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REP N.º 71/2020 
(MPRJ nº 2020.00407710) 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO Nº  01/2020  
 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da 1ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO DE BARRA DO PIRAÍ, 
no exercício das atribuições legais conferidas pelos artigos 34, inciso IX, da Lei Complementar 
nº 106, de 02 de janeiro de 2003, 27, inciso IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e artigos 
51 a 61 da Resolução GPGJ n. 2.227/2018 e pela Resolução n.º 164/2017 do CNMP, vem expedir 
a presente RECOMENDAÇÃO dirigida ao MUNICÍPIO DE PARACAMBI, na pessoa de sua 
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA Lucimar Cristina da Silva Ferreira, pelos  fatos e na 
forma a seguir expostos. 

 
CONSIDERANDO o teor da notícia em epígrafe, instaurado com base em informações 

remetidas a esta Promotoria de Justiça dando conta de que estão agendados alguns jogos de 
futebol relativos ao campeonato Brasileirão da Baixada 2020 no Município de Paracambi;  

 
CONSIDERANDO que o jogo do Guarajuba FC ocorreria no dia 12 de junho de 2020, 

mais precisamente no campo do Brasil Industrial Esporte Clube, mas que tal jogo poderia ser 
transferido para o Campo do Guarajuba, eventos com portões abertos ao público  

 
CONSIDERANDO que segundo a Organização Mundial de Saúde o mundo inteiro 

enfrenta uma pandemia pelo agente infeccioso COVID19 com graves consequências para a 
humanidade; 

 
CONSIDERANDO que estudos científicos demonstraram que a dissipação de 

aerossóis se dá em uma distância superior a 10 metros por pessoas ofegantes e que atividades 
físicas ao ar livre deixam rastros de gotículas capazes de transmitir o vírus, o que desencadeia 
na necessidade de que o grau de distanciamento entre pessoas praticando exercícios físicos seja 
maior do que aquele adotado para pessoas paradas;  

 
CONSIDERANDO que países com o D1 (primeiro dia de transmissão local da doença) 

muito anterior ao do Brasil não retornaram suas atividades esportivas, como é o caso da França, 
e que países como Espanha e Itália, que tiveram forte grau de contágio inicial, somente 
decidiram pela retomada dos jogos de futebol quando houve a desaceleração do ritmo de 
propagação da doença, e não durante o período de ascendência da curva de contágio;  

 
CONSIDERANDO que as situações dos países acima diferem-se totalmente do cenário 

brasileiro, sendo que neste se demonstra uma tendência ainda de aceleração do ritmo de 
contágio da doença no território nacional, e que recentemente o Brasil se tornou o segundo país 
do mundo com mais óbitos por contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19); 
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CONSIDERANDO que o Brasil é atualmente o segundo país com maior número de 
casos de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) no mundo, conforme o balanço global de 
informações da Universidade John Hopkins; 

 
CONSIDERANDO que até mesmo os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio 

2020, que teriam início em 24 de julho de 2020, concordaram em adiar o evento por um ano 
devido à pandemia de coronavírus, medida esta que, segundo o primeiro-ministro japonês 
"permitirá que os atletas joguem em suas melhores condições e tornará o evento seguro para os 
espectadores"16, e que trata-se simplesmente do primeiro adiamento ocorrido nas Olímpiadas 
em 124 anos, ou seja, o único ocorrido em sua história moderna. Somente tendo ocorrido 
situação semelhante em 1916, 1940 e 1944, quando os jogos olímpicos foram cancelados durante 
as duas guerras mundiais; 

 
CONSIDERANDO que no âmbito do Município de Paracambi foi expedido o Decreto 

Municipal n° 5.136/2020 impediu a realização de eventos esportivos até o dia 31.07.2020, 
tampouco sendo autorizado a abertura destes ao público; 

 
CONSIDERANDO que o Município informou que não foram elaborados pelos 

participantes do evento protocolos e cadernos de procedimentos imperativos baseados em 
critérios técnicos e científicos que garantam a realização dos jogos dentro de padrões que 
resguardem a segurança e a saúde dos agentes envolvidos e dos cidadãos de Paracambi; 

 
CONSIDERANDO que segundo o art. 2º do Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/03), 

torcedor é toda pessoa que aprecie, apoie ou se associe a qualquer entidade de prática 
desportiva do País e acompanhe a prática de determinada modalidade esportiva, e que tal 
conceito de torcedor vai muito além das pessoas que se dirigem aos jogos; 

  
CONSIDERANDO que o § 3º do art. 42 da Lei 9.615/98 (Lei Pelé) prevê que o 

espectador pagante, por qualquer meio, de espetáculo ou evento desportivo equipara-se, para 
todos os efeitos legais, ao consumidor, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990; 

 
CONSIDERANDO que os artigos 13, 17 e 28 do Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/03) 

preveem, respectivamente, que o torcedor tem direito a segurança nos locais aonde são 
realizados os eventos esportivos, durante e depois da realização das partidas, que é direito do 
torcedor a implementação de planos de ação referentes a segurança, transporte e contingências 
que possam ocorrer durante a realização de eventos esportivos e que o torcedor partícipe tem 
direito à higiene e à qualidade das instalações físicas dos estádios e dos produtos alimentícios 
vendidos no local; 

 
CONSIDERANDO que é direito do torcedor que a participação das entidades de 

prática desportiva em competições organizadas pelas entidades de que trata o art. 5º da Lei 
10.671/03 seja exclusivamente em virtude de critério técnico previamente definido, e que 
eventual eliminação de clubes que, justificadamente, com base nos riscos à saúde dos atletas 
decorrentes da pandemia, venham a discordar das alterações no regulamento do campeonato 
carioca estará comprometendo a competitividade e lesando a expectativa legítima de inúmeros 
torcedores, que se dispuseram a assistir aos espetáculos desportivos; 
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CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público para a defesa dos interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos, prevista no artigo 129, III, da Constituição Federal 
(CRFB/88), artigos 81 e 82, I, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e 
artigos 1º, II, 5º, 6º e 7º, da Lei n. 7.347/85; 

 
CONSIDERANDO que a defesa do consumidor-torcedor é garantia fundamental dos 

indivíduos, a ser promovida pelo Estado, prevista expressamente no artigo 5º, inciso XXXII, da 
CRFB/88; 

 
CONSIDERANDO a natureza cogente das normas do Código de Defesa do 

Consumidor, de ordem pública e interesse social, conforme dispõe seu art. 1º; 
 
CONSIDERANDO o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado 

de consumo (art. 4º do CDC) e que o fornecedor deve buscar o aprimoramento na prestação do 
serviço e a harmonia na relação de consumo através da preservação dos direitos básicos do 
consumidor, sendo um deles a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos (art. 6º, VI, CDC); 

 
CONSIDERANDO que, consoante o disposto no art. 3º da Lei n. 10.671/2003 (Estatuto 

de Defesa do Torcedor), para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos do 
CDC, as entidades responsáveis pela organização da competição; 

 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 40 do Estatuto do Torcedor, a  defesa dos 

interesses e direitos dos torcedores em juízo observará, no que couber, a mesma disciplina da 
defesa dos consumidores em juízo de que trata o CDC; 

 
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor torcedor a proteção da vida, 

saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos ou nocivos (art. 6°, I, CDC); 

  
CONSIDERANDO que os fatos relatados são, em tese, passíveis de investigação e 

repressão por meio das medidas judiciais e extrajudiciais inseridas no âmbito das atribuições 
desta Promotoria de Justiça, eis que violadores de direitos coletivos; 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelo Promotor de 

Justiça subscritor da presente, nos termos do disposto nos artigos 127 da Constituição da 
República de 1988 e 82, I da Lei nº 8078/90, resolve, com fundamento no disposto no artigo 27, 
parágrafo único, inciso IV da Lei n° 8625/93 e na Resolução nº 164/2017, do Conselho Nacional 
do Ministério Público - CNMP,  RECOMENDAR a Excelentíssima Prefeita, Sra. Lucimar 
Cristina da Silva Ferreira, que haja rigorosa fiscalização quanto ao cumprimento do decreto 
municipal n.º 5.136/2020, publicado em 27.06.2020, mais precisamente do seu artigo 12, VII, 
“b”, que suspende a realização de eventos desportivos no Município de Paracambi, devendo 
ser impedida a realização, dentro do Poder de Polícia constitucionalmente assegurado ao 
Município, do jogo de futebol do campeonato Brasileirão da Baixada 2020 a ocorrer no dia 
12.07.2020, às 11h, no Campo do Guarajuba ou no campo do Brasil Industrial Esporte Clube 
Estádio.  

Para tanto, deve ser utilizada para que se impeça o evento desportivo acima 
mencionado, caso necessário, a Guarda Municipal, ou seja solicitado o auxílio da Polícia Militar, 
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devendo ser remetido a esta Promotoria da Justiça o relatório da diligência realizada no suposto 
dia do evento (12.07.20): quantos agentes públicos foram utilizados; quantas viaturas; se havia 
evento desportivo e público no local; se foi suspenso o evento desportivo; se foi necessário 
solicitar auxílio da Polícia Militar; se houve algum encaminhamento posterior; e outras 
informações que se entender pertinentes.  

 
Finalmente, solicita-se ao destinatário a adequada e imediata divulgação da 

recomendação expedida, incluindo sua afixação em local de fácil acesso ao público e nos locais 
dos jogos e ao clube envolvido, que atualmente é o sítio eletrônico do Município do Rio de 
Janeiro, com base no art. 10, da Resolução nº 164 de 2017, do CNMP. 

 
Fica o destinatário desde já advertido que o descumprimento da presente 

recomendação poderá ensejar o ajuizamento de ação civil pública tratando sobre o tema. 
 
Por fim, determino à secretaria desta Promotoria de Justiça: 
 
1. Registre-se em livro próprio; 
 
2. Cientifique-se, via correio eletrônico, a Exma. Sra. Lucimar Cristina da Silva 

Ferreira, pelo Município de Piraí, enviando-lhe cópia da presente Recomendação, que deverá 
ser respondida no prazo de até 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento da mesma. 

  
3. Junte-se aos autos; 
 
4. Remeta-se a presente Recomendação aos Centros de Apoio Operacionais das 

Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e Contribuinte (CAO 
Consumidor e Contribuinte) e da Saúde (CAO Saúde), em arquivo eletrônico. 

 
 

Barra do Piraí, 07 de julho de 2020. 
 
 
 
 

Leonardo Zulato Barbosa 
Promotor de Justiça 

Mat. 7031 
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