados apresentados nessa monografia, segundo o palestrante, não é possível
verificar o efeito positivo da vedação do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, alegado pelas
autoridades e na mídia em geral, vejamos:

5

Disponível em: http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repdcp_m505/SubBebidas_alcoolicas/Estudo%20%20Pedro%20Trengrouse.pdf. Acesso em 11/07/19
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OCORRÊNCIAS NO ESTÁDIO MINEIRÃO

Mineirão

Ocorrências
nos Arredores
do estádio

Ocorrências
dentro do
estádio

Ocorrências que podem
ter influência do
consumo de bebidas
alcoólicas

Total de
Ocorrências

2006

406

145

107

551

2007

402

161

123

563

1.

O número de ocorrências fora do estádio foi estável, diminuindo em 1%;

2.

Dentro do estádio, houve um crescimento de cerca de 10%;

3.

Se forem separadas ocorrências que podem ter alguma influência da embriaguez, vê-se um aumento
de 15%.

Segue a comparação entre as principais ocorrências do Tipo Violento.
OCORRÊNCIAS DO TIPO VIOLENTO NO ESTÁDIO MINEIRÃO
Mineirão

2006

2007

Lesão corporal

25

31

Agressão

23

31

Atrito verbal

0

8

Ameaça

9

4

Desacato

5

11

Desobediência

5

10

Provocação de tumulto

1

3

Rixa

5

3

Após a realização de sua pesquisa, o autor concluiu:
Com relação às ocorrências policiais realizadas dentro do Estádio do Mineirão, o
período de pesquisa foi o total de jogos realizados nos anos de 2006, com 145
ocorrências policiais registradas e, em 2007, 161 ocorrências policiais, com 53
registradas. Os resultados dessa pesquisa são interessantes, pois ao ser implementada
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a medida que proibiu o uso e comercialização de bebida alcoólica nos jogos de
futebol, esperava-se que houvesse uma queda significativa no número de ocorrências
registradas tanto dentro como fora do Estádio, o que de fato não ocorreu.
Houve na verdade um crescimento do número de ocorrências registradas no Estádio
se comparados os anos de 2007 e 2006, isso dentro das dependências do Estádio do
Mineirão. Já no entorno do Estádio houve uma queda pouco significativa sendo que
em 2007 foram registradas 402 ocorrências policiais contra 406 no ano anterior.
Essa análise comprova que o uso ou não de bebidas alcoólicas não contribuiu para a
queda da violência nos jogos de futebol ocorridos no período destacado. A pesquisa
foi importante para comprovar que, no caso dos jogos no Estádio do Mineirão, não
houve ligação entre o ato de fazer a ingestão de bebidas alcoólicas com o ato do
cometimento de crime.
(...)
Grande parte dos crimes e contravenções penais registrados nos anos de 2006 e 2007,
quando analisados não tiveram variação que pudesse comprovar a sua incidência ou
não com o uso de bebidas alcoólicas. Tanto no interior do Estádio do Mineirão quanto
no seu entorno não foi possível através dos dados analisados comprovar a diminuição
da violência nos Estádios de Futebol após a proibição do uso e comercialização de
bebida alcoólica. Nesse caso, pode-se concluir que a proibição do consumo e venda
de bebidas alcoólicas dentro do Mineirão não contribuiu para a diminuição da
violência nos jogos e a instauração da paz e tranquilidade daqueles que vão aos
estádios para se divertir e entreter-se com um espetáculo que é uma paixão nacional.
(SOUZA, 2008, p.53)6.
O jornalista Diogo Olivier, contrário à liberação de bebidas alcoólicas em estádios, afirmou
em sua explanação que na cobertura de eventos que participou, quase sempre percebeu episódios de
violência relacionados com torcedores alcoolizados.
Afirma que em depoimentos de pessoas do meio do futebol, de promotores, órgãos de
segurança, é relatado que quando há álcool envolvido o comportamento transgressor ocorre, sendo,
portanto, um potencializador do caráter agressivo. Ademais, passa-se a ideia que, no ambiente dos
estádios, tudo se pode fazer, coisas que algumas pessoas não fariam em ambientes normais. O álcool
neste ambiente acaba favorecendo a violência de modo geral.
O jornalista Mauro Cezar Pereira, favorável à liberação das bebidas alcoólicas nos estádios,
afirmou que em países onde o esporte é mais poderoso e os estádios são mais frequentados do que no
Brasil, as pessoas bebem dentro e fora dos estádios com civilidade. No ranking de consumo de
bebidas alcoólicas, o Brasil é apenas o 17º de 62 países pesquisados. Citou ainda que na Alemanha a

6

SOUZA, Henrique Nunes De. A Violência nos Estádios de Futebol: Os resultados obtidos no Mineirão após a
proibição do consumo de bebidas alcoólicas. Monografia apresentada ao Centro de Estudos de Criminalidade e
Segurança Pública/ CRISP. Da Faculdade de Filosofia de Ciências Humanas da UFMG, 2008. E Secretaria Nacional de
Segurança Nacional Pública/ SENASP.Disponível em:
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cerveja é liberada sem incidentes de violência, sendo parte integrante da cultura do futebol alemão.
Afirmou que o hooliganismo era decorrente de questões sociais e comportamentais específicas da
época, sem ligação direta com bebida alcoólica. Citou o exemplo da Inglaterra onde, no ano de 1989,
ocorreu uma superlotação no estádio de Hillsborough, durante o jogo entre Liverpool e Nottingham
Forest, válido pelas semifinais da Taça da Inglaterra, sendo este um dos maiores desastres do mundo
do futebol. Durante a partida, 96 torcedores do Liverpool morreram pisoteados e outro 766 ficaram
feridos. O fato foi decorrente de vários equívocos da organização, segurança e superlotação de
lugares. Neste estádio haviam grades de proteção para o campo, sendo este um dos principais fatores
para a tragédia. Assim, o palestrante afirma que o maior desastre relacionado ao futebol em nada tem
relação com o consumo de bebidas alcoólicas.
Afirmou Mauro Cezar Pereira que, atualmente, na Inglaterra é possível beber álcool nos
estádios, sendo vedado o consumo na área das arquibancadas, pois somente é permitido o consumo
nos bares, algo que se pode avaliar para utilizar de exemplo em caso de liberação em nosso Estado.
Salientando que, na Inglaterra, em caso de algum ilícito de torcedores, a punição é severa.
O jornalista Mauro Cezar Pereira apresentou pesquisa do Estado de Pernambuco para
demonstrar que não houve redução de ocorrências com relação aos anos de bebidas alcoólicas
liberadas:7

Período
Sem proibição
(2005 a 2009)
Com proibição
(2009 a 20015)

Jogos

Ocorrências

Média de ocorrências por jogo

207

619

2,99

168

744

4,42

O Dr. Flávio Peckansky, contrário à liberação do consumo de bebidas em estádios de futebol,
afirma que a única justificativa para a liberação é de que a medida proposta aumentaria a receita dos
clubes. Defende que o ganho financeiro pode ser obtido sem abrir mão do cuidado e proteção das
pessoas, com a redução dos custos com policiamento, diminuição da violência em diversos âmbitos
e a manutenção dos torcedores nos estádios, sem a necessidade de bebidas alcoólicas em seu interior.
Foi apresentado pelo palestrante documento contrário à liberação assinado pela Associação
Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (ABEAD), pela Associação de Psiquiatria do Rio

7

Grupo de Pesquisa em Sistema de Informação e Decisão da Universidade Federal de Pernambuco
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Grande do Sul (APRS), pela Academia Sul-Riograndense de Medicina, pelo Centro de Estudos Luís
Guedes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CELG), pelo Conselho de Psicologia do RS e pelo
Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas da UFRGS.
Segundo a OMS, uma dose corresponde a 12mg de álcool puro, equivalente a 330 ml de
cerveja, 100 ml de vinho ou 30 ml de destilado. Assim, temos o seguinte quadro clínico em relação
ao percentual de alcoolemia:

Afirmou o Dr. Pechansky que diversos estudos demonstram que o álcool chega a ser
consumido por quase 50% dos torcedores em estádios onde é liberada a venda de bebidas alcoólicas.
No momento em que se permite o consumo de álcool até o período do intervalo, desconsidera-se o
fato biológico de que o torcedor permaneceria alcoolizado durante toda a partida. Assim, o álcool é
absorvido mais rapidamente do que é eliminado pelo organismo. A taxa de eliminação média é de
aproximadamente uma dose (equivalente a uma lata de cerveja de 330 ml, um copo de vinho ou uma
dose de bebida destilada) a cada 2 horas.
Portanto, um homem de 70 kg, ao tomar duas latas de cerveja somente antes do início de uma
partida de futebol – e nada mais beber -, levaria em média quatro horas para eliminar totalmente
o álcool consumido. Se bebesse até o intervalo, levaria cinco horas.
Afirmou ainda que existe forte correlação entre o uso de bebidas alcoólicas e o aumento de
comportamentos violentos por diferentes causas - sendo uma delas o enfraquecimento dos
26

mecanismos cerebrais que normalmente restringem nosso comportamento impulsivo e
agressivo. Tais alterações são mais fáceis de acontecer em ambientes grupais e sob estímulos
específicos, como por exemplo entre jovens ou nos ambientes esportivos ou de torcida organizada,
aumentando os riscos de associação entre álcool e violência.
Segundo a OMS, o uso do álcool está diretamente relacionado à violência, o que justifica
inúmeros casos de conflitos em estádios. Há evidências de que o banimento do consumo de álcool
em eventos esportivos diminui a incidência de violência. Segundo o palestrante, as ocorrências
violentas relacionadas ao consumo de álcool nos estádios mais reportadas são as brigas dentro e fora
dos estádios (80%) e a depredação de patrimônio público (63%). Os jogos de futebol (mesmo em
partidas realizadas no próprio estádio do time) aumentam em 9% os índices de agressões, 18% os de
vandalismo, 13% as prisões por dirigir alcoolizado, 41% de prisões por condutas desordeiras e 76%
de prisões por violação das leis relacionadas ao álcool.
Conforme demonstrado na apresentação do Dr. Pechansky, estudos mostram que os eventos
esportivos aumentam de modo significativo (de 2,3 a 6,2 vezes) o número de pessoas com
intoxicações por álcool que necessitam de atendimento médico em ambulâncias ou serviços de
emergência, obrigando a um aumento desta infraestrutura e encarecendo esses serviços. A liberação
do consumo de álcool aumentará estes custos. Diante dessa situação, conforme argumenta o Dr.
Pechansky, o Estado do Rio Grande do Sul seria incapaz de arcar com os custos relacionados à ordem
e à segurança, incremento de atendimentos de pessoas intoxicadas, maior depredação de patrimônio
e aumento dos acidentes de trânsito.
Assim, argumenta o palestrante que é pouco provável que clubes do interior – para os quais a
demanda de venda de bebidas alcoólicas está sendo particularmente aventada – tenham condição
financeira para arcar com tal aparato.
Ademais, as intervenções para reduzir as consequências adversas da intoxicação alcoólica em
eventos esportivos mostraram que, além da diminuição da violência e gastos com a saúde pública,
houve um aumento da visão positiva que o futebol oferece à comunidade quando estas medidas são
tomadas.
O Dr. Pechansky salientou que o álcool é a substância psicoativa mais consumida pelo público
jovem, com experimentação cada vez mais precoce. Há impacto no desenvolvimento do cérebro do
adolescente e do adulto jovem, que somente termina de se desenvolver por volta dos 25 anos de idade
– o que pode gerar importantes prejuízos intelectuais. Além disso, o consumo de álcool na
adolescência e no início da idade adulta está claramente associado a uma série de comportamentos de
risco, aumentando a chance de envolvimento em acidentes de trânsito, violência sexual e participação
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de grupos de jovens que incentivam comportamentos violentos. Estudos mostram que liberar bebidas
alcoólicas nos estádios está associado ao maior consumo de álcool por torcedores menores de idade,
o que pode acarretar inclusive denúncias ao Ministério Público.
Concluiu o Dr. Pechansky que, pelos dados de pesquisa listados acima, fica evidente que a
liberação de álcool nos estádios exigiria um incremento significativo na segurança dentro dos estádios
e seu entorno, além de uma fiscalização muito grande sobre a venda, limites do consumo e seu
impacto durante e após as partidas. Na prática, além de onerar os clubes com questões relacionadas à
infraestrutura e segurança, tal mudança acarretaria custos importantíssimos ao governo do Rio Grande
do Sul, seja na capital ou no interior, em um momento cuja prioridade é a contenção de gastos
desnecessários.
Dessa forma, o seminário realizado contribuiu de forma substancial para o conhecimento dos
parlamentares e do público e geral no que diz respeito à cultura da bebida nos estádios no Brasil e em
outros países do mundo, bem como para demonstrar dados estatísticos levantados e estudos
internacionais sobre o tema. Por outro lado, foi explicitado os efeitos do álcool no organismo, seus
efeitos e como a violência pode aflorar em pessoas alcoolizadas, gerando prejuízos ao poder público
e risco a integridade física dos demais torcedores. Portanto, fica aqui evidenciada a complexidade do
tema quando abordado por todos os seus aspectos.

2.2.2. Reunião com órgãos públicos relacionados ao tema
Na data de 27 de maio de 2019, a Subcomissão realizou uma reunião com órgãos públicos
relacionados ao tema. A manifestação desses órgãos quanto ao tema foi de fundamental importância,
tendo em vista que são esses agentes públicos os que serão diretamente envolvidos em caso de
liberação das bebidas alcoólicas nos estádios. Ademais, esses órgãos possuem histórico prático do
período em que a bebida alcoólica era liberada e no período da vedação.
Participaram dessa reunião o Comandante-Geral da Brigada Militar, Cel. Mário Ikeda, o
Promotor de Justiça, representando o Ministério Público do Estado, Dr. Márcio Bressani, o Defensor
Público Estadual, Dr. Fábio da Costa Nery, representando a Secretaria da Saúde a Dra. Renata Brasil
Araújo, a Diretora-Geral do IGP, Dra. Heloísa Helena Kuser, e representando a Polícia Civil o
Delegado Cristiano Alvarez.
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O IGP manifestou-se contrariamente à liberação do consumo de bebidas nos estádios, pois
aumentando o número de ocorrências irá aumentar o número de perícias realizadas pelo IGP,
acarretando prejuízo a outras atividades que o Instituto deve desenvolver.
A Polícia Civil posicionou-se também de forma contrária, afirmando que a prática policial
demonstra que grande parte das ocorrências policiais possuem relação com o uso de álcool e drogas
e que a liberação geraria um aumento de ocorrências policiais e, por consequência, aumento de
atividades dos órgãos envolvidos. Ademais, argumentou que o pós-jogo pode gerar problemas de
trânsito como reflexo da venda de bebidas nos estádios.
A Defensoria Pública do Estado manifestou-se indiferente quanto à liberação, afirmando que
as atividades desenvolvidas pela defensoria já preveem a atuação junto às promotorias do torcedor e
que um eventual aumento no número de ocorrências seria suportado pelo próprio número de
defensores envolvidos nos eventos esportivos.
A Secretaria da Saúde, por meio da Dra. Renata Araújo, apresentou manifestação contrária,
afirmando que há relatos na imprensa de 42 mortes relacionados o futebol no Brasil entre os anos de
1999 e 2008, períodos estes de liberação da bebida alcoólica, colocando o Brasil no topo da lista em
termos do número de mortes associadas ao futebol naquele período.8

8

CNN/ IBN, 2009
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No que diz respeito à relação entre álcool e violência, a Dra. Renata citou os seguintes
argumentos doutrinários:
-

O uso nocivo do álcool é um dos principais responsáveis pela maioria dos casos de

violência envolvendo o sexo masculino e feminino (Badawy, 2003; Borders et al., 2007);
-

O risco da associação do álcool com a violência não ocorre apenas com os bebedores

nocivos e regulares, mas também entre bebedores moderados ou eventuais (Rabello & Caldas Junior,
2007); e
-

O uso do álcool está associado à violência doméstica, influenciando no aumento da

criminalidade, vandalismo, desordem pública e acarreta significativos custos sociais (Dick & Bierut,
2006; Martin & Bryant, 2001).
O Comandante-Geral da Brigada Militar, coronel Mário Ikeda, afirmou a posição contrária da
corporação, apresentando nota técnica sobre o tema à Subcomissão. Desta forma, vale transcrever os
principais argumentos trazidos na referida nota técnica: 9
“(...)
A proibição hoje vigente teve em sua gênese a finalidade de contribuir na
redução de atos violentos no ambiente dos estádios.
(...)
O álcool é tido aqui como uma das condicionantes possíveis do comportamento
agressivo e pode ser classificado no plano farmacológico como droga de efeitos
psicoativos que inseridas em um organismo vivo altera as funções do sistema nervoso
como decorrência de suas propriedades químicas, com desdobramentos na operação
sensorial, no estado anímico, no âmbito da consciência e, em consequência, na
conduta do indivíduo.10
Destarte, as substâncias psicoativas produzem, em maior ou menor medida,
alterações nos sentimentos, no estado de ânimo e nas percepções pessoais do
indivíduo consumidor11, potencializando a ida de sua conduta para fora de
parâmetros de sociabilidade.
(...)
Antes da proibição promovida em 2008, o consumo de álcool nos estádios da
dupla Grenal ocorria livremente, sendo vendidas bebidas como cerveja e conhaque.
Os estádios até então eram antigos, possuidores de parcos sistemas de monitoramento
por circuito fechado de TV. A segurança privada era praticamente inexistente e as

9

http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repdcp_m505/SubBebidas_alcoolicas/Nota%20T%c3%a9cni
ca%20Brigada%20Militar.pdf
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HERRERO, César Herrero. Criminologia: parte general y especial. Madrid: Dykinson, 1997, p. 509.
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Idem, p. 522.
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instalações, em sua maioria, eram desprovidas de cadeiras. A venda das bebidas
alcoólicas ocorria em bares existentes no fundo das arquibancadas ou nos corredores
situados a sua retaguarda.
A revista e triagem dos torcedores era realizada pela Brigada Militar e o
padrão comportamental de ingressar na iminência do início da partida já era comum
tendo em vista a conveniência e tradição envolvida no ritual grupal dos torcedores.
Estes, antes dos jogos, ocupavam a região dos estádios para confraternizar e, não
raro, consumir álcool, tal qual fazem hoje em tempos de proibição da venda e do
consumo da substância dentro dos estádios. Com a evolução das praças desportivas
proporcionada pela reforma do Beira Rio e pela construção da Arena, ocorridas logo
antes da Copa do Mundo de 2014, viu-se o incremento na quantidade e qualidade das
imagens de circuito fechado de TV disponíveis para os operadores da segurança
pública e privada. Um grande número de stewards – os seguranças privados – passou
a operar nos jogos, realizando tarefas de menor risco e complexidade inerentes à
gestão da massa de pessoas. Os efetivos envolvidos no policiamento dentro do estádio
diminuíram na proporção que as atuações passaram a ser mais cirúrgicas, facilitadas
pelas tecnologias de monitoramento, pela existência de cadeiras, pela presença da
segurança privada e pela abstinência de álcool entre os atendentes ao evento no
transcorrer do mesmo.
Com a indisponibilidade de bebidas alcoólicas, o melhoramento dos estádios,
a criação de um ambiente de maior organização estética e física e a redução do
inconveniente convívio com indivíduos alcoolizados, o perfil do torcedor foi sendo
alterado, passando a haver grande presença de mulheres e famílias nas praças
desportivas. Antes da proibição, era comum o arremesso de copos cheios de líquidos,
a importunação das pessoas ao redor e o engajamento de um grande número de
pessoas em conflitos grupais, impulsionadas pelos fenômenos da imitação, sugestão e
anonimato.
Portanto, é sensível na percepção dos operadores do Batalhão de Choque que
o trato com os torcedores se tornou mais fácil em geral, sendo improvável que a
segurança privada logra-se realizar seu trabalho como ocorre hoje sem que as
evoluções mencionadas tivessem sido levadas a cabo. As frequentes intervenções
policiais, inevitáveis à época da proibição do álcool dentro dos estádios, passaram a
se revestir de pontualidade que lhes conferiu maior aptidão no trato da ordem pública,
com benefícios coletivos inegáveis. Hoje, a mediação inicial de pequenos conflitos no
estádio é realizada pelos stewards, havendo o emprego de agentes públicos somente
quando do cometimento ou iminente cometimento de ilícitos penais. Tal fenômeno
permitiu a alocação mais eficiente de recursos especializados da polícia, com foco
preventivo e reativo voltado para os pontos quentes – com maior potencial de
ocorrências – dos estádios. À exceção de jogos de grande apelo emocional, como
clássicos e partidas decisivas, a gestão da multidão passou a ser realizada de forma
eficiente com contingentes proporcionalmente pequenos de efetivo policial e a
inexistência do álcool dentro do estádio favoreceu sobremaneira a criação do
ambiente em regra ordeiro em que hoje são praticadas as partidas de futebol
profissional por Grêmio e Internacional.
(...)
A relação entre violência e o consumo de álcool é tão evidente que estudos
apontam uma correlação quantitativa entre o número de bares e os índices de
violência na vizinhança em que estão inseridos. Da mesma forma, o aspecto
quantitativo desse consumo se vê relacionado a momentos específicos. No caso dos
finais de semana e outras ocasiões em que o consumo de bebidas é alto – como em
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jogos de futebol, por exemplo – a literatura científica é prolixa em apontar altos
índices de fenômenos violentos.12
Em qualquer dos tipos, todavia, Howard atesta serem as marcas mais notáveis
da violência impulsiva as seguintes:
1) Avaliação cognitiva mínima ou inconsciente de gatilhos ambientais;
2) O ato é acompanhado pela experiência e falta de controle de fortes impulsos
emocionais;
3) Como o ato é permeado pela falta de controle, vem carreado pela
imprudência e pelo pouco caso com consequências de longo prazo.13”

Contrariamente ao que foi argumentado pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, a nota técnica
afirma que a tragédia de Hillsborough foi agravada por influência do álcool, segundo afirmativa de
Peter Taylor, Chefe da Justiça Inglesa à época:14
“Não pode haver dúvida de que o excesso de bebida consumida pelos fãs
agrava significativamente o problema do controle de multidões. Por que o álcool
tende a remover as inibições e o autocontrole, aqueles que beberam muito podem se
tornar agressivos e até mesmo violentos, especialmente quando provocados. Antes
mesmo disso, todavia, o álcool pode fazer os fãs resistentes à sensíveis e razoáveis
instruções, mais impacientes e menos empáticos para com os outros. Tudo isso
incrementa os problemas no manejo de multidões para a polícia e os stewards, fato já
difícil mesmo havendo cooperação.” (traduzi)
Ainda, sobre o controle de massas sob efeito do álcool, Taylor afirmou:
“Não pode haver dúvida de que massas de pessoas excitadas e voláteis são
mais difíceis de controlar e são mais tendentes à desordem se incluem pessoas que
estiveram bebendo. A bebida não é fator majoritário para afetar o grupo I. A violência
destes tende a ser friamente e sobriamente planejada. Porém o grupo II se rende mais
facilmente à tentação de acompanhar a violência do grupo “a” se as suas inibições
foram removidas pela bebida. Do mesmo modo, o grupo III responde à calamidade
pronto para causar ofensas e reagir mais impulsivamente e violentamente por causa
da bebida”15. (traduzi)
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DUALIBI, Sérgio [et.al.]. Research and Practice: the effect of retricting opening hours on alcoholrelated violence. In: American Journal of Public Health, dezembro de 2007, volume 97, número 12, p. 2276.
Disponível em: . Acesso em: 22-05-19.
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REINO UNIDO. The Hillsborough Stadium Disaster. Londres: Ministério do Interior, 1990, p. 49.
Disponível em: . Acesso em: 22-05-19.
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REINO UNIDO. The Hillsborough Stadium Disaster. Londres: Ministério do Interior, 1990, p. 14-15. Disponível em:
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/Comissoes/tabid/328/IdComissao/436/vw/pub/Default.aspx . Acesso em: 22-05-19.
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Ainda, a nota técnica apresentada pela Brigada Militar realizou comparativo em outros países,
o qual será avaliado em item posterior do presente relatório.
O Cel Ikeda ressaltou a impossibilidade de comparar dados estatísticos antes e depois da
proibição das bebidas alcoólicas, tendo em vista grandes mudanças de estrutura dos estádios,
monitoramentos de acessos e procedimentos adotados pela BM e Poder Judiciário, com a utilização
dos Juizados Especiais.
O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça Dr. Márcio Bressani, afirmou ser
contrário ao consumo e venda de bebidas alcoólicas em estádios. Argumenta que, a principal diretriz
do Estatuto do Torcedor é a prevenção da violência, afirmada no art. 1º-A e art. 13:
Art.1º - A – A prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder
público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações ou entidades
esportivas, entidades recreativas e associações de torcedores, inclusive de seus
respectivos dirigentes, bem como daqueles que, de qualquer forma, promovem,
organizam, coordenam ou participam dos eventos esportivos.
Art. 13 – O torcedor tem direito a segurança nos locais onde são realizados os eventos
esportivos antes, durante e após a realização das partidas.
A posição contrária do MP/RS baseia-se em 3 eixos básicos: 1º, aspecto jurídico:
inconstitucionalidade da proposição; 2º, questão de segurança; e 3º, questão de saúde pública.
Argumenta, com base no veto do Sr. Governador, a impossibilidade jurídica de norma estadual
ou municipal liberar a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em estádios de futebol, pelo fato de
que o Estatuto do Torcedor, em seu art. 13-A, inciso II, já proíbe em âmbito federal, não podendo,
portanto, norma estadual confrontar com dispositivos previstos em legislação federal. Portanto, na
visão do MP/RS, não há possibilidade de serem vencidos os argumentos do veto.
Os argumentos de segurança, segundo o MP/RS, foram todos explicitados pelos órgãos
responsáveis, bem como os relacionados à saúde pública demonstrados por meio de estudos de que o
álcool é potencial causador de atos de violência em estádios de futebol. Sendo assim, o dispositivo
legal do Estatuto do Torcedor que se refere a bebidas suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de
atos de violência refere-se a bebida alcoólica e não a água, por exemplo.
Refere-se que os meios de transporte existentes hoje não suportam a demanda de uma partida
de futebol, o que acarretará em pessoas deslocando para fora do estádio sob efeito do álcool.
O MP/RS afirmou que, diante da discussão de opiniões favoráveis ou contrárias, há um
consenso a respeito do entorno dos estádios e que hoje é um dos maiores problemas relacionados ao
tema. Citou o MP/RS um processo que tramita naquela instituição sobre um acusado, visivelmente
alcoolizado, que estava importunando as pessoas que estavam passando pelas dependências do
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estádio, (fazendo-se uma ressalva que não há delito por embriaguez e, portanto, não há registros
judiciais sobre estes casos) que “passou a mão” na vítima mulher. O réu neste caso foi condenado por
apenas 90 dias-multa.
Ressaltou, por fim, que nenhum estado da federação foi capaz de fazer o que o Rio Grande do
Sul está fazendo, a torcida mista entre gremistas e colorados. Portanto, nenhum Estado tem o que nos
ensinar sobre o tema.
2.2.3. Audiência Pública com Clubes de Futebol
A Subcomissão, com o objetivo de buscar informações e argumentos de modo equânime,
realizou uma audiência pública e uma reunião somente com clubes de futebol. Sabendo da realidade
diversa de clubes do interior e os clubes da capital, a audiência pública ocorreu na Câmara de
Vereadores do Município de Santa Maria, para serem ouvidos somente clubes do interior do Estado,
excetuados os clubes da capital, região metropolitana e serra. Após a realização da audiência pública,
foi realizada uma reunião na Sala João Neves da Fontoura (Plenarinho) no mesmo formato realizado
no interior do estado por meio da audiência pública, para serem ouvidos os clubes da capital, região
metropolitana e serra.
A audiência pública foi realizada no dia 13 de junho de 2019, contando com a presença dos
Deputados Valdeci Oliveira, Franciane Bayer, Giuseppe Riesgo e o Relator, Tenente-Coronel Zucco.
Na ocasião foram ouvidos os Srs. Luciano Hocsmann, Presidente da Federação Gaúcha de
Futebol - FGF, Maicon Zuge, Presidente do Sindicato dos Árbitros do Rio Grande do Sul, Roche
Oscareles, Presidente do Sport Club São Gabriel, Luiz Cláudio Brasil Mello, Presidente do
Internacional de Santa Maria, contando também com manifestações de vereadores e autoridades da
região.
O Presidente da FGF afirmou ser necessária não apenas a liberação, mas sim uma
regulamentação sobre o consumo e venda, com requisitos definidos. Ressaltou que o foco dos grandes
problemas de violência não está relacionado aos estádios dos clubes do interior do Estado, mas sim
às grandes arenas, que hoje possuem inúmeros equipamentos de segurança, capazes de identificar
torcedores vândalos que possam afetar a integridade física dos demais torcedores presentes.
Afirmou que a participação da BM é essencial e possui previsão no Estatuto do Torcedor a
utilização da polícia no interior dos estádios. Salientou, também, que a segurança interna atualmente
é feita por segurança privada. Portanto, a regulamentação da venda de bebidas alcoólicas não vai
gerar aumento da necessidade de efetivo policial, pelo contrário, irá reduzir o consumo externo de
bebidas, que hoje é de responsabilidade da BM.
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O Presidente da FGF argumentou que o incremento de receita é importante não somente pelo
lucro advindo da copa dos estádios, mas para parcerias e patrocínios que podem auxiliar na melhoria
das estruturas dos estádios.
Por fim, afirmou que o país está tomando um caminho para liberação da venda de bebidas
alcoólicas nos estádios, referindo que naquele dia a Assembleia do Estado de São Paulo havia
aprovado projeto de lei nesse sentido (a proposta foi posteriormente vetada pelo Governador daquele
Estado).
O Presidente do Sindicato dos Árbitros do Rio Grande do Sul posicionou-se favorável ao
tema, afirmando que hoje há meios de segurança para identificação dos torcedores que se envolvem
em eventos de violência. Salientou que investimentos em melhores estruturas e, consequentemente,
melhor segurança nos estádios, somente serão possíveis com incremento de renda, referindo que
parcerias entre empresas de bebidas e clubes são extremamente importantes para este incremento.
O Presidente do Sport Clube São Gabriel afirmou que não há condições do interior do estado
fazer futebol com a proibição vigente. Relatou que os torcedores atualmente bebem cerveja no
entorno do estádio até o início do jogo, querendo todos entrar ao mesmo tempo, atrapalhando o
ingresso no interior do estádio. Muitos destes torcedores saem para beber no intervalo e acabam não
retornando ao estádio após o intervalo. Por fim, salientou que muitos torcedores deixaram de ir aos
estádios em decorrência desta vedação e, se ela permanecer, clubes como o São Gabriel deixarão de
existir.
O Presidente do Internacional de Santa Maria relatou a difícil realidade do futebol brasileiro.
Segundo ele, 83,27% dos jogadores profissionais ganham menos que um salário mínimo. Quando
havia a venda de bebidas alcoólicas nos estádios o aporte financeiro aos clubes era muito maior.
Salientou que a venda fará muita diferença na receita dos clubes, pois irá aumentar em, no mínimo,
30% de suas rendas.
O Deputado Valdeci Oliveira salientou na audiência pública a importância do debate,
lembrando que hoje a venda de bebidas alcoólicas ocorre no entorno, e os torcedores acabam bebendo
antes do ingresso nos estádios. Ressaltou por fim, ao posicionar-se favorável à liberação, que a copa
do clube é muitas vezes a salvação financeira dos clubes de futebol.
O Deputado Giuseppe Riesgo, favorável à liberação, afirmou que a intenção da vedação é boa,
com o propósito de reduzir a violência e inclusão das famílias nos estádios, mas a consequência não
é esta, pois se proíbe a venda somente da porta para dentro, não tirando os baderneiros e os bêbados
de dentro do estádio. Por isso, segundo o deputado, a proibição não resolve o problema atual, sendo
que se quiserem brigar irão fazer alcoolizados ou não. Por fim, afirmou que a partir da proibição, em
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2008, as brigas não diminuíram dentro dos estádios; começaram a diminuir em 2014 pelo aumento
do controle de segurança.
Na reunião realizada em Porto Alegre, foram ouvidos os argumentos dos clubes da região
metropolitana de Porto Alegre e convidados os demais clubes que não participaram da audiência
pública na região central do Estado.
Ressalta-se a fala do representante do Esporte Club São José, ao afirmar que atualmente o
consumo do álcool é elevado fora e até na frente dos estádios de futebol, o que acarreta grandes
transtornos e os mesmos problemas de alcoolismo se houvesse liberação no interior dos estádios.
Ainda, afirma que as vendas, na maioria das ocasiões, são irregulares, causando grande prejuízo aos
clubes, principalmente do interior do Estado.
Salientou o representante da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul que a média
utilizada de segurança particular é de cerca de 70 agentes, afirmando que a segurança interna dos
estádios já possui grande responsabilidade dos clubes. Por outro lado, afirmou que os clubes e
torcedores enfrentam um horror ao redor dos estádios com a venda liberada em seus arredores.
O representante do Sport Club Internacional afirmou que, para grande maioria dos clubes de
futebol, a receita com a venda de bebidas é de grande relevância, as vezes até mais do que a própria
venda de ingressos. Argumentou que os clubes tem o cuidado de prevenir e punir eventuais
baderneiros, bem como de oferecer o melhor conforto possíveis a seus torcedores, sendo que uma
parcela significativa consome bebidas alcoólicas no entorno e gostaria de consumir dentro do estádio.
O Presidente do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense manifestou-se favorável ao consumo e
venda, mas não de forma completamente liberada, para que não se comprometa o convívio social.
Afirma que os ambientes dos novos estádios foram projetados com este espírito, não só um ambiente
para jogos, mas visando à ampliação das relações. As torcidas, segundo ele, têm sido muito mais
fiscalizadoras, não admitem que alguém fora do seu comportamento normal possa prejudicar o clube
com a perda de mando de campo e multas. Por fim, salientou que o Grêmio não tem interesse
financeiro pela liberação, pois terceiriza este serviço.
O Presidente da Federação Gaúcha de Futebol, presente também na reunião em Porto Alegre,
salientou a importância do incremento da arrecadação para os clubes, e que a venda proposta não irá
gerar impacto no efetivo da BM, pois já há segurança privada no interior dos estádios, inclusive com
câmeras de identificação que possibilitam o controle. Defende a constitucionalidade da norma,
podendo o Estado legislar sobre o tema, uma vez que a Lei Federal não é taxativa ao vedar o consumo
de bebidas alcoólicas, pois não evidencia que a cerveja ou o vinho são causadores de atos de violência.
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3.

SITUAÇÃO EM OUTROS PAÍSES E ESTADOS DA FEDERAÇÃO

Uma análise válida a ser realizada é a comparação da matéria em diversos locais, para verificar
qual a decisão tomada em cada localidade, com a finalidade de utilizarmos referências exitosas que
possam, consideradas as peculiaridades de cada local, serem utilizadas em nosso Estado.
Um levantamento realizado pela Brigada Militar e disponibilizado ao relator, demonstra um
comparativo sobre o nível de banimento de bebidas alcoólicas nos estádios nas principais competições
mundiais, vejamos:

DENTRO DOS ESTÁDIOS
Nível de banimento

Descrição

Exemplo de uso

Banimento Total

Copas do Mundo até o ano
de 2004, Euro 2016, Copa
Nenhum álcool vendido no
da Ásia 2011 e
estádio
campeonatos de clubes da
UEFA até 2018

Banimento Parcial

Venda somente em áreas
designadas

Premier League inglesa

Banimento em função do
produto

Venda de algumas bebidas
proibidas em função do
teor alcoólico

Série A italiana e Estádio
do Barcelona FC (no qual
somente cerveja sem
álcool é vendida)

Proibição de trazer álcool
para dentro dos estádios

Torcedores proibidos de
trazer bebida para dentro
dos estádios

Copas do Mundo e a Copa
da Ásia 2019
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FORA DOS ESTÁDIOS (entorno)

Banimento espacial

Venda de álcool permitida
somente em áreas
designadas (p. ex., fan
Copa do Mundo 2018,
zones) ou vendas proibidas Copa das Confederações
em certas áreas (p. ex., em 2017
um raio de 500 metros do
estádio)

Banimento temporal

Venda de álcool proibida
durante certos períodos (p.
ex., antes e durante as
partidas)

Copa do Mundo 2018

Banimento em função do
produto

Venda de algumas bebidas
proibidas em função do
teor alcoólico

Copa do Mundo 2018,
Euro Copa 2000

Outras limitações

Por exemplo, proibição de
consumo de álcool no
transporte para as partidas

Campeonato Holandês

16

Portanto, verifica-se que nas grandes competições mundiais, inclusive a Copa do Mundo, onde
não há um acirramento entre torcidas e rivalidade acentuada que possa aumentar a possibilidade de
brigas entre torcidas, sem a presença de torcidas organizadas, há alguma restrição no consumo e
comercialização, mesmo que parcial. Ou seja, uma liberação sem qualquer restrição não é modelo
nem mesmo em competições com histórico muito baixo de violência. Ademais, verifica-se que o
banimento em função do teor alcoólico também é levando em consideração pela FIFA, sendo que as
liberações de venda são relativamente recentes.
Na Itália, como em muitos outros países, ainda há o banimento total da bebida. Já na
Inglaterra, a venda é realizada apenas em locais fixos, sendo vedada a venda direto nos assentos dos
torcedores.
A UEFA somente passou a liberar o consumo de bebidas alcoólicas em suas competições na
temporada de 2018/2019, sendo até então vedado o consumo. Portanto, verifica-se que a questão é
debatida mundialmente nas principais competições de futebol.
No Uruguai, país de grande semelhança cultural com o Brasil, inclusive na forma de torcer, o
consumo de álcool nos estádios é vedado. Naquele país é vedado também o ingresso de torcedores
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RAND EUROPE. Alcohol and International Football Tournaments. Cambridge, UK: 2018, p. 9.
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RAND_RR2738.pdf>. Acesso em 22-05-19.
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alcoolizados. Esta medida imposta visou combater o consumo no entorno dos estádios. Para fiscalizar
a entrada de pessoas alcoolizadas, no Uruguai são realizados testes de bafômetro por amostragem em
torcedores, sendo vedada a entrada de torcedores que ultrapassarem 0,5 mililitros de álcool no
sangue.17
No Brasil há vários Estados com legislações sobre o tema. Mesmo que a matéria tenha sua
constitucionalidade discutida, as legislações estaduais ainda estão em vigor.
Em levantamento realizado pelo Gabinete do Deputado Giuseppe Riesgo e disponibilizado ao
relator, verificamos a seguinte situação das legislações estaduais vigentes:

Estado

Legislação nº

AC

2.102/08

Condição
- Proibido
- Venda permitida durante toda a partida
- Tamanho máximo do recipiente: 600ml

AL

8.113/19

- Somente com fornecedor habilitado
- Responsável do estádio deverá definir local de
comercialização
- Venda permitida duas horas antes dos jogos

BA

12.959/14

- Tamanho máximo do recipiente: 500ml
- Somente com fornecedor habilitado
- Recipientes plásticos
- Venda inicia duas horas antes e termina 15 minutos
antes do final do jogo
- Tamanho máximo do recipiente: 500ml
- Teor alcoólico máximo: 10%
- Recipientes plásticos

CE

16.873/19

- Fornecedor habilitado
- Cota de 20% para produtores de cervejas artesanais
- Cada pessoa pode comprar duas bebidas por vez
- Obrigatória exibição de documento de identidade
- disponibilizar um monitor a cada 2.000 pessoas
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- Investimento de 0,5% do faturamento com as
bebidas para campanhas sobre embriaguez ao volante
e venda para menores
- Priorizar cooperativas de catadores para
recolhimento dos resíduos
- Acesso público à internet no estádio
- Obrigatoriedade de exibição de mensagens de alerta
sobre efeitos do álcool no sistema de som ou telões
- Campanhas publicitárias – Gênero, Discriminação
Racial e orientação sexual
- Veda a venda nos jogos de Ceará x Fortaleza
- Venda inicia uma hora e meia antes e termina meia
hora depois do fim do jogo
- Tamanho máximo do recipiente: 500ml
ES

10.309/14

- Fornecedor habilitado
- Recipientes plásticos
- Alvará municipal específico
- Venda inicia da abertura dos portões até o final do
intervalo entre o 1º e 2º tempo

MG

21.737/15

- Vedada a comercialização na arquibancada e
cadeiras
- Responsável do estádio deverá definir o local de
comercialização
- Venda inicia da abertura dos portões até o final do
intervalo entre 1º e 2º tempo

MT

10.524/17

- Teor alcoólico máximo de 14%
- Responsável do estádio deverá definir o local de
comercialização

PB

7.548/04

- Proibido
- Venda inicia duas horas antes e termina com o final
do jogo

PE

15.709/16

- Tamanho máximo do recipiente: 500ml
- Recipiente plástico
- Fornecedor habilitado
- Venda permitida durante toda a partida
- Recipientes plásticos ou latas de alumínio

PI

7.179/19

- Teor alcoólico máximo de 14%
- Vedada a comercialização de destilados
- Responsáveis do estádio deverão definir o local de
comercialização
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- Venda permitida durante toda a partida
- Recipientes plásticos
- Somente cerveja e chopp
PR

19.128/17

- Cota de 20% para produtores de cerveja e chopp
artesanal
- Responsável do estádio deverá definir local de
comercialização
- obrigatoriedade de exibição de mensagens de alerta
sobre efeitos do álcool no sistema de som ou telões.
- Venda permitida desde a abertura dos portões até o
final do jogo
- Somente cerveja

RJ

7.083/15

- recipientes plásticos
- responsável do estádio deverá definir local de
comercialização
- obrigatoriedade de mensagens de alerta sobre
efeitos do álcool no sistema de som ou telões
- Venda inicia duas horas antes e termina uma hora
depois do fim do jogo
- Tamanho máximo do recipiente: 500ml

RN

9.838/14

- recipientes plásticos
- Teor alcoólico máximo 43%
- Cada pessoa pode comprar uma bebida por vez
- Obrigatória a exibição de documento de identidade

RS

12.916/08

- Proibido
- Venda inicia 30 minutos antes do jogo e termina 30
minutos depois do fim do jogo
- Tamanho máximo do recipiente: 600ml
- fornecedor habilitado
- recipiente plástico

SC

17.477/18

- cota de 20% para produtores de cerveja e chopp
artesanal
- Responsável pelo estádio deverá definir local de
comercialização
- Obrigatoriedade de exibição de mensagens de alerta
sobre efeitos do álcool no sistema de som ou telões

SP

PL 1363/15

Projeto de liberação vetado pelo Governador do
Estado. Aguarda deliberação do veto em plenário.
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Verifica-se com este levantamento que todos os Estados que legislaram sobre o tema criaram
vários requisitos para venda e consumo, bem como restrições importantes, como nível de teor
alcoólico máximo, tamanho máximo do recipiente, possibilidade de compra restrita e vedação de
venda em determinados períodos de jogo. Portanto, a proposta apresentada neste Estado e vetada pelo
Sr. Governador (PL 192/18), se comparada com outros Estados da federação era de longe a menos
restritiva, prevendo apenas restrição após o intervalo para o 2º tempo.
Com isso, fica evidenciada a preocupação de todos os estados que liberaram o álcool nos
estádios, prevendo em suas legislações medidas que, de certa forma, restringem o consumo dentro
dos estádios.
Destaca-se a legislação do Estado do Ceará, a última a ser promulgada, que prevê mais
requisitos para sua liberação entre todos os estados que liberaram o consumo e venda.

4.
ASPECTOS FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
NOS ESTÁDIOS
Diante dos argumentos apresentados durante os trabalhos da Subcomissão, é necessário
avaliar os pontos considerados favoráveis em caso de liberação da venda e consumo de bebidas
alcoólicas nos estádios de futebol.
É consenso entre todas as autoridades e estudiosos que o consumo de bebidas alcoólicas no
entorno dos estádios é um grave transtorno. Com a vedação vigente, muitos dos torcedores que
consomem bebidas alcoólicas o fazem na frente dos estádios.
Com isso, o ingresso de muitos torcedores ao estádio, que consomem bebidas alcoólicas no
entorno, fica concentrado nos últimos cinco minutos antes do início da partida. É evidente que este
curto período de tempo para ingresso causa atrasos para entrada de torcedores e, consequentemente,
confusões de toda ordem. Torcedores acabam ficando irritados por perder o início do jogo de futebol,
em decorrência do acúmulo de pessoas que querem ingressar no estádio ao mesmo tempo.
Ademais, o consumo no entorno, antes do jogo, é realizado de forma intensa e rápida, o que
ocasiona problemas de saúde e embriaguez mais severa, pois não há tempo do organismo eliminar
parte do álcool ingerido.
É relatado também que muitos torcedores acabam saindo do estádio no intervalo da partida
para beber, retornando no início do segundo tempo de jogo, não reduzindo o teor alcoólico em seu
organismo.
A liberação, por este aspecto, passaria a colaborar com a redução do consumo excessivo fora
dos estádios, uma vez que não seria o entorno mais o único local onde se poderia ingerir bebidas
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alcoólicas. Desta forma, o consumidor acabaria bebendo mais dentro do estádio que, por ser um
ambiente mais controlado, acarretaria menos problemas de violência e transtornos nos acessos aos
estádios no início dos jogos.
Também é argumentado que a venda no entorno dos estádios muitas vezes é realizada de
forma irregular, por pessoas não credenciadas, o que poderia acarretar em riscos à saúde dos
consumidores. Assim, com a venda no interior dos estádios, haveria mais segurança aos consumidores
da procedência e acondicionamento das bebidas, bem como seria possível maior arrecadação de
impostos, uma vez que os vendedores ambulantes no entorno dos estádios não recolhem nenhuma
contribuição desta natureza.
No capítulo anterior ficou demonstrado que uma boa parcela dos estados da federação
regulamentou a questão, o que deixaria o Estado do Rio Grande do Sul em uma posição de
inferioridade na promoção desses eventos esportivos. O maior argumento apresentado são os
benefícios econômicos que uma eventual liberação pode acarretar. Conforme demonstrado em
audiência pública, a venda pode gerar um aumento de 30% na arrecadação para o clube, sendo que
em alguns clubes o produto da arrecadação das bebidas poderia ser até maior do que a própria
comercialização do ingresso.
Clubes do interior relataram as dificuldades financeiras causadas desde a vedação no ano de
2008, sendo que muitos deles não veem solução de equilíbrio econômico do clube que não seja o
retorno da venda de bebidas alcoólicas, como forma de incremento financeiro.
Neste aspecto é inegável que o retorno da comercialização traria maior folego financeiro aos
clubes, não somente na venda de bebidas, mas também por meio de patrocínios e parcerias realizadas
com a indústria de bebidas.
Ademais, é importante destacar também a função social desempenhadas por muitos clubes de
futebol. Há programas dedicados aos jovens, incluindo-os no mundo do esporte e retirando-os do ócio
e de outras atividades prejudiciais. É inegável que o esporte é um grande alicerce para a educação e
saúde. Noções de disciplina, companheirismo e trabalho de equipe são aprendidas durante a
participação de crianças em escolinhas de futebol, muitas delas mantidas pelos clubes de futebol.
Portanto, o fechamento de clubes de futebol traria prejuízos financeiros e sociais.
No que diz respeito à segurança, muitos clubes argumentaram que a segurança interna e o
controle de acesso já são realizados por seguranças privados, ficando a BM com a responsabilidade
do entorno, sendo que somente em casos de extrema necessidade é utilizado o apoio da BM dentro
dos estádios.
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Ainda sob este aspecto, a modernização dos estádios nos últimos anos contribuiu para a
melhoria da segurança nesses eventos. Devemos salientar que, com a alteração do Estatuto do
Torcedor, realizada pela Lei nº 12.299/10, houve a ampliação da obrigatoriedade de monitoramento
por imagem do público presente, de estádios com capacidade superior a vinte mil para dez mil
torcedores, abrangendo muitos estádios em nosso estado que não possuíam tal sistema.
No mesmo sentido, a obrigatoriedade de controle e fiscalização por imagem das catracas de
acesso foi ampliada, passando de estádios com capacidade de vinte mil torcedores para dez mil
torcedores (art. 25 da Lei Federal nº 10.671/03, alterado pela Lei Federal nº 12.299/10).
Por fim, em muitos dos argumentos favoráveis foi utilizada a Copa do Mundo FIFA 2014
como exemplo de civilidade, onde houve a liberação do consumo temporário em Porto Alegre, sem
registros de violência. Cabe salientar que a liberação ocorrida naquela ocasião foi autorizada por meio
da Lei nº 14.194, de 31 de dezembro de 2012, somente nos jogos oficiais da Copa ocorridos no estádio
do Sport Club Internacional, permanecendo vigente a Lei nº 12.916/08.

5.
ASPECTOS DESFAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
NOS ESTÁDIOS
Os aspectos contrários da liberação de bebidas alcoólica nos estádios de futebol então
concentrados em dois eixos principais: a segurança pública e a saúde pública.
5.1.

Da saúde pública

De acordo com a OMS, por meio de dados trazidos pelo Dr. Pechansky, não existe um padrão
de consumo de álcool seguro e livre de riscos. Alterações significativas no organismo são ocasionadas
pelo consumo agudo ou recreativo do álcool. Nos primeiros minutos após a ingestão, o indivíduo se
sente mais solto, eufórico, como se pudesse ser e fazer tudo no mundo, e, após cerca de 30 a 45
minutos de ingestão contínua, já não se tem mais controle do senso crítico. Neste momento, apenas
os efeitos psicofarmacológicos do álcool, como a desinibição e o descontrole impulsivo, podem
colaborar para um comportamento menos regrado e, muitas vezes, violento.
Desta maneira, o comportamento violento pode ser uma consequência esperada ou não do
consumo do álcool. Os efeitos farmacológicos, que favoreceriam a perda de controle das ações do
indivíduo; o fato do consumo poder ser referido como “desculpa” para atos aberrantes e violentos; e
aspectos de alterações de temperamento do indivíduo após o consumo de bebidas alcoólicas.
Neste aspecto específico, de forma prática, o MP/RS citou um processo no qual o acusado
admitiu que o ato delituoso realizado ocorreu pelo fato de estar alcoolizado, demonstrando aqui que
muitos atos violentos e delituosos são praticados sob a influência do álcool.
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Segundo o Dr. Pechansky, cada indivíduo metaboliza o álcool de uma maneira e tem uma
personalidade distinta. Esses elementos, adicionados ao “caldeirão” em que se transforma um estádio
de futebol repleto de torcedores (especialmente se for para assistir a um embate decisivo, com maior
potencial de desestabilizar os ânimos) podem fazer com que inclusive uma pessoa calma e organizada
no dia a dia se transforme de maneira muito marcante. É um comportamento generalizado, pois todos
se alteram ao consumir bebida alcoólica.
De maneira evidente, o consumo do álcool é sim um fator que pode desencadear atos de
violência. Até mesmo o estudo referendado na Inglaterra, que defende a liberação das bebidas
alcoólicas no interior de estádios, afirma que comportamentos violentos podem ser desencadeados
pelo consumo do álcool. Pessoas que não possuem histórico de envolvimento em vandalismos podem
se envolver em violência e desordem, em decorrência da redução das inibições que o consumo
excessivo de álcool acarreta.18
Uma eventual liberação dentro dos estádios parece não causar a redução do consumo de
bebidas alcoólicas, pois com o aumento da oferta, a consequência lógica é o aumento do consumo.
Há que destacar as políticas públicas utilizadas para reduzir o consumo do álcool pela
população. A Política Nacional sobre o Álcool, como bem referendada no veto do Governador do
Estado, determina como diretriz o estímulo e fomento de medidas que restrinjam, especial e
temporariamente, os pontos de venda e consumo de bebidas alcoólicas, observados os contextos de
maior vulnerabilidade às situações de violência e danos sociais. 19 O caso em tela nos parece ser
exatamente alcançado pela diretriz definida pela Política Nacional sobre o Álcool.
As legislações vigentes pesquisadas, tanto de outros países e de competições internacionais,
como das estaduais, possuem restrições ao consumo e acesso às bebidas, demonstrando que há
preocupação na liberação do consumo em estádios de forma irrestrita. Muitas dessas legislações são
extremamente recentes e não há estudos ainda capazes de comprovar seu benefício, seja social ou
econômico, decorrente do retorno da venda e do consumo.

18

Disponível em: http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repdcp_m505/SubBebidas_alcoolicas/Estudo%20%20Pedro%20Trengrouse.pdf. Acesso em 11/07/19
19

Decreto Federal nº 6.117/07, que aprova a Política Nacional sobre o Álcool, dispõe sobre as medidas para
redução do uso indevido de álcool e sua associação com a violência e criminalidade, e dá outras providências.
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5.2

Da segurança pública

Este eixo foi amplamente debatido pelos maiores conhecedores do tema, ou seja, os agentes
de segurança pública. É consenso entre todos os agentes (Brigada Militar, Policia Civil e InstitutoGeral de Perícias) que uma eventual liberação acarretaria em aumento de violência dentro dos
estádios de futebol.
O acréscimo de arrecadação de tributos com a venda de bebidas alcoólicas em estádios pode
não ser suficiente para suprir o aumento de custo ao poder público, relacionado com o incremento da
demanda dos órgãos de segurança. A preocupação desses órgãos também consiste na necessidade de
aumento de efetivo e acúmulo de trabalho, em função de uma eventual nova realidade no interior dos
estádios.
Atualmente, o Estatuto do Torcedor, em seu art. 14, inciso II, prevê a utilização da polícia
militar no interior dos estádios:
“Art. 14. Sem prejuízo do disposto nos art. 12 a 14 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da
entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo e de seus dirigentes, que
deverão:
I – solicitar ao Poder Público competente a presença de agentes públicos de
segurança, devidamente identificados, responsáveis pela segurança dos torcedores
dentro e fora dos estádios e demais locais de realização de eventos esportivos; ...”
A norma citada, inclusive, aplica à entidade desportiva a obrigação de solicitar a presença dos
agentes de segurança, não havendo, portanto, opção de utilização de apenas seguranças privados.
Portanto, não é possível juridicamente se dispensar a utilização da BM em detrimento de
segurança particular. Ademais, é evidente que o trabalho realizado por um policial militar é muito
mais efetivo do que o efetuado por seguranças privados, que em muitos casos não conseguem realizar
o controle de torcedores violentos.
A liberação da venda e consumo de bebidas alcoólicas, se por um lado pode gerar maior
arrecadação aos clubes de futebol, por outro, pode gerar aumento de gastos públicos, tendo em vista
a obrigatoriedade de utilização de servidores públicos nos eventos de futebol, acarretando custos
operacionais, diárias e demais encargos decorrentes destas atividades.
Vale salientar que não há possibilidade jurídica de imputar ao setor privado o custo da
atividade de policiamento. A criação de uma taxa específica, por exemplo, para policiamento no
interior dos estádios e até mesmo no seu entorno, como forma de compensação financeira ao poder
público, não é possível. Há entendimento pacífico do STF no sentido de que a atividade de segurança
pública é serviço público geral e indivisível. Desta forma, a atividade de policiamento é remunerada
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por meio de imposto, não sendo possível a utilização de taxa como forma de remuneração desta
atividade:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA.
SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTOS PRIVADOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E
INDIVISÍVEL. LEI 6.010/96 DO ESTADO DO PARÁ. TEORIA DA DIVISIBILIDADE
DAS LEIS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é
serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto
é, viola o artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição.
2. Da argumentação exposta pela parte Requerente não se extrai a
inconstitucionalidade in totum do dispositivo impugnado, assim se aplica ao caso a
teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional,
somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pelo vício de
inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem
subsistir autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade. 3.
Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, a fim de
declarar inconstitucional a expressão “serviço ou atividade policial militar, inclusive
policiamento preventivo” constante no artigo 2º da Lei 6.010/96 do estado do Pará,
assim como a Tabela V do mesmo diploma legal.20”

Portanto, o custo financeiro de atividade policial não poderá ser repassado ao clube de futebol
responsável, mas será custeado por todos, frequentadores de estádios ou não, por meio de pagamento
de impostos. Ainda, o deslocamento de um número elevado de servidores, responsáveis pela
segurança pública, certamente ocasionaria em redução de efetivo em outras áreas do Estado, o que
poderia gerar aumento da insegurança de forma geral.
Se por um lado há estatísticas que demonstram que a liberação das bebidas alcoólicas não
gerou aumento de registros de violência 21, por outro verificamos que existem estatísticas, de fonte e
metodologia distintas, afirmando justamente o contrário. Segundo levantamento realizado pelo
CNPG, no Estado de Pernambuco, por exemplo, houve redução de 71,5% no número de ocorrências
policiais após a vedação do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. 22

20

ADI 1942, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 12-02-2016 PUBLIC 15-02-2016
21

Conforme explicitado pelo palestrante Mauro Cezar Pereira em seminário realizado sobre o tema.

22

Disponível em
https://www.cnpg.org.br/images/arquivos/grupo_estadios/Anexo_III_bebida_alcoolica_estadios.pdf e
https://www.cnpg.org.br/images/arquivos/grupo_estadios/Anexo_II_bebida_alcoolica_estadios.pdf.
Acesso em 28/7/19
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Portanto, no que diz respeito aos aspectos relacionados à segurança pública, tanto no interior
dos estádios de futebol, como de maneira geral, na gestão da segurança pública estadual, a liberação
da comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios é um fator prejudicial.

6.

ASPECTOS JURÍDICOS

No que diz respeito à competência legislativa para dispor sobre a matéria, há entendimento
pacífico entre juristas e o Poder Judiciário de que a Constituição da República conferiu à União,
Estados e Distrito Federal a competência legislativa concorrente, tendo em vista que os temas
consumo e desporto estão elencados no art. 24, inciso V e IX da Constituição:
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
...
V - produção e consumo;
...
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,
desenvolvimento e inovação;
...”
Segundo a doutrina sobre competência concorrente, Alexandre de Moraes afirma que no
âmbito da legislação concorrente, a Constituição estabeleceu a chamada repartição vertical, pois,
dentro de um mesmo campo material, reserva-se um nível superior ao ente federativo União, que
deve somente fixar os princípios e normas gerais, deixando-se ao estado a complementação, com a
edição de regras complementares e específicas.23
Assim, a União editou a Lei nº 10.671/2003 - Estatuto do Torcedor -, ao dispor sobre normas
gerais de proteção e defesa do consumidor torcedor no desporto profissional.
Especificamente sobre o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, a Lei Federal nº 12.299,
de 27 de julho de 2010, incluiu, no Estatuto do Torcedor, o art.13-A, que condiciona o acesso e a
permanência do torcedor no recinto esportivo a não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas
ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência.
A Lei Federal nº 12.299/10 é oriunda do PL nº 451/1995, de autoria do Deputado Arlindo
Chinaglia (PT/SP), que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de violência
e competições esportivas e dá outras providências. Na proposta original era prevista a proibição, em

23

Moraes, Alexandre de. Direito constitucional - 12. ed. - São Paulo: Atlas, 2002. p. 297
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dias de jogos ou de competições esportivas, da venda e da comercialização de bebidas alcoólicas,
dentro dos recintos onde elas estejam ocorrendo, bem como nas imediações do local, dentro de uma
distância de mil metros. (art. 10 do PL 451/1995).
Portanto, a proposta original, de maneira objetiva e cristalina vedava a comercialização de
bebidas alcoólicas dentre e no entorno dos estádios. Ocorre que a proposição sofreu alterações por
razão do PL 4869/2009 apensado, de origem do Poder Executivo, que passou a ser a redação final da
proposição.
Na proposição apensada o tema foi mantido, mas sua redação foi alterada na forma como é o
art. 13-A do Estatuto do Torcedor. Verificando-se a justificativa da proposta, não foi encontrado
qualquer argumento quanto à forma da redação proposta e quais fatores que motivaram a redação
vigente.
É evidente que a redação do art.13-A, se comparada à proposta original, é muito menos
explícita na vedação do consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Assim, a grande discussão
acerca da (in)constitucionalidade de normas estaduais está diretamente vinculada à redação pouco
objetiva do art. 13-A.
Dessa maneira, muitos questionamentos são feitos em decorrência da definição do que seriam
bebidas suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência.
Em decorrência dessa redação, que não primou pela melhor técnica legislativa, não se pode
afirmar que há entendimento pacífico quanto à constitucionalidade ou não de normas estaduais que
estariam, de maneira suplementar à norma federal, legislando sobre a matéria.
A PGR, com o mesmo entendimento do MP/RS, defende a inconstitucionalidade de tais
normas estaduais. Desta forma, foram ajuizadas ao menos 6 ADIs no STF, buscando a declaração de
inconstitucionalidade, todas pendente de julgamento:
ADI nº

Estado da Federação

5460

Minas Gerais

5250

Espírito Santo

5112

Bahia

6193

Mato Grosso

6194

Ceará

6195

Paraná
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Com a finalidade de evitar maior profusão de matéria, a PGR recentemente enviou ao STF,
especificamente ao Ministro-Relator da ADI 5112, pedido de preferência para julgamento da matéria,
visando sanar definitivamente a questão perante o STF, dada a evidente repercussão geral do tema.
Cabe salientar que no caso do Estado do Paraná, o Ministério Público daquele estado ingressou
com ADI junto ao Tribunal de Justiça Estadual. Na ação, foi concedida liminar suspendendo os efeitos
da lei estadual, que liberava o consumo e comercialização de bebidas alcoólicas em estádios de
futebol daquele Estado.
Ocorre que, no julgamento da ação, por maioria, o Tribunal de Justiça do Paraná declarou
constitucional a norma estadual:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA LEI ESTADUAL
19.128/2017, QUE AUTORIZA A VENDA DE CERVEJA E CHOPP NAS ARENAS
DESPORTIVAS E ESTÁDIOS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO PARANAENSE.
ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE REFERIDA LEI CONTRARIA PROIBIÇÃO
DITADA PELO ARTIGO 13-A DA LEI FEDERAL 10.671/2003 ("ESTATUTO DO
TORCEDOR"), CONFIGURANDO OFENSA AO ARTIGO 13, V E IX DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE DISCIPLINA O EXERCÍCIO DA
COMPETÊNCIA DO ESTADO DE LEGISLAR CONCORRENTEMENTE À UNIÃO
SOBRE
CONSUMO
E
DESPORTO.
ALEGAÇÃO,
ADEMAIS,
DE
DESCONFORMIDADE DA LEI QUESTIONADA COM ARTIGO 1º, I, COMBINADO
COM O ARTIGO 27 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, POR IMPLICAR EM
REDUÇÃO DO DIREITO DOS CIDADÃOS A TER SUA SEGURANÇA GARANTIDA
PELO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. 1. Compete a este Tribunal de
Justiça, originariamente, processar e julgar ação em que se questiona a
compatibilidade de lei estadual com a Constituição do Estado (CE, artigo 101, VII,
"f"), pouco importando que o dispositivo constitucional tido por violado apenas repita
dispositivo de observância obrigatória da Constituição Federal. 2. O artigo 13-A da
Lei Federal 10.671/2003, conhecida como "Estatuto do Torcedor", não impõe
proibição à comercialização e ingestão de bebidas alcoólicas no interior das arenas
desportivas e estádios de futebol, somente veda que, pelos frequentadores, sejam elas
introduzidas nesses locais, de modo a permitir um controle rigoroso do que ali será
consumido e facilitar o trabalho fiscalizador das pessoas encarregadas da
manutenção da segurança. Disso decorre a conclusão de que, pela União, foi deixado
espaço ao legislador estadual para, no exercício da competência concorrente, editar
normas
suplementares,
inclusive
permissivas,
da
comercialização
de bebidas alcoólicas naqueles espaços públicos, a partir da consideração da
realidade local. Inexistência, portanto, de violação ao artigo 13, V, IX e §§ 1º e 2º da
Constituição Estadual, que disciplinam a competência do legislador estadual para,
em concorrência com a União, editar normas sobre desporto e consumo. Rejeição da
tese de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual 19.128/2017. 3. Se, pelo Poder
Legislativo do Estado do Paraná - com a concordância do Poder Executivo, ao qual
se reconhecia o poder de veto - foi entendido que a comercialização de bebidas no
interior dos estádios e arenas desportivas não se mostra inoportuna ou inconveniente,
mas, ao contrário, compatível com o dever do Estado de respeitar a liberdade dos
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cidadãos de consumir substâncias licitamente produzidas e o de garantir-lhes a
segurança, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se a ele, Legislativo, e, por razões
políticas, impor sua própria vontade, pois isso implicaria em grave violação ao
princípio da tripartição dos poderes. Inocorrência de violação aos artigos 1º, I e 27
da Constituição Estadual. Rejeição da tese de inconstitucionalidade material da Lei
Estadual 19.128/2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
IMPROCEDENTE.24”

Segundo o relator daquela ação, o art. 13-A do Estatuto do Torcedor não impõe a proibição à
comercialização e ingestão de bebidas alcoólicas no interior das arenas desportivas e estádios de
futebol. Somente veda que, pelos frequentadores, sejam essas introduzidas nesses locais, de modo a
permitir um controle rigoroso do que ali será consumido. Afirma, em seu voto, que a União deixou
espaço ao legislador estadual para editar norma suplementar, inclusive permissivas da
comercialização, a partir da consideração da realidade local. Ademais, argumenta que, se em
determinados Estados, as rivalidades futebolísticas transcendem o plano esportivo e transformam
alguns fanáticos em inimigos daqueles que vestem a camisa do time adversário, ocasionando
tumultos, depredações e até assassinatos, como a mídia não cansa de mostrar, em outras partes de
nosso Brasil a humanidade talvez se revele mais espiritualizada e evoluída, justificando uma menor
intervenção estatal no direito de decidir o que possa e deva ser consumido em certas ocasiões.
Admite o desembargador relator ser defensável que a proibição à venda e consumo de bebidas
alcoólicas dentro de arenas desportivas e estádios de futebol contribua, quando associada a outras
medidas, para a prevenção e diminuição da violência. Todavia, entende não caber ao Poder Judiciário
impor essa medida, privando daquele que é natural e materialmente competente – o legislador – o
poder de decidi-lo, sob pena de afrontar o princípio da tripartição dos poderes. Ressalta-se que a
norma paranaense ainda passará por análise de sua constitucionalidade pelo STF.
Nos argumentos apresentados pela PGR nas ações interpostas em face das normas estaduais,
destaca-se a afirmação de que a palavra “bebida”, disposta no inciso II do art.13-A, do Estatuto do
Torcedor, não foi incluída no texto para criar regra inócua. É princípio fundamental de hermenêutica
de que a lei não se deve interpretar como se contivesse termos inúteis (verba cum effectu sunt
accipienda). Ademais, o termo “bebidas” certamente não faz referência a líquidos como água, sucos
ou refrigerantes, considerando que estes não guardam relação conhecida com episódios de violência.
Portanto, no entendimento da PGR, é evidente que a referência do termo utilizado é a bebida
alcoólica.

24

Acordão nº 1742383-9. Relator: Desembargador Coimbra de Moura. Data do julgamento 20/05/19.
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Reforçando o seu posicionamento, argumenta a PGR que a evidência sobre bebida alcoólica
é ainda demonstrada na Lei Geral da Copa (Lei Federal nº 12.663, de 5 de junho de 2012), ao excetuar
a aplicação do art. 13-A do Estatuto do Torcedor aos eventos da Copa das Confederações FIFA 2013
e a Copa do Mundo FIFA 2014, conforme demonstra o § 1º do seu art. 68:
“Art. 68. Aplicam-se a essas Competições, no que couberem, as disposições da Lei nº
10.671, de 15 de maio de 2003.
§ 1º Excetua-se da aplicação supletiva constante do caput deste artigo o disposto nos
arts. 13-A a 17, 19 a 22, 24 e 27, no § 2º do art. 28, nos art. 31-A, 32 e 37 e nas
disposições constantes dos Capítulos II, III, VIII, IX e X da referida Lei.
.....”
No mesmo sentido, a Lei Federal nº 13.284, de 10 de maio de 2016, em seu art. 37, § 1º,
afastou a vedação presente no Estatuto do Torcedor de forma específica para os Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016.
Cabe citar também decisão do STJ em mandado de segurança, na qual afirma que a proibição
de comercialização de bebidas alcoólicas é imposição constante no Estatuto do Torcedor:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDA ALCÓOLICA EM ESTÁDIO DE FUTEBOL.
MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO. DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, REGIME
DEMOCRÁTICO E DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. TERMO
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). ADEQUAÇÃO DAS CONDUTAS ÀS
EXIGÊNCIAS LEGAIS.
ESTATUTO DO TORCEDOR (LEI 10.671/03) E POLÍTICA NACIONAL SOBRE O
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU
ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O mandado de segurança tem o escopo de tutelar direito comprovado de plano,
sujeito à lesão ou ameaça de lesão por ato abusivo ou ilegal de autoridade.
2. O Ministério Público, instituição vocacionada constitucionalmente para a defesa
da ordem jurídica, regime democrático e dos interesses individuais e sociais
indisponíveis (art. 127 da CF), com esteio na Lei da Ação Civil Pública, firmou Termo
de Ajustamento de Conduta, instrumento formal de adequação das condutas às
exigências legais, visando o combate da violência no estádio Serra Dourada. Atuou,
portanto, no exercício das atribuições a ele conferidas, nos termos dos art. 26 da Lei
8.625/93, 14 da Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e 129 da
CF.
3. In casu, a proibição de vender bebida alcoólica não decorreu de ato ilegal ou
abusivo e, sim, da imposição estabelecida na Lei 10.671/03 (Estatuto do Torcedor) e
na Política Nacional sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas (Decreto 6.117/07).
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4. Recurso ordinário não provido.25”

Cabe referir que o TJ/RS já enfrentou a matéria em caso específico, em lei impugnada do
Município de Pelotas. Na decisão, o desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa afirmou a
inconstitucionalidade da norma pelotense pelo motivo de que a União disciplinou a matéria, por meio
da Lei nº 10.671/03 (art. 13-A), bem como o Estado a disciplinou por meio da Lei nº 12.916/18.26
No mesmo sentido, o Governo do Estado de São Paulo vetou projeto de lei aprovado naquele
Estado que regulava a venda de bebidas alcoólicas nas dependências dos estádios de futebol, por
entender pela inconstitucionalidade da proposição, pelos mesmos fundamentos já referidos. Cabe
salientar que, até a entrega deste relatório, o referido veto ainda não foi apreciado pela Assembleia
Legislativa paulista.
Ainda, cabe salientar que a posição do Poder Executivo Estadual é pela impossibilidade de
norma estadual disciplinar o tema, por razões de inconstitucionalidade formal.
Portanto, a matéria possui posições jurídicas e julgados diversos sobre o tema, com
preponderância de decisões pela inconstitucionalidade de tal proposição. Saliento que o STF até o
presente momento não enfrentou o tema e, desta forma, enquanto não houver deliberação daquela
Corte nas ADI que lá tramitam, poderão haver decisões dissonantes entre os diversos tribunais
estaduais.

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS DOS MEMBROS DA SUBCOMISSÃO

No dia 11 de julho de 2019 foi realizada a última reunião da Subcomissão, com o objetivo de
colher as considerações finais dos membros da Subcomissão, bem como informações que poderiam
colaborar com o relatório final.
O Deputado Giuseppe Riesgo afirmou que a votação do veto relativo ao PL 192/18 não reflete
a opinião da maioria dos parlamentares, tendo em vista que a manutenção do veto foi construída pelo
Líder de Governo, Deputado Frederico Antunes, para que o assunto fosse melhor debatido
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RMS 31.064/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010,
DJe 01/10/2010
26

CONSTITUCIONAL. LEI Nº 6.314/16 DO MUNICÍPIO DE PELOTAS. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA
UNIÃO E DO ESTADO. OFENSA AO ART. 8º, CE/89. INCONSTITUCIONALIDADE.Ao dispor sobre a
comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol e nos ginásios de esporte no Município de
Pelotas, a Lei nº 6.314/16 invadiu competência da União e do Estado, em ofensa ao princípio federativo recebido pela
Carta Estadual – art. 8º, CE/89. Unânime. (70069333185. TJ/RS)
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posteriormente, por meio de uma Subcomissão. O deputado afirmou haver um consenso de que não
se pode “proibir por proibir” e manter a situação atual, com venda liberada no entorno, com pessoas
entrando alcoolizadas, mesmo sendo vedada a venda no interior dos estádios, demonstrando que a
situação não foi resolvida. O deputado entregou à relatoria um comparativo de leis estaduais vigentes
sobre o tema, a qual foi incluída no relatório e apresenta grande utilidade para análise da questão.
Ademais, o documento apresentado pelo Partido Novo e disponibilizado neste relatório, traz
sugestões de inclusão de requisitos em eventual lei sobre o tema: 27
“→ Os Estados com maior tradição e competitividade no futebol – Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Paraná, Bahia, Pernambuco e Ceará, por exemplo – já permitem a
venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, sem contar o caso de São Paulo,
cuja entrada em vigor da lei depende apenas da sanção do Governador.
→ Há um consenso básico na regulamentação presente nessas leis:
a
b
c
d
e
f
g
h

i
j

Limitação do teor alcoólico ou do tipo de bebida comercializada: permitem-se apenas
cerveja e chope;
Em geral, só é permitida a comercialização em copos descartáveis;
Os copos descartáveis não podem conter volume superior a 500ml ou 600ml;
Em geral, cada pessoa só está autorizada a comprar uma ou duas bebidas a cada vez
que se dirige ao ponto de venda;
As leis reiteram a proibição nacional de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos; em
alguns casos, exige-se apresentação da carteira de identidade;
Os clubes são responsáveis por determinar os pontos de venda fixos, sendo vedada a
comercialização por vendedores ambulantes;
Em muitos casos, as entidades responsáveis pelo evento devem comprometer-se com
mensagens educativas alertando sobre os efeitos danosos do álcool;
A imensa maioria das leis permite a comercialização durante toda a partida,
autorizando a venda 30 minutos, 1 hora, 1 hora e 30 minutos ou até 2 horas antes do
início do evento;
O fornecedor da bebida alcoólica (o comerciante) deve estar legalmente habilitado;
A maior parte das leis estabelece sanções por descumprimento das obrigações, como
advertência, multa e suspensão das atividades;
→ Todos esses 10 itens poderiam ser tranquila e adequadamente incorporados a
uma legislação no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.
(...)
→ Diante desse cenário, a forma mais adequada de aliviar o peso da Brigada
Militar em relação à garantia da segurança seria incrementar o peso que recai
sobre os clubes. A permissão da comercialização de bebidas nos estádios não deve
apenas aumentar a responsabilidade dos órgãos de segurança pública, mas
também – e sobretudo – a responsabilidade das entidades organizadoras do evento.
Algumas sugestões poderiam ser consideradas:
a

27

Uma vez requisitada a presença dos agentes públicos de segurança, na forma
prevista no art. 14 do Estatuto do Torcedor, a entidade responsável pelo evento, ao
informar a expectativa de público, apresentará também os pontos reservados para

Disponível em http://www.al.rs.gov.br/legislativo/Comissoes/tabid/328/IdComissao/436/vw/pub/Default.aspx
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b

c

d

a comercialização de bebidas alcoólicas, indicando, ainda, a quantidade de
agentes de segurança privada contratados para auxiliar na garantia da
tranquilidade e da ordem.
A quantidade de agentes de segurança privada deverá ser proporcional, sem
prejuízo a outros elementos, à expectativa de público e ao número de pontos de
venda de bebidas alcoólicas;
Em partidas com expectativa de público superior a 10 mil pessoas, a venda de
bebidas alcoólicas só será permitida se o local do evento contar com central de
monitoramento por imagens;
Em partidas com expectativa de público superior a 20 mil pessoas, a venda de
bebidas alcoólicas só será permitida se o local do evento contar com sistema de
reconhecimento facial em funcionamento.”

O Deputado Jeferson Fernandes afirmou que entende como complexo o tema e a liberação
das bebidas alcoólicas nos estádios, mostrando-se contrário à liberação de forma geral. Ouvido o
Deputado Giuseppe, o Deputado Jéferson afirmou que poderíamos ter alguma legislação com exceção
à regra de vedação, mas que não poderá ser, se aprovada em plenário, uma lei detalhada, inclusive
para evitar um engessamento das regras, levando-se em consideração os estádios com maior
capacidade dos clubes da capital e os estádios menores do interior do Estado.
O Deputado Fábio Ostermann opina pela possibilidade de liberação do consumo e venda com
um determinado regramento. Quando se avalia os estados que não permitem o consumo de bebidas
como Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Acre, entre outros, a sua percepção é que não se quer
que o Estado do Rio Grande do Sul esteja junto com esses outros estados, com outro nível de
desenvolvimento e sem tradição no futebol, que ainda vedam o consumo de bebidas alcoólicas. Não
entende que princípios de moral privada devam ser utilizados como preceitos de políticas públicas
para toda coletividade. Afirma não caber ao Ministério Público e à BM, por exemplo, definir políticas
públicas, mas sim ao parlamento.
O Deputado Sebastião Melo afirmou que este tema tem teses para os dois lados, sendo possível
sustentar pela liberação ou não. Ressalta que a matéria é de iniciativa concorrente, podendo o Poder
Legislativo regular o tema. Afirmou que o veto do governador demonstra posicionamento do governo
sobre o tema, lembrando que a BM e a Secretaria da Saúde apresentaram nota técnica contrária
quando da elaboração do veto e que naquele momento a imprensa pendeu para o lado da vedação.
Questiona se o governo atual permanece com a mesma opinião sobre o tema, pois poderia ter
silenciado quando da sanção do PL nº 192/18. Afirma o deputado que ouviu de forma contundente
da BM que houve redução da violência nos estádios e que as crianças passaram a frequentar estes
locais. De outro lado, os clubes afirmam que a segurança foi melhorada. Argumenta que devemos ser
cautelosos com a matéria, pois não se pode opinar por todos os deputados, cabendo a decisão final ao
plenário da Assembleia Legislativa.
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A deputada Franciane Bayer argumentou que manteve sua posição contrária à liberação,
apresentando seu posicionamento por escrito, conforme segue:
“A Lei 12.916, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, em vigor desde
2008, trouxe sem dúvidas a diminuição da violência durante as partidas de futebol,
permitindo que mulheres, crianças e idosos frequentem os jogos. Quando afirmo que
a violência diminuiu, não falo com base no “achismo” ou por convicções pessoais,
mas sim nos relatos sobre os estudos técnicos do Comando da Brigada Militar e da
Polícia Civil que trazem em números os reflexos da proibição, assim como das
autoridades de saúde e do Ministério Público que, através da Promotoria
Especializada do Torcedor, vêm constatando a diminuição da violência durante as
partidas. Ainda segundo relatos, a quantidade de policiais disponibilizados hoje para
as partidas é infinitamente menor que a quantidade que era necessária antes da Lei,
passando de cerca de 400 policiais em jogos da dupla Gre-Nal, para uma média de
120, atualmente.
Se por um lado, a lei é tida como maléfica para os clubes, pois diminui
consideravelmente a arrecadação durante os eventos, argumento no meu ver
exclusivamente econômico, por outro lado esta mesma lei tem sido instrumento para
a diminuição da violência nos estádios, o que reflete positivamente na segurança e na
saúde pública. Cabe salientar que sou favorável a encontrar um caminho que possa
contemplar os interesses dos clubes de futebol sem agravar os problemas do estado e
da segurança pública. Após ouvir todas as partes envolvidas em uma série de
audiências públicas, não vejo a venda de bebidas alcoólicas como uma solução para
a arrecadação dos clubes que com a liberação acabarão tendo que investir em mais
segurança. E mais, o próprio presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, com que estive
reunida, afirmou que a liberação da venda das bebidas não aumenta em nada a
arrecadação do time. Minha afirmação dialoga, ainda, com o posicionamento do
governador Eduardo Leite que ao vetar o projeto que liberava a venda afirmou que o
Executivo não teria como arcar, no momento, com o aumento do efetivo para garantir
a segurança nos estádios, caso a proposta fosse aprovada.
É verdade que os estádios estão mais seguros, investiram em vídeo monitoramento e
segurança privada, o que de fato, ajuda a diminuir os conflitos entre torcidas. Mas
também é verdade que essa é uma realidade para a dupla Gre-Nal, o mesmo não
acontece com os estádios dos demais clubes gaúchos.
O Rio Grande do Sul foi pioneiro neste assunto, regulou o que já é previsto no Estatuto
do Torcedor e vem implementando uma nova cultura entre os torcedores, cultura esta
da paz. Cultura que permitiu a criação da torcida mista, uma das mais belas
manifestações de convivência e civilidade entre torcedores. Todos sabemos que
cultura não se muda de um dia para o outro, temos 10 anos de proibição e já existe
uma consciência por parte dos frequentadores de jogos sobre as regras dentro dos
estádios, tanto que o apelo pela liberação é muito maior por parte dos times, do que
pelo público que frequenta as partidas.
Os clubes são privados, a vida é privada, a decisão de beber ou não é privada, mas a
segurança é pública. A responsabilidade pela segurança deve ser de todos, mas quem
56

é responsabilizado pela falta dela é o Estado. Quando o cidadão não consegue manter
o controle diante da ordem pública é o Estado que é chamado para restabelecer a
ordem. Assim, não vejo como interferência estatal excessiva este regulamento, vejo
como necessário para prevenir e combater os excessos que parte da nossa sociedade
comete.”28

Complementa a Deputada Franciane Bayer que sua posição em nada tem ligação com questões
religiosas, mas seus convencimentos são com base na segurança pública e na defesa da integridade
física das pessoas frequentadoras de estádios de futebol, não admitindo que o argumento para
liberação seja meramente financeiro.
O Deputado Gaúcho da Geral relata a vontade dos torcedores em poder beber sua cerveja em
um local seguro, ou seja, dentro dos estádios. Afirma que os clubes investiram muito em segurança,
com câmeras de monitoramento com reconhecimento facial, biometria e segurança privada.
Argumenta que a liberação das bebidas pode resolver o problema do entorno dos estádios. Afirma
que a lei atual é ineficaz, pois quem bebe antes do jogo permanece alcoolizado até o término do jogo.
Entende que a violência não está atrelada ao consumo de álcool, mas sim as rivalidades de grupos. A
mudança de estrutura e a forma de torcer evoluiu ao longo dos anos. Conclui que a lei restritiva não
resolveu o problema e que é necessária uma regulamentação responsável com limitações como, por
exemplo, de teor alcoólico.
O Deputado Gerson Burmann defende a liberação, argumentando que há problemas de
segurança pública muito mais graves do que bebidas nos estádios. Ressalta o deputado a necessidade
de se buscar critérios específicos, inclusive com base nas legislações de outros estados.

8.

CONCLUSÃO DO RELATOR

Não devo aqui utilizar-me da prerrogativa de ser o Relator da Subcomissão Mista sobre o
Consumo de Bebidas Alcoólicas nos Estádios de Futebol para deliberar de forma definitiva acerca
desta importante matéria, mas sim subsidiar meus nobres pares da melhor forma possível, com base
técnica e estudos de todos os aspectos que esta complexa questão envolve, para que a decisão, que
deve ser tomada pelo colegiado desta casa, por meio de projetos de lei deliberados em plenário, seja
a melhor possível para os gaúchos.
Por outro lado, não posso deixar de manifestar minha posição na qualidade de relator da
matéria, no sentido da manutenção da vedação imposta pela Lei nº 12.916/08. Após os debates

28

Disponível em http://www.al.rs.gov.br/legislativo/Comissoes/tabid/328/IdComissao/436/vw/pub/Default.aspx
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realizados, ouvidos especialistas, agentes públicos, clubes de futebol e demais interessados no tema,
mantive meu convencimento que a liberação das bebidas alcoólicas nos estádios de futebol é
prejudicial à saúde e segurança dos seus frequentadores e, de modo geral, à sociedade.
Saliento também a grande preocupação existente com o consumo excessivo de bebidas
alcoólicas no entorno dos estádios, o que é hoje, por consenso de todos, um dos maiores causadores
de tumultos e violência nas partidas de futebol em nosso Estado. Diante desta situação, sinalizo que
pretendo protocolar proposição legislativa acerca da matéria.
A discussão quanto à constitucionalidade ou não de norma estadual regulamentar sobre o tema
ainda ocorre. Não se pode afirmar que há entendimento pacificado sobre a matéria. Contudo, acredito
que somente com a revogação do inciso II do art. 13-A do Estatuto de Defesa do Torcedor
poderíamos, em caráter suplementar, no que cabe aos Estados membros da Federação, dispor sobre o
tema. Outra possibilidade é a declaração de constitucionalidade das leis estaduais já impugnadas junto
ao STF, fazendo com que a corte máxima de nosso país se manifeste pela possibilidade de normas
estaduais regularem o consumo e venda de bebidas alcoólicas em estádios, sem que estas normas
conflitem com a legislação federal vigente.
É evidente que se deve avaliar que uma eventual liberação possa gerar aumento de arrecadação
dos clubes de futebol, principalmente os localizados no interior do Estado, muitos em situação
financeira difícil e com possibilidade de fechar suas atividades. Ainda, ressalta-se a relevante função
que os clubes de futebol proporcionam para toda a sociedade. O incremento de arrecadação dos clubes
de futebol gera, certamente, melhor qualidade no serviço prestado e maior nível esportivo.
Da mesma forma, a evolução da civilidade nos estádios do Rio Grande do Sul, com pontuais
eventos de violência, atualmente, faz com que este tema volte a ser pautado e que se discuta sua
possibilidade, o que há alguns anos atrás era impensável.
Os dados estatísticos de violência não são precisos ao ponto de gerar segurança de que uma
eventual norma liberatória não vá gerar aumento de violência. Há de salientar que há estatísticas em
sentidos opostos. Ainda, argumentou a Brigada Militar de que nenhum dado sobre registros de ilícitos
relacionados à violência nos estádios pode ser levado em consideração, pelo fato da mudança de
atuação de nossos órgãos de segurança nos eventos esportivos, bem como da criação de juizados
criminais especializados.
Vale referir que, atualmente, muitos estados já legislaram no sentido de liberar o consumo e
venda de bebidas alcoólicas, todos com previsão de requisitos e restrições na comercialização e
consumo. Entendo que se deva avaliar as boas práticas desses outros entes federados. Mas, no tocante
ao tema presente neste relatório, ou seja, violência nos estádios de futebol, tenho a convicção que, se
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o Rio Grande do Sul não é o Estado de melhor referência, é certamente um dos melhores. Se por um
lado alguns Estados estão liberando o consumo de bebida no interior dos estádios, esses mesmos
Estados praticam restrições de torcida. Vale referir aqui o exemplo do Estado do Paraná, onde há
liberação de bebidas alcoólicas, mas, em contrapartida, alguns jogos só ocorrem com torcida única.
Reafirmo minha posição contrária à liberação do consumo e comércio de bebidas alcoólicas
em estádios de futebol. Porém, caso o plenário desta Casa entenda de maneira diversa, ou seja, por
legislar em favor da liberação do consumo e venda de bebidas alcoólicas no interior de estádios de
futebol, devo registrar que requisitos mínimos de segurança e controle devem ser previstos, bem como
limitações ao consumo, sob pena de nossa decisão acarretar grandes riscos à integridade física dos
gaúchos frequentadores de estádios de futebol. Houve consenso da Subcomissão mista, pelos
membros que declararam ser favoráveis à liberação, que a legislação terá que dispor sobre diversos
requisitos para venda e o consumo nas dependências dos estádios de futebol.
É o relatório.
Porto Alegre, 6 de agosto de 2019.
Deputado Tenente-Coronel Zucco,
Relator.
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