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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1.043.912-0, DA 

COMARCA DE PARANAVAÍ - 1ª VARA CÍVEL 

AGRAVANTE: Ministério Público do Paraná.  

AGRAVADO: Atlético Clube Paranavaí. 

INTERESSADOS:  Município de Paranavaí e 

outros. 

RELATORA: Desª. Lélia Samardã Giacomet 

 

 

 

 

VISTOS, e examinados estes autos de Agravo de 

Instrumento nº. 1.043.912-0, da Comarca de Paranavaí – 1ª Vara Cível, 

em que é agravante: Ministério Público do Estado do Paraná; agravado: 

Atlético Clube Paranavaí e interessados: Município de Paranavaí e 

Federação Paranaense de Futebol.  

 

I - Trata-se de Agravo de Instrumento 

interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra a r. 

decisão (fls. 86/87-TJ) que, nos autos de “Ação Declaratória e Limitativa 

de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela” nº. 

0000822-15.2013.8.16.0130, proposta pelo Atlético Clube Paranavaí 

contra o Agravante, o Município de Paranavaí e a Federação Paranaense 

de Futebol, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de 

Paranavaí, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes 

termos:  

 

“Trata-se de Ação Declaratória e Limitativa de 

Obrigação ajuizada por Atlético Clube de Paranavaí em face do 

Ministério Público do Estado do Paraná e Outros. 

O autor pleiteia liminarmente, a autorização para 

que possa comercializar bebidas alcóolicas (cerveja) nos eventos 

que participar, e assim, declarar suspensa a eficácia das 
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Cláusulas 6º, 7º e 8º do Termo de Compromisso de Ajustamento 

de Conduta até a eficácia/vigência da Lei 12.663/2012. 

É o relatório. Decido. 

Como narrado na inicial, o autor, assinou o Termo 

de Compromisso de Ajustamento de Conduta, se comprometendo 

a impedir a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas 

em dias de realização de eventos esportivos, decorrentes de 

competições organizadas pela Federação Paranaense de Futebol, 

esta delegatária da CBF (cláusula 6ª). 

Verifico que o referido termo, foi assinado em 

14/12/2010, anterior à Lei Geral da Copa (Lei 12.662/2012), a 

qual, em seu artigo 68-A prevê a aplicação dos dispositivos do 

Estatuto do Torcedor às competições a serem realizadas no Brasil 

na Copa do Mundo de 2014. 

Entretanto, a Lei Geral da Copa, excluiu a 

aplicação do artigo 13-A do Estatuto do Torcedor, o qual proibia a 

venda de bebidas suscetíveis a gerar ou possibilitar a prática de 

atos de violência. Assim, a venda de bebidas alcoólicas foi 

permitida na realização da Copa do Mundo de 2014, uma vez que 

a lei específica não proibiu tal procedimento. 

Assim sendo, ainda que o termo de conduta tenha 

sido assinado pelo autor, a proibição de comercialização e 

consumo de bebidas alcoólicas (cerveja) de qualquer natureza na 

realização de eventos esportivos não deve prosperar, pelo o que 

venho a expor: 

A proibição fere o Princípio da Isonomia, previsto 

no artigo 5º, da Constituição caput Federal, uma vez que não 

pode haver diferenças entre as torcidas que estarão presentes 

nos jogos que serão realizados na Copa do Mundo 2014 e as 

torcidas presentes nos eventos esportivos coordenados ou 

organizados pela Federação Paranaense de Futebol. 

Além deste princípio, entendo que o Princípio da 

Liberdade também é atingido, pois a venda de bebidas alcoólicas 

é restrita aos menores de 18 anos, não podendo o torcedor 
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deixar de consumi-la em razão do lugar em que se encontre por 

gerar ou possibilitar atos de violência. 

Caso fosse este o entendimento do legislador, 

deveria este proibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas 

em todos os lugares que fossem realizados eventos esportivos, 

pois a reação do consumo de cerveja é a mesma, independente 

do lugar em que se encontre. 

Assim sendo, CONCEDO a liminar pleiteada pelo 

autor a fim de autorizar a comercialização e o consumo de 

cerveja nos eventos em que o autor, Atlético Clube de Paranavaí 

estar presente e, DECLARO suspensa as cláusulas 6º, 7º e 8º do 

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta assinado 

pelo autor até a eficácia da Lei 12.663/2012. 

Expeçam-se ofícios ao Comando do 8º Batalhão da 

Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros de Paranavaí/PR, 

dando-lhes ciência desta decisão. 

1. Cite-se os requeridos para responder aos 

termos da presente demanda no prazo do artigo 188 e 191 do 

CPC, com as advertências do art. 285 do CPC; 

2. Com a reposta, acaso alegadas questões 

preliminares ou juntados documentos novos, dê-se vista à 

requerente em réplica, pelo prazo de 10 (dez) dias; 

3. Em seguida, intimem-se as partes para 

manifestar interesse na realização de Audiência de Conciliação 

do art. 331 do CPC, devendo, juntar proposta concreta de acordo. 

Prazo de 5 (cinco) dias; 

4. No mesmo prazo de 5 (cinco) dias, devem as 

partes indicar as provas que pretendem produzir, indicando o 

alcance e objetivo de cada espécie, de forma fundamentada e 

específica, sob pena de indeferimento de pedidos reputados 

genéricos; 

5. Em seguida, venham os autos conclusos para 

decisão abrindo a fase instrutória do processo ou sentença. 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br

Página 4 de 9

 (Agravo de Instrumento nº. 1.043.912-0 - Paranavaí) 
 

6. Expeçam-se ofícios ao Comando do 8º Batalhão 

da Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros de Paranavaí/PR, 

dando-lhes ciência desta decisão. 

[...]”.  

 

Sustenta o Agravante, em síntese, que (fls. 

05/33): 

 

(a) é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da ação, pois não participou do Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) firmado entre o Município de Paranavaí, Atlético Clube 

Paranavaí e a Federação Paranaense de Futebol.  Afirma que houve a 

utilização desautorizada de modelo de TAC firmado pelo Ministério 

Público com os clubes da capital, Secretaria de Segurança Pública e 

Federação Paranaense de Futebol, o que induziu equivocadamente a 

inclusão do Agravado no pólo passivo da ação; 

 

(b) no caso em questão, deve intervir no 

processo como “custus legis”, pois há interesse público, nos termos do 

artigo 82, III, do Código de Processo Civil, sendo que entende que é 

vedada a venda de bebidas alcoólicas nos estádios enquanto vigorar o 

artigo 13-A, II da Lei nº. 10.671/03 (Estatuto do Torcedor);  

 

(c) não é possível conferir tratamento isonômico 

entre os torcedores do Campeonato Paranaense e da Copa do Mundo de 

2014. Afirma que a Lei nº. 9.294/1996 estabelece restrições quanto a 

propaganda de bebidas com elevado teor alcoólico, sendo que em 

nenhum momento autoriza o consumo de cerveja por possuir menor 

teor de álcool;  

 

(d) a Lei nº. 12.299/2010 veda expressamente o 

consumo de bebidas ou substâncias que possam causar a prática de 
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atos de violência, dentre elas a cerveja, sendo o dispositivo tão claro 

que teve que ser adaptado para a realização da Copa das 

Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014.  

 

(e) a Lei nº. 12.663/2012 (Lei Geral da Copa) 

liberou a venda de bebidas alcoólicas de modo excepcional e transitório, 

não havendo qualquer ofensa ao princípio da isonomia, pois referida lei 

não se aplica aos torcedores do Campeonato Paranaense;  

 

(f) o Decreto nº. 6.117/07, que estabelece a 

Política Nacional sobre o Álcool, estimula e fomenta medidas que 

restrinjam os pontos de venda de bebidas alcoólicas, em razão de maior 

vulnerabilidade à situação de violência e danos sociais;  

 

(g) o Campeonato Paranaense não possui 

qualquer vinculação com a Copa do Mundo de 2014, assim, não é 

possível a aplicação de legislação especifica criada para este evento, 

sendo que o fato de não existirem problemas no último jogo em que 

houve a venda de bebidas alcoólicas não autoriza o descumprimento da 

legislação aplicável; 

 

(h) a decisão proferida extrapola a competência 

do Juiz Singular, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, 

pois o Agravado poderá participar de eventos fora da sua jurisdição 

onde não vigorará os termos da decisão impugnada;  

 

(i) os requisitos para a antecipação da tutela 

recursal encontram-se presentes, eis que a decisão impugnada ofende o 

ordenamento jurídico e toda uma coletividade poderá ser atingida em 

razão da venda de bebidas alcoólicas.  
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Requer a concessão da antecipação da tutela 

recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, após o 

processamento do recurso, o seu provimento com a reforma da decisão 

agravada para indeferir a tutela antecipada. 

 

É, em síntese, o relatório. 

 

II - De início, vale observar que o presente 

recurso de agravo de instrumento encontra-se devidamente instruído, 

com as peças obrigatórias previstas na legislação processual (art. 525, 

CPC), além de preencher os requisitos de admissibilidade, motivo pelo 

qual deve ser conhecido. 

 

Para a concessão do efeito ativo ou 

suspensivo, quando do recebimento do recurso de agravo de 

instrumento, se faz necessária à presença, prima facie, dos requisitos 

autorizadores da medida de urgência, quais sejam: a relevância da 

fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, 

nos termos dos artigos 527, inciso III e 558, ambos do Código de 

Processo Civil. 

 

No caso em análise, em sede de cognição 

sumária, entendo que se encontram presentes os aludidos requisitos 

autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado.  

 

A Lei nº. 10.671/2003, que dispõe sobre o 

Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências (Estatuto do 

Torcedor), em seu artigo 13-A, inciso II, proíbe o consumo de bebidas 

alcoólicas nos estádios de futebol, senão vejamos:  

 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br

Página 7 de 9

 (Agravo de Instrumento nº. 1.043.912-0 - Paranavaí) 
 

“Art. 13-A.  São condições de acesso e 

permanência do torcedor no recinto esportivo, sem 

prejuízo de outras condições previstas em lei:   

[...] 

II - não portar objetos, bebidas ou substâncias 

proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática 

de atos de violência;   

[...]”. 

 

Por sua vez, a Lei nº. 12.663/2012, que dispõe 

sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 2013, à Copa 

do Mundo FIFA 2014 e à Jornada Mundial da Juventude de 2013, 

estabelece que o artigo 13-A do Estatuto do Torcedor não se aplica para 

referidas competições, senão vejamos: 

 

“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 arts. 31-A, 32 

e 37 e nas disposições constantes dos Capítulos II, III, VIII, 

IX e X da referida Lei. 

 § 2o  Para fins da realização das Competições, 

a aplicação do disposto nos arts. 2º-A, 39-A e 39-B da Lei 

nº 10.671, de 15 de maio de 2003, fica restrita às 

pessoas jurídicas de direito privado ou existentes de fato, 

constituídas ou sediadas no Brasil”. 

 

A Lei nº. 12.663/2012 aplica-se tão somente 

para alguns eventos citados expressamente na lei, sendo que não pode 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art13a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art13a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art28%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art31a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art32
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#capituloii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#capituloiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#capituloviii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#capituloix
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#capitulox
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art2a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art39a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art39b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art39b
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ter sua aplicação estendida para outros eventos não elencados, em 

razão da ausência de previsão legal.  

 

Ou seja, o Estatuto do Torcedor é aplicável na 

integra ao Agravado, Atlético Clube Paranavaí, nas competições que 

disputar, inclusive com relação à vedação da venda e consumo de 

bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar 

a prática de atos de violência. 

 

Desta forma, restou demonstrada a 

verossimilhança das alegações do Agravante. 

 

Também o perigo de lesão grave ou de difícil 

reparação está evidente, pois a continuidade da permissão da venda e 

consumo de bebidas alcoólicas poderá causar problemas nos jogos a 

serem realizados, bem como ofende o princípio da isonomia eis que os 

demais Clubes do Estado do Paraná estão cumprindo o Estatuto do 

Torcedor.  

 

Por fim, com relação à alegação de 

ilegitimidade passiva sustentada pelo Ministério Público do Estado do 

Paraná, mostra-se mais adequada a análise de tal questão após o 

devido processamento do recurso. 

 

III - Desta forma, DEFIRO, por ora, a antecipação 

dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão 

impugnada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e autorizou a 

comercialização e o consumo de cerveja nos eventos em que o 

Agravado estar presente. 

 

Ressalta-se que esse posicionamento é tomado, 

exclusivamente, em sede de análise sumária dos elementos carreados 
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aos autos, não vinculando a decisão final do agravo de instrumento, 

sendo certo, ademais, que a questão será melhor analisada após a 

apresentação da resposta do Agravado e das informações do Juiz da 

causa. 

 

IV - Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Paranavaí, enviando cópia desta decisão ao MM. Juiz 

prolator da decisão agravada, para que preste as informações que 

entender necessárias, bem como exerça, se assim entender, juízo de 

retratação, e manifeste-se quanto ao cumprimento do art. 526 do CPC. 

  

V - Intimem-se o agravante e todos os 

interessados da presente decisão. 

 

VI - Intime-se o agravado para que, no prazo de 

10 (dez) dias, responda ao presente recurso. 

 

VII - À Douta Procuradoria Geral de Justiça, ao 

final, voltando-me conclusos para julgamento. 

 

VIII - Autorizo a Chefia da Seção a assinar os 

ofícios necessários. 

 

Curitiba, 29 de abril de 2013. 

 

LÉLIA SAMARDÃ GIACOMET 

Desembargadora Relatora 
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