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RESUMO 

BREUNJG, Alex Emo. Emprego de PoHciais Militares em partidas de futebok 
obrigatoriedade ou faculdade? Curitiba: 2008. 58 p. 

Estudo monografico realizado com o fim de discutir sobre urn tipo de policiamento 
comum na atualidade - o emprego de Policiais Militares no interior dos estadios de 
futebol, na cidade de Curitiba- no intuito de verificar sua adequa{:ao a legislat;ao 
vigente e ao atendimento dos anseios da comunidade. Esta discussao foi realizada 
sob o primado de que a Pollcia Militar do Parana deve otimizar o emprego do efetivo 
existente, melhorando sua forma de aplicacao e ate deixando de realizar servicos 
que nao configurem-se como de sua responsabilidade constitucional, levantando a 
reflexao sobre a questao de que deve-se bern desempenhar suas atividades 
pertinentes, sob o risco de, em realizando alem de sua funcao, tambem atividades 
extras, nao conseguir suportar a carga, nao realizando a contento nem a sua 
atividade e nem a de outros segmentos. Utmzando-se de pesquisas de campo, com 
aproveitamento de experiencias pr6prias e de outros Policiais Militares que atuam 
diretamente no poHciamento em campos de futebol, bern como pesquisa documental 
e bibliografica, foi apresentado as principais caracteristicas deste tipo de 
policiamento, com uma breve ambientacao hist6rica, referenciado os dispositivos 
legais afeitos, trazido dados estatlsticos e elaborado sugestoos de aplicacao do 
policiamento e de formas de realizacao da seguranca interna nos estadios por 
entidade privadas. Partindo-se desses fundamentos legais e te6ricos, bern como dos 
dados estatlsticos e da aplicacao de questionario, foi demonstrada a realidade da 
seguranca publica na Capital do Estado do Parana, nos dias de partidas de futebol 
profissional que tiveram acentuado numero de expectadores, tragando-se urn 
pararelo com dias em que nao houve partidas e com dia em que houve show 
artistico de grande envergadura, no intuito de aferir o impacto destes eventos na 
seguranca publica. Na parte conclusiva do trabalho, foram elaboradas sugest5es, 
orientagoes e estrategias tendentes a possibmtar a formacao de um quadro da 
situagao, que possibHite ao Comando da PoHcia Militar do Parana a tomada de 
decisao no tocante a continuidade ou nao da realizagao deste tipo de policiamento, 
nos moldes atuais ou com adaptagoes. 

Palavras-chave: Poticiamento. Futebol. Estadios. 
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1 INTRODUCAO 

A situa~ao da Seguran~a Publica no Brasil causa preocupa~ao e demanda 

aten~o. tanto de 6rgaos governamentais quanto da sociedade civil, em virtude dos 

indices crescentes de criminalidade e do clamor resultante. 

Destarte nao ser esta uma realidade exclusiva do Brasil, atingindo ate 

mesmo paises desenvolvidos, com economia forte e cultura sedimentada, 

notadamente atinge de forma direta e intensa a popula~o de nosso pais, que roga 

por atitudes que revertam este quadro. 

Considera-se patente que a melhoria das condi~oes de seguran~a publica 

nao pode iniciar e nem findar -se apenas no incremento das for~as policiais - seja em 

termos de pessoal, tecnologia, treinamento ou aparelhamento, as quais estao no 

meio da corrente que fi.Xa as bases de uma boa convivencia em sociedade, pois a 

criminalidade nao e apenas urn "problema de policia", sendo antes disso urn fato 

social. 

Primeiramente ha de ser melhorado todo o aparelhamento do Estado, 

visando propiciar condi~oes dignas de educa~ao, saude, lazer, moradia, trabalho e 

demais bens minimos necessarios a vida em sociedade, questoes nas quais nao 

deter-se-a, por nao ser este o escopo do estudo. 

Em rela~ao as politicas de seguran~ publica, nos parece que todos os elos 

da corrente carecem de melhorias, quais sejam: Policias, Poder Judiciario, Sistema 

Prisional e estabelecimentos de lnternamento de Menores lnfratores, reiterando 

haver necessidade de melhora nas condi~oes sociais da popula~ao para que os 

investimentos no aparelho de seguran~a publica surtam os desejados efeitos. 

Particularmente as Policias Militares, ha a ideia simplista de que para bern 

executar seu mister deve-se ampliar os efetivos, por meio de reiterados concursos 

publicos, suprindo com isto a necessidade de policiais na preven~ao de crimes. 

Possivelmente o incremento do efetivo em quantidade consideravel teria o 

condao de reprimir fortemente a incidencia de crimes, no entanto, tal atitude nao e 

viavel, pois o erario publico encontra-se no limiar do suportavel. Deve-se entao 

melhor gerir os recursos existentes, maximizando esfor~os e evitando desvios de 

finalidade no emprego dos Policiais Militares. 

Com o escopo de atender a esta premissa, e que se propoe a presente 

reflexao: se as Policias Militares incumbe, obrigatoriamente, realizar a seguran~ 
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dentro dos estadios de futebol, ou se esta tarefa cabe aos organizadores do evento. 

A Policia Militar do Parana emprega consideravel efetivo em Operac;oes PM 

em partidas de futebol profissional, sendo obrigada a, concomitantemente, manter o 

policiamento ostensivo geral, o qual, em virtude da movimentac;ao popular 

provocada pela partida de futebol, necessita ser reforc;ado, no intuito de fazer frente 

aos ilicitos perpetrados por torcedores, que, acobertados pela forc;a e anonimato 

propiciados pela massa, nao raras vezes cometem atos de violencia e vandalismo. 

Aqui reside urn grave problema, ao qual serao apresentadas alternativas. A 

exiguidade de efetivos para fazer frente a missoes de tal magnitude - policiamento 

no interior dos estadios de futebol, em suas regioes circunvizinhas e nas demais 

regioes da cidade - propoe-se a reflexao de que, se nao estariamos cumprindo 

melhor nossa missao constitucional de preservac;ao da ordem publica, mobiliando 

com enfase a parte externa dos estadios, ao inves do modelo atual que privilegia o 

interior da prac;a de eventos. 

Neste trabalho, foram realizados estudos atinentes aos estadios de futebol 

localizados no municipio de Curitiba, visto sediarem os tres maiores clubes 

profissionais do Estado do Parana, demandando, portanto, maior efetivo para a 

realizac;ao da seguranya em suas partidas. 

Os estudos atentaram aos eventos realizados no a no de 2007, nos 

campeonatos: Paranaense da 1 a Divisao; Copa do Brasil e Brasileiro da 1 a e 2a 

Divisoes. 

0 tema e atual e vai ao encontro do anseio institucional e da comunidade 

paranaense, em uma conjuntura em que a questao da seguranc;a publica ocupa 

grandes espac;os na midia nacional, causa serias preocupac;oes aos governantes 

nos niveis federal, estaduais e municipais, alem de sobrecarregar a pauta do 

Congresso Nacional que, reiteradamente, busca soluc;oes atraves de altera<;Oes 

legislativas de ambito constitucional e infraconstitucional. 

De modo especifico, para concretizar o objetivo maior proposto, foram 

seguidos os seguintes passos: 

• Analisado o emprego do efetivo policial militar nas principais partidas de 

futebol realizadas no a no de 2007, na cidade Curitiba, com levantamento estatistico 

das ocorrencias policiais nos dias dos eventos; 
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• Avaliado a correlayao entre os indices de criminalidade na cidade de 

Curitiba e o evento futebolistico, comparados aos dias em que nao houve partida de 

futebol; 

• Apresentando, como propostas, altemativas estrategicas de emprego de 

Policiais Militares durante o transcorrer das partidas de futebol profissional. 
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2 METODOLOGIA 

A presente pesquisa cientifica classifica-se como explorat6ria, por ser uma 

area ainda pouco estudada, tendo ainda caracteristicas do tipo aplicada, pais 

procurou-se encontrar alternativas para diminuir urn grave problema da seguranc;a 

publica - a falta de efetivo da Policia Militar do Parana. 

Utilizou-se como meio para o atingimento dos objetivos a pesquisa de 

campo, com aproveitamento de experiencias pr6prias e de outros Policiais Militares 

que atuam diretamente no policiamento em campos de futebol, e ainda pesquisa 

documental e bibliografica, utilizando acervos da Academia Policial Militar do 

Guatupe (APMG), Universidade Federal do Parana (UFPR}, Biblioteca Publica do 

Parana, dados estatisticos da Policia Militar do Parana, pesquisa em Internet e em 

legislac;ao pertinente. 

No que se refere a metodologia adotada, iniciou-se pela leitura, 

interpretac;oes e extrac;oes de textos de obras bibliograficas e dispositivos legais 

referentes ao tema proposto. 

Analisaram-se entao dados estatisticos dos indices de criminalidade, nos 

dias das principais partidas de futebol ocorridas em Curitiba no a no de 2007, 

comparando-os com dias em que nao houve jogo. 

Analisou-se ainda, com fins comparatives, outros eventos de grande 

envergadura ocorridos em Curitiba, shows artisticos realizados na Pedreira Paulo 

Leminski, trazendo dados estatisticos de crimes relacionados a estes eventos. 

Foram distribuidos sessenta questionarios para Oficiais das Unidades 

Operacionais de Curitiba diretamente afeitas ao policiamento em eventos de futebol 

profissional. Destes, cinquenta e seis retornaram devidamente respondidos. 

0 primeiro questionamento feito foi sabre a quantidade de vezes que o 

Oficial participou de Operac;5es Policiais Militares em partida de futebol profissional, 

tendo por objetivo selecionar, para fins de analise, apenas as respostas de quem 

tiver experiencia em mais de dez partidas. Cinquenta e dais Oficiais, ou seja, 

aproximadamente noventa de dais por cento, enquadram-se neste grupo. 

Por fim, foram trazidas alternativas ao modelo atual de policiamento em 

estadios de futebol profissional na cidade de Curitiba, bern como sugestoes aos 

clubes para que possam arcar com tal atividade. 
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3 BASES LEGAlS 

Assim como em qualquer area de atuac;ao humana, o planejamento e 

execuc;ao da atividade de Policia Militar tern normatizac;ao especifica. Relacionar-se

a entao uma ambientac;ao geral da atividade e em especifico do policiamento em 

partidas de futebol profissional. 

3.1 LEGISLA<;AO CONSTITUCIONAL 

A Constitui<;ao Federal, lei maxima do pais, nao pode ser olvidada em 

nenhum estudo que pretenda ambientar uma materia ou assunto dentro do 

ordenamento legal e, atinente as Policias Militares, refere-se a Seguranc;a Publica 

nos seguintes termos: 

Constituic;ao Federal, de 05 de outubro de 1.988. 
Art. 144. A seguranya publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 5° As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservayao 
da ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das 
atribuic;oes definidas em lei, incumbe a execuc;ao de atividades de 
defesa civil. 

Sobre a missao constitucional das Policias Militares, destacam-se os 

ensinamentos do ilustre professor Alvaro Lazzarini, que, comentando sobre a 

Seguranc;a Publica na Constituic;ao de 1988, abordou o tema da seguinte forma: 

0 constituinte de 1.988, no titulo da Constituiyao da Republica, que 
cuida da defesa do Estado e das instituic;oes democraticas, designou 
o seu capitulo Ill, como o Da Seguranc;a Publica, dela tratando no 
seu artigo 144. 
Com isso, e possivel afirmar-se que o constituinte de 1.988 procurou 
valorizar o principal aspecto ou elemento da ordem publica, qual seja 
a seguranc;a publica. 
Procurou ainda guardar a correta grandeza entre a ordem publica e a 
seguranc;a publica, sendo esta exercida em funyao daquela, como 
seu aspecto, seu elemento, sua causa. 
Lembre-se, a prop6sito, que a "seguranc;a publica" e conceito mais 
restrito do que o da "ordem publica", esta a ser preservada pelas 
Policias Militares (art 144), as quais se atribui, alem das atividades, a 
tambem referente a "tranqUilidade publica" e a "salubridade publica". 
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0 mesmo constituinte de 1.988, outrossim, deu dignidade 
constitucional a 6rgaos policiais ate entao inexistente Policia 
Ferroviaria Federal e as Policias Civis. 
Em outras palavras, a Constitui<;ao da Republica de 1.988 passou a 
prever que a "seguran<;a publica", como dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos (art 144), sendo urn Estado anti-delitual, 
sera exercida, na Republica Federativa do Brasil, pela Policia 
Federal, Policia Rodoviaria Federal, Policia Ferroviaria Federal, 
Policias Civis, Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
devendo ser lembradas, por assemelha<;ao, as Guardas Municipais, 
porque integram a previsao do aludido capitulo e art 144, no seu 
paragrafo 8°. (LAZZARINI, 1996, p. 132) 

Deve-se estudar a aplica~ao do vocabulo "publico", se a atua~o nos moldes 

atuais atende ao ditame constitucional, ou se o policiamento indistinto no interior de 

estadios de futebol nao perverte a Constitui~ao. 

Nota-se que a finalidade publica, segundo ensina DiPietro (2006, p. 59), esta 

presente tanto no momenta da elabora~o da lei, como no momenta da sua 

execu~o em concreto pela Administra~o Publica. Ela inspira o legislador e vincula 

a autoridade administrativa em toda a sua atua~ao. 

Obrigatoriamente ha de ser citada a Constitui~ao do Estado do Parana, a qual 

se subordina a legisla~o federal, tratando da seguran~ publica em seus artigos 46 

a 51, contendo em seu conteudo praticamente a mesma reda~o da constitui~ao 

federal, trazendo em extrato: 

Art. 46. A seguran<;a publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preserva<;ao da ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, pelos 
seguintes 6rgaos: 
II - Policia Militar 
Art. 48. A Policia Militar, for<;a estadual, institui<;ao permanente e 
regular, organizada com base na hierarquia e disciplina militares, 
cabe a policia ostensiva, a preserva<;ao da ordem publica, a 
execu<;ao de atividades de defesa civil, preven{:8o e combate a 
incendio, buscas, salvamentos e socorros publicos, o policiamento de 
transito urbano e rodoviario, o policiamento ferroviario, de florestas e 
de mananciais, alem de outras formas e fun<;oes definidas em lei. 

3.2 LEGISLA<;AO INFRACONSTITUCIONAL 

A normatiza~ao referente a atividade de Policia Militar e, em especial, o 

policiamento em estadios de futebol, esta consubstanciada em diversos diplomas 

legais, dos quais selecionou-se os principais: 
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Decreta-Lei n° 667, de 02 de julho de 1969, que Reorganiza as Pollcias 

Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos T errit6rio e do Distrito 

Federal, e da outras providencias. 

Art. 3°. lnstituidas para a manuten~o da ordem publicae seguranc;(a 
intema nos Estados, nos territ6rios e no Distrito Federal, compete as 
Policias Militares, no ambito de suas respectivas jurisdic;(oes: 
a) executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares 
das Forc;(as Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado 
pelas autoridades policiais competentes, a fim de assegurar o 
cumprimento da Lei, a manuten~o da ordem publicae o exercicio 
dos poderes constituidos. 
b) atuar de maneira preventiva, como forc;(a de dissuasao, em locais 
ou areas especificadas, onde se presuma ser possivel a perturbac;(ao 
da ordem; 
c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbac;(ao da ordem; 
Art. 4°. As Policias MilitarE!S subordinam-se ao 6rgao que, nos 
govemo dos Estados Territ6rios e no Distrito Federal, for responsavel 
pela ordem publica e pela seguranc;(a intema. 

0 Decreta Federal n° 88.777, de 30 de setembro de 1983, que aprova o 

regulamento para as Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 

regulamento este cham ado de "R-200". Este Decreta conceitua, em seu artigo 

segundo, alguns termos que facilitam a compreensao da legislac;ao em vigor, 

auxiliando tambem o entendimento das citac;oes deste trabalho. 

Art. 2°. 
Legislacao Especifica - Legislac;(ao promulgada pela Uniao, relativa 
as Polfcias Militares. 
Legislacao Peculiar ou Propria - Legislac;(ao da Unidade Federativa 
pertinente a Policia Militar. 
Ordem Publica - Conjunto de regras formais, que emanam do 
ordenamento juridico da Nac;(ao, tendo por escopo regular as 
relac;(oes sociais de todos os niveis, do interesse publico, 
estabelecendo urn clima de convivemcia harmoniosa e pacifica, 
fiscalizado pelo poder de policia, e constituindo uma situac;(ao ou 
condic;(ao que conduza ao bern comum. 
Manutencao da Ordem Publica - E o exercicio dinamico do poder de 
policia, no campo da seguranc;(a publica, manifestado por atuac;(oes 
predominantemente ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir 
ou reprimir eventos que violem a ordem publica. 
Grave Perturbacao ou Subversao da Ordem - Corresponde a todos 
os tipos de ac;(ao, inclusive as decorrentes de calamidade publica, 
que, por sua natureza, origem, amplitude, potencial e vulto: 
a) superem a capacidade de conduc;(ao das medidas preventivas e 
repressivas tomadas pelos Govemos Estaduais; 
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b) sejam de natureza tal que, a criterio do Governo Federal, possam 
vir a comprometer a integridade nacional, o livre funcionamento dos 
poderes constituidos, a lei, a ordem e a pratica das institui9oes; 
c) impliquem na realiza9ao de opera9oes militares. 
Perturbacao da Ordem - Abrange todos os tipos de a9ao, inclusive 
as decorrentes de calamidade publica que, por sua natureza, origem, 
amplitude e potencial possam vir a comprometer, na esfera estadual, 
o exercicio dos poderes constituidos, o cumprimento das leis e a 
manuten9ao da ordem publica, amea9ando a popula9ao e 
propriedades publicas e privadas. 
Policiamento Ostensive - A~o policial, exclusiva das Policias 
Militares, em cujo emprego o homem ou a fra9ao de tropa engajada 
seja identificado de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, 
ou viatura, objetivando a manuten9ao da ordem publica. 

Outro conceito interessante e que deve ser entendido e o Poder de Policia, 

que pode ser apresentado atraves do C6digo Tributario Nacional, lei no 5.172, de 25 

de outubro de 1966, o qual tras no Art. 78: 

Art. 78. 
Considera-se poder de policia a atividade da Administra9ao Publica 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula 
a pratica de ato ou absten9ao de fato, em razao de interesse publico 
concernente a seguran9a, a higiene, a ordem, aos costumes, a 
disciplina da produ9ao e mercado, ao exercicio de atividades 
economicas dependentes de concessao ou autoriza9ao do Poder 
Publico, a tranqOilidade publica ou ao respeito a propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos. 

Para urn melhor entendimento, pode-se dizer que Poder de Policia e a 

atividade da Administrayao Publica que impoe limites ao exercicio de direitos e 

liberdades. 

No ambito estadual, a lei n° 1.943, de 23 de junho de 1954 trata em seu 

conteudo do C6digo da Policia Militar do Estado do Parana, regendo, em seu artigos 

1° e 102, textos que se encaixam neste estudo. 

Art. 1° A Policia Militar do Estado, Corpora9ao instituida pela Lei n° 7, 
de 10 de agosto de 1854, para a seguran9a intema e manuten9ao da 
ordem no territ6rio estadual, e subordinada a "SECRETARIA DE 
ESTADO DOS NEGOCIOS E DE SEGURAN<;A PUBLICA" e 
considerada, de acordo com a legisla9ao federal, for9a auxiliar, 
reserva do Exercito Nacional, situa9ao esta que a obrigara a atender 
a convoca9ao do Governo Federal, em caso de guerra extema ou 
grave como9ao intestina. 
Art 102 Sao deveres do militar: 
a) garantir, na esfera de suas atribui9oes, a manuten9ao da ordem 
publica e defender o Pais, em caso de agressao, especialmente 
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quando convocado, na forma estabelecida pelas leis federais e 
estaduais em vigor; 
b) exercer, com dignidade e eficiencia, as funyaes que lhes forem 
atribuidas; 

Outra Lei estadual e a de n° 6.774, de 8 de janeiro de 1976, a qual dispoe 

sobre a organizac;ao basica da Policia Militar do Estado do Parana, e traz em seus 

artigos, textos que se baseiam nas leis federais: Constituiyao Federal, Decreta-Lei 

667/69, Decreta-Lei 2.010/83; e na Constituic;ao Estadual. 

Art. 1 ° A Policia Militar do Estado do Parana - PMPR, considerada 
forc;a auxiliar, reserva do Exercito, organizada com base na 
hierarquia e na disciplina, em conformidade com as disposic;oes do 
Decreta-Lei n° 667, de 2 de junho de 1969, destina-se a manutenyao 
da ordem publica na area do Estado do Parana. 
Art. 2° Compete a Policia Militar: 
I- executar, com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares 
as Forc;as Armadas, o policiamento ostensive, fardado, planejado 
pelas autoridades policiais competentes, conceituadas na legislac;ao 
federal pertinente, a tim de assegurar o cumprimento da Lei, a 
manutenc;ao da ordem publica e o exercicio dos poderes 
constitufdos: 
II - atuar de maneira preventiva, como forc;a de dissuasao, em locais 
au areas especificas, onde se presuma ser passive! a perturbac;ao da 
ordem; 
Ill- atuar de maneira repressiva, em caso de perturbac;ao da ordem, 
precedendo o eventual emprego das Forc;as Armadas; 

Para bern compreender as nuanc;as deste estudo, e premente ainda relacionar 

os principais ilicitos comumente cometidos por torcedores. Para isso, foram 

extraidos dispositivos do C6digo Penal, Decreta-Lei 2.848 de 07 de dezembro de 

1940, os quais devem estar bern sedimentados a quem se proponha a compreender 

o tema desta pesquisa, por serem os de maior incidencia. 

Art. 155- Furta- subtrair para si au para outrem coisa alheia m6vel, 
Podendo este ilicito ser qualificado, quando o furta e praticado com 
rompimento, destruic;ao au mediante escalada, vulgarmente e 
chamado de arrombamento, o usa de uma chave falsa tambem o 
qualifica. 
Art. 157 - Roubo - Subtrair coisa m6vel alheia, para si au para 
outrem, mediante grave ameac;a au violencia a pessoa, au depois de 
have-la, par qualquer meio, reduzido a impossibilidade de 
resistencia. 
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0 furto e roubo ocorrem em quantidade nao muito acentuada, nao obstante, 

preocupante, quando pequenos grupos de torcedores se deslocam para o estadio. 

Ocorrem quando pessoas se aproveitam da distrac;ao da assistencia para subtrair 

pertences destes torcedores. Porem alcanc;am indices maiores quando grupos de 

pessoas aproveitam para efetuar arrastoes (ac;ao de furtar e roubar pessoas e 

estabelecimentos que estiverem no percurso por eles percorrido). 

Art. 163 - Dano - "Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia", entrando neste 

caso as ocorrencias de vandalismo que ocorrem na cidade em dias de jogo, como 

pichac;oes, destruic;ao de placas de sinalizac;ao e de telefones publicos, alem de 

depredac;oes a fachadas de predios comerciais e residenciais, e principalmente a 

estruturas do transporte coletivo, como onibus e estac;oes-tubo. 

Art. 176- Calote- "fazer refei<;ao em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar

se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento." 0 

calote e comum durante o deslocamento para e do estadio, em dias de jogo, como 

invasoes a onibus e a "estac;oes-tubo". 

Art. 331 - Desacato - "Desacatar funcionario publico no exercicio da func;ao ou 

em razao dela." Normal mente este fato ocorre quando os torcedores, excitados pelo 

evento, acabam se excedendo e, quando da ac;ao da Policia Militar, desacatam seus 

agentes. 

Art. 129 - Lesao Corporal - "Ofender a integridade fisica ou a saude de 

outrem." Fato evidenciado principalmente quando ocorrem confrontos entre torcidas 

adversarias, ocorrendo tambem entre torcidas do mesmo time, dependendo do 

resultado do jogo ou de algum lance polemico. 

Art. 137 - Rixa - "Briga entre mais de duas pessoas, acompanhadas de vias 

de fato ou violencias reciprocas." Ocorre rotineiramente entre torcidas adversarias. 

Algumas contravenc;oes penais tambem sao comumente praticadas em dias de 

jogos de futebol, sendo tais atos preconizados na Lei de Contravenc;oes Penais, 

Decreto-Lei n° 3.688, de 03 de outubro de 1941. 

Cabe, inicialmente, esclarecer a diferenc;a de crime, previsto no C6digo Penal, 

e de contravenc;ao, previsto na Lei de Contravenc;oes Penais, estando tal diferenc;a 

clara no art. 1° da Lei de lntrodu<;ao ao C6digo Penal, Decreto-Lei 3.914, de 09 de 

dezembro de 1941: 
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Art. 1° Considera-se crime a infra98o penal a que a lei com ina pena 
de reclusao ou de detenc;:ao, quer isoladamente, quer alternativa ou 
cumulativamente com a pena de multa; contravenc;:ao, a infrac;:ao 
penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisao simples ou 
multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. 

A contraven«;ao penal e uma falta de observancia a deveres sociais e traz em si 

urn pequeno grau de anti-sociabilidade do individuo e urn minima de antijuridicidade 

na conduta. Comumente vista na conduta dos torcedores de futebol. 

Art. 21 - Vias de Fato - "Praticar vias de fato contra alguem." Ocorre 

normalmente entre torcidas adversarias, mas nao e dificil verificar este delito entre 

individuos torcedores de uma mesma equipe. 

As vias de fato sao violencias fisicas que nao deixam ou nao causam lesaes, 

sao os empurroes, esbarr6es violentos e propositais, o rasgar roupas, a bofetada, o 

puxao de orelhas ou de cabelos, os pontapes e socos. 

Art. 40 - Provoca«;ao de Tumulto. Conduta lnconveniente - "Provocar tumulto 

ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso, em solenidade ou ato oficial, 

em assembleia o espetaculo publico, se o fato nao constituir infra«;ao penal mais 

grave." Estes delitos sao praticados par torcedores, em especial nas arquibancadas. 

Art. 42 - Perturbayao do Trabalho ou Sossego Alheios - "Perturbar alguem, o 

trabalho ou o sossego alheios: I - com gritaria ou algazarra; II - exercendo profissao 

incamoda ou ruidos, em desacordo com as prescri«;6es legais; Ill - abusando de 

instrumentos sonoros ou sinais acusticos." Contraven«;ao que ocorre normalmente 

quando torcedores saem fazendo algazarra porque perderam ou comemorando a 

vit6ria, principalmente em jogos noturnos. 

Art. 62 - Embriaguez - "Apresentar-se publicamente em estado de 

embriaguez, de modo que cause escandalo ou ponha em perigo a seguran«;a propria 

ou alheia." A embriaguez esta presente em praticamente todos os eventos de 

massa, sendo no futebol apontada como urn dos motives da violencia dos 

torcedores. 

Sao muito comuns ainda a praticas de outros atos ilicitos como a a«;ao de 

cambistas, prevista e punida conforme a Lei n° 1.521 de 26 de dezembro de 1951, 

que estabelece os "Crimes Contra a Economia Popular''. 
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3.3 LEGISLAQAO ESPORTIVA 

Faz-se importante salientar inicialmente a Lei no 10.236, de 28 de dezembro 

de 1992, que instituiu a Taxa de Seguranc;a Preventiva (TSP), a qual, em sua 

reda<;ao original, determinava que os clubes de futebol, assim como outras 

entidades, recolhessem a taxa pela utilizac;ao dos servic;os publicos: 

Art. 2°. A Taxa de Seguranc;a Preventiva (TSP) tern como fato 
gerador a utilizac;ao, pelo contribuinte, de servic;o especifico e 
divisive!, prestado pelos 6rgaos da Administrac;ao Policiai-Militar ou a 
colocac;ao desse servic;o a disposic;ao do contribuinte cujas 
atividades exijam do Poder Publico Estadual vigilancia, visando a 
preservac;ao da seguranc;a e da ordem publica. 
Art. 3°. Contribuinte da Taxa de Seguranc;a Preventiva (TSP) e toda 
pessoa fisica ou juridica que solicitar a prestac;ao do servic;o publico 
ou a pratica do ato decorrente da atividade do poder de policia, ou 
ainda quem for o beneficiario direto do servic;o ou ato. 
Art. 8°. A TSP sera paga na repartic;ao arrecadadora do domicilio 
tributario do contribuinte ou na rede bancaria autorizada, atraves de 
documento de arrecadac;ao de modelo oficial. 
§ 1°. 0 agente encarregado de lavrar ato sujeito a incidencia da TSP 
deve exigir a apresentac;ao do comprovante de recolhimento do 
Tributo. 
§ 2°. Sao isentos da TSP os atos e documentos relativos: 
Ill - ao interesse de pessoas comprovadamente pobres. 

Como transcrito, o fato gerador da cobranc;a da TSP e a utiliza<;ao ou 

colocac;ao a disposic;ao do efetivo publico, nao havendo necessidade, nem mesmo 

no texto original, de que a Policia Militar atue no interior dos estadios para que a 

cobranc;a fosse devida. 

A propria lei instituidora da taxa de seguranc;a preventiva, como visto, foi 

taxativa quanto as isenc;oes a sua cobranc;a, no entanto, por motivos de cunho 

politico, promoveram-se alterac;oes na Lei que retiraram do Anexo da Lei a 

possibilidade de cobranc;a para eventos esportivos e de lazer- Futebol. 

Desta forma, os clubes de futebol profissional, que de forma rotineira utilizam 

grande contingente Policial Militar, nao pagam a TSP. 

Este dispositivo foi transcrito com o fito de demonstrar o potencial de 

influemcia dos clubes de futebol sobre as decisoes em nosso Estado. 

No fito de buscar a exata compreensao da normatizac;ao das atividades 

esportivas no Brasil, deve-se ainda verificar a Lei no 9.615, de 24 de marc;o de 1998, 

popularmente conhecida por Lei Pele: 
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Art. 2Q 0 desporto, como direito individual, tern como base os 
principios: 
XI - da seguran!;fa, propiciado ao praticante de qualquer modalidade 
desportiva, quanta a sua integridade fisica, mental ou sensorial; 

Pan3grafo unico. A explora!;fao e a gestao do desporto 
profissional constituem exercicio de atividade economica sujeitando
se, especificamente, a observancia dos principios: 

I - da transparencia financeira e administrativa; 
II - da moralidade na gestao desportiva; 
Ill- da responsabilidade social de seus dirigentes; 
IV - do tratamento diferenciado em rela!;fao ao desporto nao 

profissional; e 
V - da participa!;fao na organizac;ao desportiva do Pais. 

Art. 26. Atletas e entidades de pratica desportiva sao livres para 
organizar a atividade profissional, qualquer que seja sua modalidade, 
respeitados os termos desta Lei. 

Paragrafo unico. Considera-se competi!;faO profissional para os 
efeitos desta Lei aquela promovida para obter renda e disputada por 
atletas profissionais cuja remunera!;fao decorra de contrato de 
trabalho desportivo. 

Portanto, a Lei Pele e clara ao estabelecer que a explorayao e a gestao do 

desporto profissional sao atividades economicas, significando que possui fins 

lucrativos, lucros estes que serao distribuidos as pessoas ou entidades envolvidas 

na atividade. No caso especifico deste trabalho, os dividendos sao fartamente 

distribuidos aos jogadores, que, conforme ampla divulgac;ao na midia, auferem 

vultuosas somas, bern como aos dirigentes que, sem a mesma divulgac;ao, por 

6bvio, nao devem deixar de receber boas recompensas. 

Esta lucratividade advem da cobranc;a de ingressos e dos contratos de 

imagem, assinados por atletas e pelos clubes, os quais ostentam os nomes e 

imagens de seus patrocinadores em uniformes e predios, sem ter a menor 

preocupac;ao com quem seja este patrocinador e se tera alguma repercussao na 

seguranc;a ou nao. 

A lei ainda deixa patente que, para ser considerada como profissional, a 

competic;ao devera ser promovida com fins de se obter renda, a qual decorrera de 

contrato de trabalho desportivo. 

Outro dispositive que deve ser citado e o Estatuto do Torcedor (ET), Lei 

10.671, de 15 de maio de 2003, legislac;ao que nasceu com a disposic;ao de tornar 

os expectadores de eventos esportivos sujeitos efetivos de direitos, exigindo urn 
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tratamento condigno e compativel com alguem que, ao assistir a urn espetaculo, 

deve faze-los com observancia de obrigac;oes, mas tambem como sujeito de direitos. 

0 Estatuto do Torcedor determina em seu Art. 14, que a responsabilidade 

pela seguranc;a do consumidor/torcedor e da entidade detentora do mando de jogo, 

a qual solicitara (no sentido de pedir, nao tendo obrigatoriedade no cumprimento do 

pedido) ao Poder Publico agentes de seguranc;a, para garantir a seguranc;a dos 

torcedores. 

Art. 14. Sem prejuizo do disposto nos arts. 12 a 14 da Lei n2 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, a responsabilidade pela seguran~a do 
torcedor em evento esportivo e da entidade de pratica desportiva 
detentora do mando de jogo e de seus dirigentes, que deverao: 
I - solicitar ao Poder Publico competente a presem;a de agentes 
publicos de seguran9a, devidamente identificados, responsaveis pela 
seguran9a dos torcedores dentro e fora dos estadios e demais locais 
de realiza9ao de eventos esportivos. (grifos nossos) 

A lei referenciada trata-se do C6digo de Defesa do Consumidor (CDC), sobre 

o qual sera referenciada, em cotejo com o ET logo em seguida. 

0 ET, em seu artigo 31, determina que a entidade detentora do mando de 

jogo convocara (significando obrigatoriedade por forc;a e lei) os agentes publicos de 

seguranc;a, para garantir a seguranc;a do arbitro e de seus auxiliares, "Art. 31. A 

entidade detentora do mando do jogo e seus dirigentes deverao convocar os 

agentes publicos de seguranc;a visando a garantia da integridade fisica do arbitro e 

de seus auxiliares." (grifo nosso) 

Como se nota, o Estatuto do Torcedor, lei criada como intuito de normatizar 

os direitos e obrigac;oes dos torcedores e clubes, fez uma clara distinc;ao entre a 

responsabilidade pela seguranc;a do consumidor/torcedor, estabelecida no Art. 14 

como de responsabilidade da entidade de pratica desportiva, que solicitara, agentes 

publicos de seguranc;a, e a seguranc;a do arbitro e de seus auxiliares, que e de 

responsabilidade do poder publico que sera convocado a protege-lo. 

Para bern entender a diferenc;a entre os dois termos, fez-se uso de dicionario 

juridico, o qual assim conceitua. 

SOLICITAR. Fazer requerimentos perante os tribunais e promover 
neg6cios forenses na qualidade de solicitador. Pedir com instancia; 
rogar com vivo empenho. 
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CONVOCACAO. Ato ou efeito de convocar, de mandar reunir, de 
chamar para tamar parte numa reuniao ou assembleia. E o 
chamamento dos interessados, ou daqueles que tern obriga~ao 
disso, para virem a uma reuniao previamente fixada. (grifos nossos), 
(NAUFEL, 1988, p. 818 e 376) 

Como vista, ha grande distancia entre os dois institutos jurldicos, tratados na 

mesma lei, e, para melhor clarear o assunto, utilizar-se-a a legisla9ao nacional 

referente a reda9ao Iegislativa. 

A tecnica redacional no tocante a elaborayao legislativa encontra sua primeira 

normatiza9ao na Constitui9ao Federal, nos seguintes termos: 

Art. 59. 0 processo legislative compreende a elaborac;ao de: 
I - emendas a Constituiyao; 
II - leis complementares; 
Ill - leis ordinarias; 
IV - leis delegadas; 
V - medidas provis6rias; 
VI - decretos legislativos; 
VII - resoluc;oes. 
Paragrafo unico. Lei complementar dispora sabre a elaborac;ao, 
redayao, alterac;ao e consolidac;ao das leis. 

A normatiza9ao determinada no paragrafo unico do artigo supracitado, foi 

realizada por meio da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998, e pelo 

Decreta Federal no 4.176, de 28 de mar90 de 2002 (que repetiu a reda9ao da Lei 

Complementar), conforme se segue: 

Lei Complementar no 95/98. 
Art. 11. As disposic;oes normativas serao redigidas com clareza, 
precisao e ordem 16gica, observadas, para esse prop6sito, as 
seguintes normas: 
1- para a obtenc;ao de clareza: 
a) usar as palavras e as expressoes em seu sentido comum, salvo 
quando a norma versar sabre assunto tecnico, hip6tese em que se 
empregara a nomenclatura propria da area em que se esteja 
legislando; 
II - para a obtenc;ao de precisao: 
b) expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das 
mesmas palavras, evitando o emprego de sinonimia com prop6sito 
meramente estilistico; 
c) evitar o emprego de expressao ou palavra que confira duple 
sentido ao texto; 
(grifo nosso) 
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Do cotejo entre o Estatuto do Torcedor, Constituir;ao Federal e Lei 

Complementar no 95/98, conclui-se que os verbos utilizados no ET, nos artigos 14 

(solicitar) e 31 (convocar), nao podem ser interpretados como sin()nirnos, pois o 

legislador nao pode utilizar, em urna mesrna lei, termos diferentes para expressar 

uma mesma ideia. 

Portanto, o Estado tern a obrigat;ao de atender a convoca{:ao para prestar 

seguranya ao lubitro e seus auxiliares, havendo 16gica nesta exigencia, pelo fato de 

que a seguranc;a destes profissionais, se efetuada pela entidade organizadora do 

evento, em determinados casas poderia ser tendenciosa, submetendo-os a riscos. 

Entretanto, a solicitac;ao para reafizar a seguranc;a no interior dos estadios de 

futebol esta dentro do poder discricionario do administrador publico, que, por 

criterios de oportunidade e conveniencia, podera ou nao realizar este policiamento. 

Conclui-se, entao, que nao e responsabilidade da Policia Militar prover a 

seguranc;a de eventos com fins lucrativos, organizados por entidades as quais a lei -

ET - expressamente imputa a responsabilidade pela seguranc;a dos participantes no 

evento. 

0 mesmo Estatuto, em seu Art. 14, combinado como art. 3°, equipara as 

entidades responsaveis pela organizac;ao da competic;ao a forneeador, nos termos 

do C6digo de Defesa do Consumidor, determinando, no art. 16, II, que a entidade 

responsavel pela organizac;ao da competic;ao devers contratar seguro de acidentes 

pessoais, tendo como beneficiario o toreador, e determinando ainda, no art. 17, que 

aquelas entidades deverao implementar e apresentar previamente, aos 6rgaos 

responsaveis pela seguranya publica, pianos de at;ao referentes a seguranc;a. 

Sobre o Estatuto do Toreador e a aplicabilidade do C6digo de Defesa do 

Consumidor para proter;ao da relayao entre os organizadores dos eventos e o 

publico expectador, escreveu Souza (2005, p. 18): "assim, entre o C6digo de Defesa 

do Consumidor e o Estatuto do Toreador formou-se urn sistema integrative de 

normas. Portanto, pode-se perfeitamente utilizar ambas as leis para fundamentar 

uma relayao consumerists que trate dos direitos do toreador." 

Ainda tomando por base o ET, ve-se no art. 19, combinado como art. 15, que 

os responsaveis pela organizac;ao da competit;ao respondem, solidariamente como 

detentor do mando de jogo, pelos prejuizos causados a torcedores que decorram de 

falhas de seguranc;a. 
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Com o advento do ET diminuiu excepcionalmente a quantidade de 

ocorrencias no interior dos estadios, isto em decorrencia das duras e rapidas 

punic;Oes aplicadas peta Justic;a Desportiva a detentores do mando de jogo, por 

atitudes inadequadas de atletas ou expectadores. 

Urn exemplo da importancia dada pelos clubes a atitude dos expectadores e a 

solicitac;ao formulada pelo Clube Atletico Paranaense ao Comandante do 13° BPM, 

em 31 de outubro de 2006: 

Pelo presente, o CLUBE ATLETICO PARANAENSE vern 
respeitosamente a presen~a de V. Sa. Para solicitar a 
disponibiliza~o de fotoc6pia do Boletim de Ocorrencia lavrado pelos 
policiais do 13° BPM, no setor de triagem da Kyocera Arena, relativo 
ao torcedor detido por arremesso de copo a policiais dentro do 
Estadio durante o jogo Atletico~Pr x Parana Clube {dia 28.1 0.2006) 

A ocorrencia em tela foi formalizada por meio do Boletim de Ocorrencia no 

20060329811, contendo a seguinte descric;ao: 

No momento em que a equipe policiaJ retirava um elemento detido no 
interior do campo na arena da baixada, o rapaz de nome .... , que 
estava na arquibancada pr6ximo ao corredor de acesso aos 
vestiarios, langou um copo de cerveja em cima dos policiais. 

Atente-se ao fato de o ilicito que preocupou o clube foi o arremesso de urn 

copo plastico, contendo cerveja. 0 motivo desta preocupac;ao cinge-se a intenc;ao de 

demonstrar a Justiya Desportiva que o perpetrador da conduta irregular foi detido e 

responsabilizado, procurando com isto impedir punic;oes ao clube. 

Preocupada em cumprir as determinac;aes do Estatuto do torcedor, a 

Confederac;ao Brasileira de Futebol (CBF) editou urn documento, ao qual denominou 

"Check list para a aplicat;ao do Estatuto do T orcedor'', sendo divulgado as 

federac;Oes estaduais, como forma de facilitar a adequac;ao a lei, constando, sem 

suma: 

01 Observar as correspondencias entre as relagaes 
torcedor/consumidor e entidade/fomecedor, nos termos definidos 
pelo C6digo de Oefesa ao Consumidor (Lei 8.078, de 
11109190).Comentario: situa¢es nao explicitadas no ET poderao 
surgir, via aplicar;ao do C6digo de Defesa do Consumidor; 
sugerimos, como ar;ao preventiva, uma leitura do c6digo, buscando o 
estabelecimento de posslveis correlar;oes 
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35 - Assegurar a seguranya do torcedor nos estadios antes, durante 
e ap6s as partidas. 
37 - Observar a responsabilidade legal pefa seguran~ do torcedor 
no estadio. 
38 - Solicitar policiamento dentro e fora dos estadios para seguranya 
dos torcedores. Comentario: norma/mente o interessado encaminha 
oficio a Policia Militar (ao comando em cuja area de atuayao se inclui 
o estadio), com a necessaria antecedencia para que a PM possa 
fazer a sua programagiio. Sugerimos incluir visitas aos comandos da 
PM, para a troca de ideias sabre a ava/ia9iio dos servigos de 
policiamento. 
45 - Contratar seguro de acidente pessoais para o toreador. 
49 - lmplantar em conjunto com os clubes, pianos de a~ao para as 
competi~oes, relativos a seguran~a/transporte/ contingemcia. 
Comentario: sugerimos que a entidade organizadora da competigao 
elabore o plano de at;ao e o submeta aos clubes participantes para 
recolher sugestaes. 
50 - Apresentar previamente os pianos de a~ao aos 6rgaos de 
seguran~a publica das localidades das partidas. 
54 - Observar a responsabilidade pelos prejuizos causados ao 
torcedor que decorram de falhas na seguranya dos estadios ou da 
inobservancia do capitulo IV, na forma da lei. Comentario: o artigo 
19° tem provocado muita polemica, diante da afirmagao 
"independentemente da "Existfmcia de culpa" (vide texto integral). 
Cabe ressaltar, entretanto, que sempre cabers ao coffespondente 
processo legal, a ser instaurado sabre o fato concreto, a definit;iio 
efetiva de responsabilidades. 
55 - Promover o levantamento das possiveis situa¢es de risco para 
a seguranya do toreador, quanto a falhas de seguranya dos estadios. 
Comentario: empresas de engenharia, especializadas em ava/ia9oes 
de riscos, e 6rgaos da Defesa Civil podem ser uteis a essa processo. 
84 - Solicitar policiamento para a seguran~a da arbitragem antes, 
durante e ap6s a partida. Comentario: em muitos estadios existem, ja 
treinados para o servigo de protegao ao arbitrO, patru/has da Policia 
Militar, sobretudo dentro do gramado; seria interessante que esse 
modelo fosse adotado de forma amp/a, em todas as sedes de jogos. 

Deve-se observar o fato de a CBF estar preocupada com a aplica«;ao do 

C6digo de Defesa do Consumir, do qual poderao advir responsabiliza«;oes por 

eventos adversos a torcedores/consumidores, mesmo que tais eventos nao estejam 

expressamente descritos no ET ou no CDC. 

Verifica-se ainda de forma expressa que a CBF reconhece no "Check Usf' a 

responsabilidade dos organizadores dos eventos pela seguran~ do toreador nos 

estadios "antes, durante e ap6s as partidas", nao obstante o fato de manter a 

orientayao de que se solicite a Policia Militar efetivo para a seguran«;a interna e 

externa dos estadios. 
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A CBF faz men9ao ainda a responsabilidade dos organizadores do evento 

pelos prejufzos causados ao torcedor, que decorram de falhas na seguran9a, com a 

observa9ao de nao ser relevante sua culpa, bastando que haja o prejuizo. 

Tendo por base as orienta9oes da CBF, a Federa9ao Paranaense de Futebol 

FPF) editou as normas especiais para o campeonato paranaense de futebol 

profissional para a temporada 2007' extraindo-se OS itens concernentes a Policia 

Militar e a seguranya publica: 

0 presente documento- Plano de Ac;ao (de Seguranc;a, Transportee 
Contingencias) foi elaborado pela Federac;ao Paranaense de 
Futeboi(FPF), visando atender as determinac;oes da Lei n° 10.671, 
de 15/05/2003, (Estatuto de Defesa do Torcedor), sendo aplicado 
aos jogos do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional Serie 
"Ouro" de 2007. 
Em fungao da amplitude, das peculiaridades legais e do fato da 
seguranc;a publica ser uma atribuic;ao de responsabilidade dos 
governos estaduais e, por outro lado, ser o Plano de Ac;ao urn 
instrumento com vigencia em todo o territ6rio nacional, registra-se a 
impossibilidade material de se prever, no presente documento, todos 
os detalhes e minucias especificos relatives a seguranc;a, transportes 
e contingencias, de cada cidade, de cada estadio. 

Ainda no mesmo documento, no capitulo denominado "Sintese das A9oes", consta: 

"SEGURANCA: Garantir a seguranc;a do torcedor nos estadios 
antes, durante e ap6s as partidas. 
Comentario: a seguranc;a dos torcedores, atletas, dirigentes, 
imprensa, pessoal a servic;o e outros, e de responsabilidade do poder 
publico estadual, ao qual compete o planejamento e a a9ao das 
Policias Militares, da Policia Civil, da Policia de Transito, do Corpo de 
Bombeiros e da Defesa Civil. 

Os extratos denotam uma clara pretensao dos organizadores do Campeonato 

Paranaense de Futebol de nao arcar com suas responsabilidades atinentes a 
seguran9a dos torcedores, atletas, dirigentes, imprensa e outros, procurando a todo 

tempo repassar integralmente esta responsabilidade ao Estado, por meio das 

Policias Militar e Civil. 

A ediyao das normas para o campeonato, com esta Visivel deturpayao dos 

textos legais, demonstra claramente que os dirigentes nao pretendem despender 

esfor9os no fito de arcar com suas responsabilidades. 

Alem das acima citadas, ha ainda uma enorme quantidade de pessoas 

afetadas por uma partida de futebol, e que nem ao menos assistem a partida, 
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tratando-se da comunidade em geral, que sente os efeitos da alterac;ao promovida 

em sua rotina, sofrendo efetivos prejuizos, materiais e marais, em decorrencia do 

afluxo de pessoas. 

Tambem sabre estas pessoas ha possivel responsabilizac;ao aos 

organizadores dos eventos futebolisticos, vista que o ET determina que os mesmos 

elaborem e implementem pianos de contingencia visando minimizar tais efeitos. 

A respeito da comunidade em geral e, em especial, dos moradores 

circunvizinhos aos estadios, nao ha nenhuma referencia nas normatizac;oes da CBF 

ou da FPF, a nosso verde forma premeditada, no intuito de nao arcar com mais esta 

incumbencia. 

Tal modele de regulamento e semelhante a grande parte dos utilizados pela 

Federac;aes de Futebol dos demais Estados brasileiros. No entanto, ha excec;oes, 

nas quais os dirigentes, a principia, estariam assumindo sua devida 

responsabilidade, como eo caso da Federac;ao Pernambucana de Futebol, da qual 

transcreve-se partes do regulamento do campeonato do ano 2007: 

Artigo 30 - Ao presidente da FPF, ah~m das medias de ordem 
administrativas e tecnicas indispensaveis a seguranc;a do espetaculo 
e a normalidade da competic;ao, compete designar urn Delegado de 
Jogo para os seguintes fins: 
b) promover para que o policiamento no campo seja feito por policiais 
militares na execuc;ao do policiamento ostensive fardado, Esta 
solicitac;ao devera ser feita tam bern pel a equipe mandante; 
Paragrafo Primeiro - Compete ao proprietario de cada estadio de 
futebol, sede da partida, zelar pela integridade ffsica dos 
espectadores e demais pessoas que nele comparec;am. 

Deve ser notada a diferenciac;ao feita pelos Dirigentes do futebol em 

Pernambuco, do "campo" e do "estadio", diferenciac;ao esta de extrema pertinencia e 

que obedece o Estatuto do Torcedor. 

Por este regulamento fica patente que ao mandante do jogo cabe, em 

solidariedade com o Presidente da Federac;ao, prover a seguranc;a no estadio, 

devendo "promover'' para que Policiais Militares realizem a seguranc;a no campo de 

jogo, ou seja, para a seguranc;a do arbitro e de seus auxiliares. 

A preocupac;ao com a seguranc;a nos esportes e, em especial com o futebol, 

atinge nao apenas as federac;oes e clubes, verificando-se tambem, como e de se 

esperar, o Govern a Federal que tomando por base o Estatuto do T orcedor e a lei 

Pele, editou no ano de 2005 a Resoluyao no 5, do Ministerio do Esporte, a qual teve 
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por finalidade aprovar a politica nacional do Esporte. Podendo-se dai extrair os 

seguintes pontos de interesse para nosso estudo: 

A elaborac;ao da Lei 9.615/98, popularizada como Lei Pele, 
apresentou como ideia central a eliminac;ao do passe de atleta do 
Futebol, a mais expressiva e representativa modalidade do pais, 
criando de fato as condic;oes de livre arbitrio para estabelecer 
relac;oes trabalhistas, nao obstante sujeitas ao jugo de empresarios, 
seus novos patroes. 
A Lei 10.671/03- Estatuto do Torcedor -,que estabelece normas de 
protec;ao e defesa com procedimentos e regras para os clubes, 
donos de estadios, dirigentes, bern como para os pr6prios 
torcedores; 
0 esporte tern urn enorme potencial economico. Seja na fabricac;ao e 
comercializac;ao de produtos esportivos, na construc;ao ou 
reabilitac;ao de instalac;oes esportivas, na venda de servic;os ou na 
promoc;ao de eventos, o esporte gera empregos e renda. Ademais, 
deflagram-se ao seu favor os efeitos suplementares dos 
espectadores, patrocinadores, vendedores, da midia nacional e 
internacional e da "industria do turismo" que gira em torno das 
grandes competic;oes. 

Novamente fica demonstrado que os esportes em geral, e o futebol em 

especial, geram grandes Iueras, sendo "a mais expressiva e representativa 

modalidade do pais", com "enorme potencial economico". 

Fica bern claro que, para o Ministerio do Esportes, o ET estabeleceu normas 

de prote~o e defesa, com procedimentos e regras para "os clubes, donos de 

estadios, dirigentes, bern como para os pr6prios torcedores", nao citando o poder 

publico ou a Policia Militar, visto o fato de o estatuto expressamente determinar a 

responsabilidade pela seguranya aos organizadores dos eventos. 

Ainda sob a preocupa9ao com o problema da violencia nos esportes, o 

Govemo Federal editou, em 2004, o Decreta no 4.960, de 19 de janeiro de 2004, 

criando a CONSEGUE (Comissao Nacional de Preven~o da Violencia e Seguranya 

nos Espetaculos Esportivos), do qual extraiu-se os seguintes trechos: 

Considerando que os espetaculos desportivos publicos no pais, 
particularmente, nos estadios de futebol, revelam urn quadro de 
inseguranc;a e violencia que frequentemente ameac;am, intimidam e 
desrespeitam o torcedor; 
Art. 1Q Fica instituida, no ambito do Ministerio do Esporte, a 
Comissao Nacional de Prevenc;ao da Violencia e Seguranc;a nos 
Espetaculos Esportivos - CONSEGUE, com a finalidade de apoiar e 
acompanhar a implantac;ao da politica nacional de prevenc;ao da 
violencia e seguranc;a nos espetaculos esportivos. 
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Art. 2Q Para o efeito do disposto no art. 1Q, compete a 
CONSEGUE: 

I - propor medidas capazes de reduzir os indices de acidentes, 
viol€mcia e criminalidade nos estadios e locais de praticas 
desportivas; 

Jl- apoiar as iniciativas adotadas com base na Lei n° 10.671, de 
15 de maio de 2003, que dispoe sobre o Estatuto de Defesa do 
Toreador; 

Ill- acompanhar a implantac;ao de politicas publicas que visem 
a seguranya dos torcedores, bern como a adequac;ao e melhoria dos 
estadio; 
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4 VIOLENCIA 

4.1 VIOLENCIA NO CONTEXTO SOCIAL 

No Brasil, a vioh3ncia, sobretudo urbana, esta no centro da vida cotidiana, 

ocupando a manchete dos jornais e sendo objeto de programas especiais de 

televisao. Envolve sobretudo o comportamento, de tanto que ela e amea~dora, 

progressiva e geradora de urn profundo sentimento de inseguran~. Tal evoluyao e 

sintomatica de uma desintegrayao social, de urn mal-estar coletivo, de uma 

desmoralizayao das instituiyoes publicas. 

A violencia nao e urn fato novo na Hist6ria da humanidade. Sequer e exceyao. 

Parece ser atualmente, no entanto, mais evidente em razao do aperfeiyoamento 

tecnol6gico, cada vez mais avanyado, descobrindo-se novos tipos de violencia 

atentat6ria a dignidade da criatura humana. 

A violencia gera o medo, mas o medo gera tambem a violencia. E pois urn 

circulo vicioso que se instala, uma psicose coletiva, que e necessaria a todo custo 

romper, e do qual se aproveitam somente certos lobbies da seguranya, como as 

empresas de seguran~. as guardas particulares, as companhias de seguro. 

Focalizando o carater multiplo do fenomeno da violencia, deve-se ainda 

considerar as formas ou os sentidos que esta assume em seu processo de 

concretizayao. Sob esse enfoque, poder-se-ia falar da violencia como forma de 

dominayao, de sobrevivencia, da violencia como afirmayao da ordem institucional

legal, como contestayao dessa mesma ordem, como forma de manifestayao de nao

cidadania, de manifestayao de inseguranya, da violencia policial e do medo. 

A violencia esta integrada ao cotidiano das pessoas, ja nao se pode 

vislumbrar uma sociedade realmente pacifica. Dentro de urn prisma filos6fico, urn 

dos aspectos da violencia e a sua integrayao. 

Entre as formas sob as quais se apresenta a violencia esta a sua 

representayao aberta, sem mascara, sem discriminayoes, escandalosa, por vezes, 

e, por isso mesmo, brutal, e a violencia sutil, insidiosa, dissimulada, de notavel poder 

opressivo, a violencia civilizada. 

Ao lado da violencia brutal e aberta - aquela que se desencadeia nas 
guerras e revoluc;oes - ha a violencia sutil, mas que dela se nutre. 
Violencia que assedia e esconde sua agressividade nos 
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relacionamentos entre o Estado e o povo e vice-versa, que se manifesta 
nas torturas, segrega<;oes, lutas e 6dio de ra<;as (SARAIVA, 1989, p.93). 

Considera-se, tambem, que a violencia se manifesta atraves de diferentes 

formas, assumindo linhas diversas de realizac;ao. 

A violencia apresenta uma visibilidade, por vezes de modo 
demonstrative, vern acompanhada por uma enuncia<;ao, ou seja, 
sempre uma violencia e antecedida, ou justificada, previa ou 
posteriormente, por uma violencia simb61ica, que se exerce mediante 
uma representa<;ao social elaborada pelos agentes sociais envolvidos 
na rela<;ao (SANTOS, 1997, p. 155-167). 

Os fenomenos da violencia adquirem novos contornos, passando a se 

disseminarem por toda a sociedade. Pode-se indicar uma primeira conceitua<;ao 

te6rica da violencia, efetuando a ruptura te6rica com a no<;ao de progresso. Foucault 

(1989, p. 20) afirma que, nas sociedades europeias, "desaparece, no inicio do 

seculo XIX, o grande espetaculo da punigao fisica, o corpo supliciado nao estava 

mais presente; exclui-se do castigo a cena do sofrimento. Entra-se na idade da 

sobriedade punitiva." 

Para analisar a violencia dentro dessa concepc;ao, verifica-se ainda que, em 

cada urn desses conjuntos de relac;oes sociais, pode-se identificar as relac;oes de 

forc;a entre a ordem e a desordem, estando presentes tensoes sociais, algumas 

manifestadas como conflitos sociais, a partir dos quais podem ser geradas lutas 

sociais em diferentes niveis de organizac;ao e de expressividade. Em outras 

palavras, do ponto de vista do conflito, as tensoes e as lutas sao constitutivas do 

social. 

Sob o enfoque de diversos pesquisadores das Ciencias Sociais, o fenomeno 

da violencia impoe-se como problema social cuja gravidade e urgencia desafiam a 

interpreta<;ao sociol6gica. Segundo Porto (1995, p. 276), "quando vozes vindas de 

diferentes segmentos sociais clamam por soluc;oes, o soci61ogo muitas vezes sente

se pressionado a ac;ao." 

4.2 VIOLENCIA NO FUTEBOL 

"No inicio do seculo passado, os torcedores que freqOentavam locais de jogos 

vestiam-se e tinham comportamentos sociais compativeis com o que representava o 
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futebol, urn esporte bretao, universitario e burgues, urn jogo da elite, onde os trajes e 

condutas destes individuos procuravam imitar os costumes dos inglesesu (Toledo, 

1996, p. 26). Com o passar dos anos, este esporte foi se popularizando tambem 

entre os individuos de menor poder aquisitivo, ganhando cada vez mais adeptos, os 

quais passaram a freqOentar os estadios, para torcer pelos seus times. 

Esta transformac;ao ocorreu com diversos times de futebol, que nasceram 

pela vontade de pessoas comuns, como operarios ou funcionarios de industrias, 

ferrovias. Esta miscigenac;ao deu urn brilho maior ao futebol, atraindo uma maior 

quantidade de pessoas para os estadios, processo este que acabou originando, por 

volta da decada de 40, as Torcidas Uniformizadas. Estas torcidas tinham a finalidade 

de torcer pelo seu time e promover urn espetaculo de bandeiras e cores nos 

estadios. 

Com urn grande numero de integrantes, por volta das decadas de 60 e 70 

estes grupos passaram a se organizar, estruturando-se com organogramas 

complexos, com cargos, presidencia, conselho deliberativo e diretorias, elaborando 

urn mundo a parte, com regras pr6prias, e tropas especializadas - torcedores s6cios 

destas agremiac;oes- surgindo o que hoje conhecemos como Torcidas Organizadas 

(TO). 

Esta organizac;ao fez aumentar a busca pelo poder e controle, dentro e fora 

dos estadios, poder este que se evidencia atraves da demarcac;ao territorial ou pela 

caminhada das torcidas rumo ao local de jogo. Nestes deslocamentos, os grupos 

realizam demonstrac;oes de forc;a, executando, em seu itinerario, os chamados 

"arrastoes", com grande numero de vandalismos, agressoes, roubos e outros tipos 

de crimes e contravenc;oes, o que obriga as autoridades policiais a mobilizar efetivo 

para a realizac;ao de escolta destas pessoas, da sede da TO ate o estadio e, ao final 

do jogo, o retorno dos mesmos as suas sedes. 

Estes atos de perturbac;ao e violencia por parte das TO exigem que o Estado 

tome providencias para coibir tais atitudes, momento em que surge o poder da 

policia. Exercida, neste caso, pela Policia Militar, a qual possui, constitucionalmente, 

autoridade legal para reprimir atos ilicitos, devendo ser esta repressao exercida 

atraves da forc;a necessaria, em que o policial devers agir, utilizando-se somente 

dos meios e forc;a para cooter a violencia. Salientando-se que o papel da Policia 

Militar e a preservac;ao e manutenyao da ordem publica. 
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Diante deste contexto, procura-se compreender os fatores que levam individuos 

a perder o controle e praticar atos que coloquem em risco a integridade fisica e 

moral de outros seres humanos. Da mesma forma buscam-se fatos e dados que 

permitam compreender se somente a atuac;ao policial e suficiente para coibir a 

violencia realizada pelas TO nos estadios de futebol ou se a atuayao policial pode 

gerar uma violencia ainda maior. 

"Estudos internacionais chamam a atenc;ao para o fato de que a 
violencia no futebol nao pode ser desvinculada do contexte social, do 
tipo de inserc;ao que as diferentes classes sociais tern na sociedade, 
dos padroes de socializac;ao prevalentes dos valores e das normas 
em relayao a agressividade e violencia que predominam na 
sociedade, do grau de pacificac;ao (monop61io da violencia) existente, 
do padrao de relac;oes dentro das comunidades e das identidades 
sociais que se desenvolvem." (DUNNING, 1994, p. 146). 

Ao tratar do monop61io da violencia, Defrance (2001, p. 233) utiliza a obra de 

Norbert Elias, expondo que "o monop61io da forc;a (aplicabilidade da violencia) 

pertence ao Estado, porem por motivos diversos vern ocorrendo uma disseminac;ao 

da violencia entre a populac;ao civil." Cita ainda que os militares tinham o dever de 

proteger o monop61io da violencia de Estado. 

Ao relatar que o Estado, atraves dos militares, possui o que foi chamado de 

monop61io da violencia, externa-se o fato constitucionalmente aplicado nos dias 

atuais, quando o policiamento ostensivo e preservayao da ordem publica devem ser 

garantidos pela PM, devendo esta utilizar a forc;a necessaria para reprimir qualquer 

fato que ponha em risco esta tranqOilidade, ou qualquer ato de violencia praticada 

pela populac;ao civil. Quando se fala em forc;a necessaria, entenda-se uma reayao 

de forc;a proporcional, aplicada pelo miliciano para conter uma agressao sofrida por 

si ou por outrem. 

Nao se conseguiu encontrar relatos oficiais do periodo em que o Estado passou 

a propiciar seguranc;a no interior dos estadios de futebol. Tem-se apenas que, em 

meados da decada de 60, a Guarda Civil, 6rgao que era responsavel pela seguranc;a 

publica, policiava os jogos de futebol, sendo ainda nesta decada substituida pela 

PM. Mesmo antes da criac;ao da PM ja havia atuayao policial no interior dos estadios 

no Estado do Parana. 
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De posse dos dados das ocorremcias mais corriqueiras em eventos de jogos de 

futebol, a PM vern empregando seu efetivo e atuando de forma a prevenir e coibir 

tais delitos, isto associado a doutrina policial militar. 

Sendo preconizado policiamento externo antes, durante e ap6s o evento, com 

efetivo nas principais vias de acesso ao estadio, conforme o evento, em casos de 

classicos, sao alocados ainda policiais militares nas imediacoes do estadio, em 

terminais de transporte coletivos, ruas e avenidas. 

Sao feitos ainda, por efetivo sob comando direto de urn Oficial, a escolta das 

equipes do hotel ao estadio, assim como seu retorno. 0 mesmo procedimento e 

tornado quanto ao deslocamento das TO, sendo o deslocamento dessas da sua 

sede ao estadio e o retorno acompanhado por viaturas e motos da Policia-Militar. 

Quanto ao procedimento dentro do estadio, pode-se afirmar que ele tern inicio 

como efetivo responsavel pela busca ligeira efetuada nas catracas de acesso, onde 

se procura impedir a entrada de armas de fogo, armas brancas (facas, punhais, 

canivetes, etc), alem de outros objetos proibidos pela organizayao do evento e pela 

PM, a fim de evitar incidentes no interior do estadio. 

0 efetivo e distribuido na assistencia de forma a prevenir atos ilicitos, assim 

como reprimir atitudes que possam levar a quebra da Ordem Publica. Atualmente o 

policiamento e responsavel pela divisao de torcida, pelas arquibancadas, pelas 

cadeiras sociais e demais espacos existentes nos estadios, alem de ser responsavel 

pela proteyao da integridade fisica do arbitro e seus auxiliares. 
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5 ATUACAO DA PM EM PARTIDAS DE FUTEBOL 

5.1 MODELO ATUAL 

Com a aloca<;ao de efetivo nos moldes atuais, guarnecendo o interior dos 

estadios de futebol, impossibilita-se a realiza<;ao de urn satisfat6rio policiamento 

preventive no restante da cidade, em terminais de onibus, ruas e avenidas, bern 

como a implementa<;ao de medidas que atenuem os efeitos intrinsecamente 

prejudiciais da profunda altera<;ao da rotina da localidade onde se realiza o jogo. 

A respeito do emprego da Policia Militar no policiamento em partidas de 

futebol, foram aplicados questionarios a Oficiais das Unidades Operacionais de 

Curitiba diretamente afeitas a tal mister, havendo praticamente unanimidade em 

afirmar que atualmente a maior parte do efetivo e empregado no iJ1terior dos 

estadios de futebol, em detrimento da parte externa, imedia<;oes e do restante da 

cidade. 

Dos questionamentos obtiveram-se as seguintes respostas: 

GRAFICO 01- Local onde idealmente deve ser aplicado maior efetivo PM. 

dentro do estadio 

_ nas imedia«;oes do estadio 

91 ern locals pt~bticos como avenidas, terminais de 6nibus e parques 

FONTE: Questionario em Apenso. 
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GRAFICO 02- Grau de efici€mcia do policiamento no interior dos estadios de futebol. 

11 satisfat6ria regular m insatisfat6ria 

FONTE: Questionario em Apenso. 

Nao obstante o fate de ser praticamente unanimidade entre os Oficiais 

respondentes do questionario, que a Policia-Militar deveria concentrar seus esfon~os 

nas areas externas des estadios de futebol, a maioria das respostas foi de que o 

policiamento no interior des estadios e realizado satisfat6ria ou regularmente. 

Apenas uma minoria considera como insatisfat6rio. 

As respostas ao proximo questionamento desenham uma realidade bastante 

diferente, com uma divisao equanime entre as opinioes. 

Quante ao policiamento realizado nas areas externas des estadios, urn ter9o 

das respostas foi de que e insatisfat6rio. Conclui-se que tais respostas advenham do 

pouco efetivo empregado nas areas externas, em compara9ao com o contingente 

utilizado nas arquibancadas e campo de jogo. 

Esta conclusao e extraida das respostas demonstradas no grafico 04, pelo 

qual se demonstra que o efetivo da Policia-Militar nao e suficiente para realizar, de 

forma satisfat6ria, o policiamento nas areas internas e externas des estadios. 
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GRAFICO 03 - Grau de eficiencia do policiamento na parte externa dos estadios de futebol. 

· satisfat6ria regular ~ insatisfat6ria 

FONTE: Questionario em Apenso. 

GRAFt CO 04- 0 efetivo da PM e suficiente para realizar a seguran9a, de forma satisfat6ria, 

dentro e fora dos estadios de futebol? 

4% 

m s~m · nao lki nao sei 

FONTE: Questionario em Apenso. 
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GRAFICO 05- E missao da PM realizar a seguranc;a interna dos estadios de futebol? ,-
lo/03% 

sim - nao ii nao sei 

FONTE: Questionario em Apenso. 

A analise que se pode fazer a respeito das respostas recebidas dos Oficiais e 
que a Polfcia Militar deveria empregar seus efetivos com enfase nas imediac;oes dos 

estadios e em locais publicos, como avenidas, terminais de onibus e parques. Tal 

conclusao se deve em virtude de as entidades organizadoras das partidas de futebol 

profissional cobrarem ingresso do consumidor publico assistente, visando fins 

lucrativos, devendo, portanto, prover sua seguranc;a. 

Deve-se ainda, ao fato de a Polfcia Militar ser mantida pelo erario publico, 

para atender as necessidades da coletividade e nao aos interesses individuais de 

instituic;oes que arrecadam para prover suas necessidades. 

E crescenta entre os operadores do direitos a aplicac;ao da teoria da 

Responsabilidade Objetiva do Estado, ou seja, o Estado e responsavel civilmente 

pelas condutas omissivas que causarem danos a terceiros, haja vista a necessidade 

de proteger o lesado ante a dificuldade deste em demonstrar a culpa ou dolo de 

algum agente e/ou que o servic;o nao funcionou como deveria. 

Neste sentido, qualquer cidadao poderia ajuizar ac;ao em desfavor do Estado, 

pleiteando reparac;ao de danos causados por omissao do Estado - Polfcia Militar -

que deveria prevenir, conforme previsao constitucional, o acontecimento de ilfcitos 

penais, e acabou desviando seu efetivo para aplicac;ao em outras atividades -
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policiamento no interior dos estadios de futebol - desprovendo a area de 

policiamento, fator este que foi preponderante para que a pessoa fosse vitima de 

algum ilicito penal. Restaria assim a responsabilidade civil do Estado, que deveria 

arcar financeiramente com os danos causados. 

Nao obstante a opiniao dos respondentes de que nao incumbe a Policia 

Militar realizar a seguram;a no interior dos estadios de futebol, foram quase 

unanimes em afirmar que tal atividade e realizada de forma satisfat6ria ou regular, 

tendo apenas uma pequena minoria afirmado que a seguran<;a interna e feita de 

forma insatisfat6ria. 

Quanta ao policiamento realizado fora dos estadios, o qual, na maioria das 

opinioes, e a missao da Policia Militar em eventos futebolisticos, houve uma divisao 

exata das opinioes, entre satisfat6rio, regular e insatisfat6rio. 

Tais opinioes se devem, em nossa conclusao, ao fato de a Policia Militar nao 

ter suficiente contingente para realizar as duas atividades concomitantemente, 

tambem conforme respostas obtidas. 

Mesmo nao tendo o efetivo ideal para dar cabo destas duas herculeas 

missoes, a PoHcia Militar as vern cumprindo. No entanto, a enfase e dada ao 

policiamento interno dos estadios de futebol, o qual consome a maioria do efetivo. 

E facil de imaginar os transtornos provocados na rotina da cidade pelo afluxo 

de grande quantidade de espectadores, os quais se deslocam em horarios 

semelhantes e para urn mesmo local - o estadio de futebol -, nao raras vezes 

promovendo algazarra e depreda<;oes, incentivados pelo acobertamento e sensa<;ao 

de for<;a propiciados pela massa. 

Sabre estes efeitos prejudiciais a rotina da localidade, os organizadores dos 

eventos futebolisticos nao tomam qualquer medida tendente a minimiza-los, como, 

por exemplo, avisos a popula<;ao quanta a desvios de transito; alerta para que 

pessoas que nao irao assistir ao jogo evitem deslocar-se para as imedia<;oes do 

estadio; treinamento de atletas, funcionarios e torcedores quanta a pianos de 

contingencias para o caso de acidentes; providencias para facilitar a venda de 

ingresses; dentre outros. 

A comprova<;ao de que a seguranya no interior dos estadios de futebol pode 

bern ser realizada pela iniciativa privada vern das respostas formuladas ao 

questionario quanta ao item referente aos locais com maior incidencia de 

ocorrencias PM durante as Opera<;oes PM em partidas de futebol profissional. 



41 

Conforme questionario em Apenso, foi solicitado que o Oficial relacionasse, 

em ordem crescente de quantidade, os locais onde a incidencia de ocorrencias e 
maior. Foram relacionados cinco locais no interior do estadio e apenas dais na area 

externa, obtendo-se como resposta, como ja se supunha, que as duas opc;oes na 

area externa provocam maior preocupac;ao do que as cinco na area interna. 

GRAFICO 06 - Locais com maier incidencia de ocorrencias PM 
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FONTE: Questionario em Apenso. 

Como se pode ler no Grafico acima, o campo de jogo - gramado - e o local 

com menor indice de ocorrencias e, somados todos os locais internes do estadio, 

perfaz-se urn total de quarenta e nove por cento, sendo que os locais com maior 

incidencia de preocupac;ao dos Oficiais ficam na area externa aos estadios. 

5.2 COMPARATIVO DE OCORRENCIAS 

Cumprindo os objetivos trac;ados para o presente estudo, relacionar-se-ao as 

estatisticas de ocorrencias registradas pela Unidades Operacionais de Curitiba, nos 

dias de grandes jogos, comparando-os com dias em que nao houve jogo, bern como 

com dados relatives a urn dia em que houve show artistico na Pedreira Paulo 

Leminski, para fins de comparac;ao do impacto na seguranc;a publica de urn e outro 

tipo de evento. 



Grafico 07 - Comparative de ocorrencias na area do 12° BPM, campeonato paranaense. 
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Grafico 08 - Comparative de ocorremcias na area do 12° BPM, campeonato brasileiro. 
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Pela analise destes dados estatisticos, referentes a dias em que houve 

partida de futebol, comparados com o mesmo dia da semana, anterior ou posterior, 

em que nao houve partida, em periodo de duas horas anteriores e duas horas 

posteriores ao horario da partida, percebe-se o aumento do numero de registros de 

ocorn3ncias na area do 12° BPM nos dias de jogos. 



Grafico 09 - Comparative de ocorrencias na area do 13° BPM, Copa do Brasil. 

09 Maio 07- CAP x Fluminense 16 Maio 2007- dia sem jogo 

II Crimes contra o Patrimonio • Crimes contra a Pessoa 

0 Substancias Entorpecentes 0 Contraven~oes Penais 

FONTE: SISCOp 

Grafico 10 - Comparative de ocorrencias na area do 13° BPM, campeonato brasileiro. 

02 Dez. 07- CAP x Sao Paulo 09 Dez. 2007 - dia sem jogo 

1!1 Crimes contra o Patrimonio • Crimes contra a Pessoa 

0 Substancias Entorpecentes Cl Contraven~oes Penais 

FONTE: SISCOp 

43 

A semelhan<;a do ocorrido na area do 12° BPM, tambem na area do 13° BPM 

ha sensivel aumento do numero de ocorrencias. 
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Grafico 11 - Comparative de ocorrencias na area do 20° BPM, campeonato 

paranaense. 
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Grafico 12 - Comparative de ocorrencias na area do 20° BPM, campeonato brasileiro. 

30 Set. 07- PR Clube x 14 Out. 2007- dia sem jogo 
Fluminense 

li Crimes contra o Patrimonio II Crimes contra a Pessoa 
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FONTE: SISCOp 

Novamente verifica-se aqui a influencia da partida de futebol na seguranc;a 

publica, aumentando o numero de ocorrencias na area do 20° BPM. 



Grafico 13 - Comparative de ocorrencias, em dia de show, na area do 20° BPM 

so 
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Nota-se que, no dia em que ocorreu o evento artistico denominado "TIM 

Festival Show", no qual se apresentaram diversas band as musicais, no horario 

compreendido entre as 19h e as 03h, tambem ocorreu aumento do numero de 

ocorrencias, notadamente as relacionadas a substancias entorpecentes, 

principalmente pelo publico-alva do evento e hon3rio das exibi96es. 

Deve-se considerar ainda a subnotificayao de ocorrencias, vista que em dias 

de jogos de grande vulto e shows, varias situa96es de perturba9ao do sossego, 

danos, lesoes, uso de substancias entorpecente dentre outras, deixam de ser 

informadas a Policia Militar, nao constando, portanto, das estatisticas formais. 
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6 CONSIDERACOES FINAlS 

6.1 MODELO AL TERNATIVO DE POLICIAMENTO 

Ha muito se discute sobre formas de melhor utilizar os efetivos existentes, 

evitando-se novos concursos publicos que onerem ainda mais os cofres publicos. 

Uma alternativa e nao mais realizar o policiamento no interior de estadios de futebol, 

deixando esta tarefa a iniciativa privada, melhorando-se, por conseqOemcia, o 

policiamento ostensivo geral. 

A alternativa e moderna e leva em considerac;ao o fato de que os clubes de 

futebol arrecadam grandes somas em dinheiro, seja por meio de suas bilheterias, ou 

via contratos de imagem, havendo ideia similar na provincia de Cordoba, Argentina. 

A proposta e substituir os policiais por pessoal de empresas de 
seguran<;a privada ou por empregados capacitados dos pr6prios clubes 
ou por pessoal que estes contratem. 
0 pessoal policial uniformizado cumprira fun<;oes na entrada dos locais 
ou em suas imedia<;oes e, somente no caso de necessidade, no 
interior do local. Para que prestem servi~os dentro dos locais, sera 
necessaria optar pela contrata~ao de funcionarios de seguran~a 
particular. (ZALA YA, 2007, p. 595) (grifos no original) 

Destaca ainda Zalaya que "a seguranc;a interna e coberta ha tempo por 

empresas de seguranc;a privada, o que tern dado urn resultado muito born, sendo 

utilizada a policia para a cobertura externa e imediac;oes dos locais, preservando a 

ordem publica, ao que nos obrigamos." 

Ainda segundo Zalaya a utilizac;ao de seguranc;a privada no interior dos locais 

de espetaculos, alem de trazer o evidente beneficio a comunidade de disponibilizar 

maior efetivo oficial nas areas externas, diminui a probabilidade de conflitos nas 

areas internas, pelo fator psicol6gico trazido pela presenc;a de forc;a publicas de 

seguranc;a, as quais, nao raras vezes, sao vistas como opressivas e violentas, tendo 

o efeito de acirrar animas. 

ldentifica-se aqui urn "circulo vicioso", pelo qual a violemcia no interior dos 

estadios exigiu maior presenc;a policial, e o incremento do efetivo estaria 

alimentando a violencia, nas palavras de Zalaya: 
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Pelo indicado como anteriormente, esse circulo vicioso indicado seria 
interrompido onde a autoridade e vista como fonte de todos os males 
que os afetam como pessoas e se age diante dela com 
agressividade e violencia. 0 pessoal de seguran~a privada pode ser 
percebido como alguem que s6 esta ali para cuidar e nao 
representante social com a carga que lhe e atribuida ao papel 
policial. (ZALA Y A, 2007, p. 600) 

Existem ainda experiencias brasileiras, como a do Rio Grande do Sui, que, 

pela Resoluc;ao no 001-SSP/RS/2007, estabeleceu a proporc;ao de urn Policial Militar 

para cada mil espectadores estimados para o evento futebolistico, devendo o 

organizador do jogo providenciar a contratac;ao de, no minima, seis vezes o 

contingente policial, em funcionarios civis incumbindo de trabalhar na seguranc;as 

dos torcedores. 

A proposta de mudanc;a visa atender ao interesse publico vista que "As 

normas de direito publico, embora protejam reflexamente o interesse individual, tern 

o objetivo primordial de atender ao interesse publico, ao bem-estar coletivo." (01 

PIETRO, 2006, pg. 60), ficando patente que os interesses publicos tern supremacia 

sobre os individuais, passando entao a denominar-se de principia da supremacia do 

interesse publico. 

0 interesse publico estara melhor atendido com a utilizac;ao do efetivo policial 

militar com enfase em locais publicos, visto que estes Policiais recebem treinamento, 

instruc;ao, armamento e salarios dos impastos pagos pela coletividade, nao se 

justificando que esta deixe de receber a devida contrapartida em seguranc;a devido 

ao fato de que os Policiais Militares estao sendo empregados macic;amente no 

interior dos estadios. 

Por sua vez, os organizadores de eventos futebolisticos profissionais tern 

plenas condic;oes de arcar com o onus que lhes e devido, a seguranc;a intema dos 

estadios, a excec;ao do arbitro e de seus auxiliares. 

Guardando estreita ligac;ao como principia da supremacia do interesse 

publico, encontramos o da indisponibilidade do interesse publico, o qual nos 

ensinamento de Bandeira de Mello: 

Significa que sendo interesses qualificados como propnos da 
coletividade - intemos ao setor publico - nao se encontram a livre 
disposi~ao de quem quer que seja, por inapropriaveis. 0 proprio 
6rgao administrative que os representa nao tern disponibilidade sobre 
eles, no sentido de que lhe incumbe apenas cura-los - o que e 
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tarnbern urn dever - na estrita conforrnidade do que dispuser a 
intentio legis. as pessoas adrninistrativas nao tern portanto 
disponibilidade sobre os interesses publicos confiados a sua guarda 
e realiza<;ao. {MELLO, 2001, p. 69) 

A disponibilidade sobre o interesse publico esta permanentemente nas maos 

do administrador publico, para utilizar - na qualidade de instrumento do 6rgao a que 

representa - os meios a ele confiados, discricionariamente, obedecendo portanto a 
oportunidade e conveniencia, sem, no entanto, olvidar que todas as suas atitudes 

devem tender ao atendimento da coletividade. 

Se e certo que o administrador publico e o gerente dos recursos a ele 

confiados para o bern publico, devendo, para isso, utilizar do poder discricionario, 

com base na oportunidade e conveniencia, tambem e certo que esta 

discricionariedade e limitada aos interesses da coletividade. 

Portanto, o administrador publico tern por obrigac;ao racionalizar o uso dos 

meios, visando atender da melhor forma possivel a comunidade, e, a nosso ver, o 

modelo atual de seguranc;a no interior dos estadios nao atende de forma adequada 

ao interesse publico. 

Em virtude da indisponibilidade do interesse publico, advem que os poderes 

conferidos ao administrador publico recebem urn carater de poder-dever, sendo 

poderes que ele nao pode deixar de utilizar, sob pena de omissao, ou seja, se o 

interesse publico exige uma ac;ao e o administrador publico possui os meios para 

agir, nao lhe e facultado omitir-se. 

Pelo poder-dever do administrador publico, ele tern o poder de optar por uma 

forma ou outra de aplicac;ao dos recursos, mas tern o dever de que esta aplicac;ao 

atenda ao interesse publico, e nao de urn grupo determinado, e menos ainda, de 

grupos privados, que possuem renda para arcar com suas despesas. 

Outro principia ao qual o administrador publico esta indelevelmente ligado e o 

da eficiencia, pelo qual seu modo de atuar, que se espera seja o melhor possivel no 

fito de atingir os resultados. Deve considerar todos os fatores relacionados a sua 

area de atuac;ao, a quantidade e qualidade dos meios disponiveis e, 

conseqOentemente, optar pela melhor forma de aplicar estes meios. 

Encontra-se abrigo ainda nos ensinamento de Di Pietro para buscar o 

conceito de Servic;o Publico, sendo por ela definido como "toda atividade material 

que a lei atribui ao Estado para que a exerc;a diretamente ou por meio de seus 



49 

delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, 

sob regime juridico total ou parcialmente publico." (DIPIETRO, 2006, p. 90) 

Entende-se que o policiamento durante partidas de futebol, nos moldes 

atuais, nao e eficiente, pois deixa fragilizada a seguranc;a coletiva, em beneficia de 

entidades privadas com fins lucrativos. 

Nao ha nenhuma vedac;ao a atuac;ao das Policias Militares no interior dos 

estadios de futebol, estando esta adstrita ao poder discricionario do administrador 

publico. Da mesma forma, nao ha nada que obrigue o Estado a fornecer tal 

seguranc;a, ficando a concessao circunscrita ao poder discricionario do administrador 

publico. 

Desta forma, estando dentro do poder discricionario, o administrador publico 

deve, obrigatoriamente, medir a envergadura de suas atribuic;oes, sopesadas com a 

quantidade de meios a ele disponiveis e, se considerar possivel, podera atender a 

solicitac;ao de realizar a seguranc;a interna do estadio de futebol. 

Considerando que atualmente o efetivo da Policia Militar do Parana nao e 

suficiente para fazer frente a sua missao - policiamento em locais publicos -

somado a missao de realizar a seguranc;a dentro dos estadios de futebol - que e 

missao de cunho privado. Por este motivo, conclui-se que a seguranc;a no interior 

dos estadios de futebot deve ser repassada a iniciativa privada, a qual podera 

realizar com qualidade tal tarefa, deixando livres as forc;as publicas para realizar o 

policiamento extemo, o qual sera reatizado com maior qualidade do que atuatmente, 

pelo incremento no efetivo disponivel. 

6.2 SEGURANCA PRIVADA 

Para que a iniciativa privada possa assumir a tarefa de realizar a seguranc;a 

no interior dos estadios de futebol, alem da contratac;ao de pessoal, outras medidas 

de cunho administrative e operacional podem ser tomadas, medidas estas que os 

clubes ainda nao tomaram por motivos publicitarios e economicos, vista que a 

seguranc;a ainda nao lhes e atribuida. 

Dentre estas medidas, pode-se citar a realizac;ao de jogos sem torcida do time 

visitante, o que contribuiria fortemente nao apenas para a seguranc;a interna dos 

estadios, mas tambem para a seguranc;a extema, diminuindo a movimentac;ao e 

confronto de torcedores. 
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Tal medida ja foi proposta, varias vezes, a diversos dirigente de clubes de 

futebol, nao sendo aceita pelo fato de que poderia redundar em diminuic;ao da renda 

e dos lucros dos clubes. 

Outra medida seria a punic;ao, ainda mais rapida e severa, para os clubes, 

com penas de perda de mando de jogo, em casos de incitac;ao da violencia por parte 

de atletas, dirigentes ou funcionarios, bern como a mesma medida para atos 

irregulares de torcedores. 

Medida salutar seria tambem urn maior controle, por parte dos clubes, de 

suas T orcidas Organizadas, as quais, nao raras vezes, promovem atos de 

vandalismo e violencia contra outros torcedores, bens publicos e privados e ate 

contra si mesmos. 

Este controle deve ser implementado por meio do credenciamento, correto, 

completo e auditado de todos os seus integrantes, bern como pelo monitoramento 

deste torcedores no interior dos estadios e arredores. 

Deve-se ainda exigir que os clubes e federac;oes invistam parte de sua renda 

em campanhas educativas, no escopo de mudar a atitude dos torcedores, 

incentivando comportamentos adequados e informando-os das conseqOencias de 

seus atos, para os clubes e para os possiveis infratores. 
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QUESTIONARIO I CAO 

Prezado O:ficial, hodiemamente freqiientando o Curso de Aperfei<;oamento de O:ficiais 
(CAO) na Academia Policial Militar do Guatupe (APMG), no :fito de coletar informa<;oes 
atinentes ao tema "EMPREGO DE POLICIAIS MILITARES EM PARTIDAS DE 
FUTEBOL- OBRIGATORIEDADE OU FACULDADE?", solicito sua colabora<;ao em 
responder o presente questiommo. 

Instrucoes de preenchimento: 
a. Nao ha necessidade de identi:fica<;ao pessoal do respondente; 
b. Solicita-se que seja respondido com base em suas experiencias pniticas e/ou em 

dados que possua em sua Unidade PM; 
c. Ap6s cada questao ha urn espa<;o destinado a registrar possiveis comentarios do 

respondente; 
d. Duvidas ou sugestoes poderao ser encaminhadas via e-mail abreunig@pm.pr.gov.br 

ou via telefone: (41) 3304-4731 ou 9905-5348. 

1. Unidade PM em que trabalha: _____________ _ 

2. Quantas vezes o senhor participou de Opera<;oes PM em partidas de futebol 
pro :fissional? 

a. ( ) menos de 10 vezes. 
b. ( ) de 11 a 20 vezes. 
c. ( ) mais de 20 vezes. 

3. Indique os locais com maior incidencia de ocorrencias PM durante Opera<;oes PM 
em partidas de futebol pro:fissional, mesmo ocorrencias que nao sejam registradas em Boletim 
de Ocorrencia. Utilize nfuneros de 1 a 7, indicando com o nfunero 1 o local de maior 
incidencia e, na sequencia, os de menor incidencia. 

a. ( ) dentro do campo de jogo; 
b. ( ) na area extema, em uma distancia de ate 1OOm do estadio; 
c. ( ) na area extema, em uma distancia superior a 1OOm do estadio; 
d. ( ) na torcida organizada; 
e. ( ) nos bares; 
f. ( ) na divisao de torcidas; 
g. ( ) nas catracas. 
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4. Atualmente, em qual local emprega-se maior efetivo PM durante Opera~oes PM em 
partidas de futebol profissional? 

a. ( ) dentro do estadio; 
b. ( ) nas imedia~oes do estadio; 
c. ( ) em locais publicos como avenidas, terminais de onibus e parques. 

5. Na sua visao, em qual local deveriamos alocar maior efetivo PM durante Opera~oes 
PM em partidas de futebol profissional? 

a. ( ) dentro do estadio; 
b. ( ) nas imedi~oes do estadio; 
c. ( ) em locais publicos como avenidas, terminais de onibus e parques. 

6. 0 emprego da PM dentro dos estadios de futebol e feito de forma. 
a. ( ) satisfat6ria; 

b. ( ) regular; 
c. ( ) insatisfat6ria. 

7. 0 emprego da PM, durante Opera~oes PM em partidas de futebol pro fissional, fora 
do estadio, e feito de forma 

a. ( ) satisfat6ria; 
b. ( ) regular; 
c. ( ) insatisfat6ria. 

8. A PM possui efetivo suficiente para realizar, de forma satisfat6ria, policiamento 
dentro e fora dos estadios de futebol? 

a. ( ) sim; 
b. ( ) nao; 
c. ( ) nao sei. 

9. 0 Sr. Considera que e missao da PM realizar Oper~oes no interior de estadios de 
futebol? 

a. ( ) sim; 
b. ( ) nao; 
c. ( ) nao sei. 

Muito Obrigado. 




