
ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCI-ONAIS

PROVTMENTO No 0126/2013

Reestrutura o Nocleo do Desporto
s Defesa do Torcedor - NUDETOR.
estabelece sua composigao e
atribuig6es, revoga o provimento

no 015/2010 e d6 outras
providOncias.

o PROCURADOR_GERAL DE JUST|QA DO ESTADO DO GEARA, no
uso de suas atribuiq6es legais, em especial da que lhe 6 conferida pelos artigos 26,
Xvlll, da Lei Comptementar Estaduat no 72, de .12 de dezembro 20Og (Lei Organica do
Ministdrio Pibtico do Estado do Ceare) e 10, V, da Lei Federat no 8.625/9g (Lei
Organica Nacionat do Minist6rio pibtico);

CONSIDERANDO ser o Minist6rio p0blico instituigao permanente,
essencial a fungao jurisdicional do Estado, incumbida da detesa da ordem juridica, do
regime democratico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis, dotada,
outrossim, do poder-dever de zelar pelo efetivo respeito dos poderes publicos e dos
servigos de relevancia p0blica aos direitos assegurados na ConstituiQao Federal e nas
leisi

CONSTDERANDO ser dever do Estado garantir a todos o pleno exercicio
dos direitos culturais e o acesso as fontes da cultura nacional (arttgo 215 da
Constituiqao da Repiblica);

CONSIDERANDO ser dever do Estado lomentar as preticas
na busca do bem estar social (artigo 217 da Constituigao Federal);
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CONSIDERANDO a consolidagao da pr6tica do futebol na cultura de
nosso povo atrav6s da formaQao dos clubes desportivos e o subsequente surgimento
de massas de torcedores reunidos nas denominadas ,,torcidas organizadas";

CONSIDERANDO que a tensao e o crescente acirramento de animos
entre as torcidas tem gerado atos de violencia e vandalismo comprometedores da
incolumidade tisica e moral dos cidadaos, da normalidade dos servigos de transporte
coletivo e da integridade do patrimdnio p0blico e privado, sobretudo nas imediacoes
dos e$adios de tutebol da CaDital:

CONSIDERANDO o carater de entretenimento de massa oas
competi@es de futebol e sua inegevel rebvancia social;

CONSIDERANDO a pretica do futebot como Jator de integraQao nacional
e elemento da cultura do povo brasileiro a ser preservado pelo Estado brasileiro:

CONSIDERANDO haver a Lei Federal no 10.671, de 15 de maio de
2003, denominada "Estatuto do Torcedor',, instituido normas voltadas a protegao dos
interesses do consumidor dg eventos esportivos, garantindolhe direitos retativos a
plena salubridade e seguranga nos locais das competigoes;

CONSIDERANDO cumprir ao N4inist6rio p[blico a deresa dos interesses
p(blicos prim6rios, dentre os quais, seguramente, compreende_se a reatizagao, o
desenvolvimento e o consumo de eventos esportivos de maneira organizada,
transparente, segura, limpa e justa;

CONSIDERANDO o protocolo de Intenq6es celebrado entre o Conselho
Nacional dos Procuradores-Gerais do l\4inist6rio priblico dos Estados e da Uniao e a
Confederagao Brasileira de Futebol, que visa a lormular propostas para o
aperfeiQoamento de medidas destinadas ao combate da violencia relacionadas com
partidas de futebol:

CONSTDERANDO a necessidade
institucional do Minist6rio p0blico do Estado do

oe reorgantzar a permanente acao
Ceare tace ao risco da viotencia
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estadios de tutebol;

CONSIDERANDO o tuncionamento do Juizado do Torcedor em alguns

estadios da Capital, havendo, portanto, a necessidade da presenQa de Promolores de

Justiga para atuaQao nos procedimentos decorrentes;

CONSIDERANDO a escolha de Fortaleza como subsede da Copa do

lvlundo de 2014, bem como a necessidade de se cumprir as exigencias impostas pela

FIFA e pelo ComilC Organizador do evenlo;

RESOLVE:

Art, 10. O NUCLEO DO DESPORTO E DEFESA DO TORCEDOR - NUDETOR oassa
a apresentar a seguinte composigao:

| - Coordenador;

ll - 06 (seis) Promotores de Justiga com titularidade na Comarca de Fortaleza.

lll - 01 (um) Secret6rio.

S1o. O NUDETOR e$a hierarquicamenle vinculado ao cabinete do Procurador-Geral
de JustiQa.

S2o. O Coordenador sere um Procurador de Justiga, designado por ato do procurador-

Geral de Justiga.

S3o. Os demais componenles do NUDETOR serao indicados pelo Cooroenaoor e
designados pelo Procurador-Geral de Justiga.

$4o. O Secret6rio do NUDETOR ser6 um servidor indicado pelo Coordenador do
Nicleo e designado por ato do Procurador-Geral de Justiga, podendo ser concedida
gratificaqao de representagao de gabinete por exercicio em 6rgao de assessoramento
t6cnico, de acordo com a Lei Estadual no 14.289/2009.
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Art.29. Sao atribuig6es do NUDETOR, a serem desenvolvidas conjuniamente por seus
Membros:

| - sistematizar as atividades do Ministerio publico oficiante na Capital, atinentes d
fiscalizageo dos eventos esportivos de futebol;

ll - desenvolver atividades relativas a protegao e defesa do torcedor, na forma da Lei
Federal no 10.671, de 15 de maio de 2OO3;

lll - participar, em conjunto com o Poder piblico e entidades de futebol. oo Drocesso
de organizagao e execugao das competiq6es e espetaculos oticiais de tutebol,
zelando, neste ambito, por sua ampla publicidade e transparencia, pela licitude das
relag6es firmadas com o torcedor, pelo controle da arrecadagao e destinagao dos
recursos derivados da venda de ingressos, pelo ideal oferecimento de seguranga
p0blica e transporte coletivo, por condig6es regulares de seguranga e higiene nos
e$edios, pela salubridade dos alimentos comercializados e pela obssrvancia das
normas aplicaveis do C6digo de ProteQao e Defesa do Consumidor:"

lV - fiscalizar a implementagao das politicas p0blicas relativas aos eventos de futebol,
diligenciando, perante os 6rgaos respons6veis, medidas de combate a violencia nos
e$adios da Capital e de satisfagao dos direitos do cidadao atinentes a acesso,
consumo, salubridade, higiene, integridade tisica e patrimonial, dentre outros que lhe
sao reconhocidos pelo Estatuto do Torcedor;

V - fiscalizar a existencia legal e as atividades das torcidas organizadas de futebol,
com vistas a defesa da ordem juridica, ao combate a violencia nos estedios da CaDital
e a preven€o de condutras capazes de por em risco os direitos do cidadao
reconhecidos pelo Estatuto do Torcedor;

Vl - propor e editar recomendag6es destinadas aos 6rgaos p(blicos, as entidades
organizadoras de competig6es de futebol ou as agremiagoes de torcedores, com
vistas a ado€o de providCncias preticas, especificas, tendentes ao combate a
violcncia nos e$adios da capitar e a satisfaQao dos direitos do cidadao reconhecittgs
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Delo Estatuto do Torcedor:

Vll - propor e celebrar compromissos de conduta com organismos plblicos e
privados, para os tins de prevenqao de atos lesivos e ordem p0blica, eliminagao de
riscos ao cidadao e satis{agao dos direitos assegurados pelo Estatuto do Torcedor;

Vlll - receber representag6es de qualquer do povo, visando e apuragao
irregularidades no planejamento, organiza€o e realizagao de eventos de futebol
ambito da CaDital:

lX - ammpanhar as atualizag6es do cadastro de torcedores impedidos de ingressar

em estedios:

X - expedir recomendag6es voltadas ao saneamento dou prevengeo de atos
delet6rios do bom e normal andamento dos eventos esportivos de futebol no ambito
da Caoital:

Xl - analisar e emitir manifestagao sobre os laudos t6cnicos expedidos pelos 6rgaos e
autoridades competentes pela vistoria das condiQ6es de seguranQa dos estedios a
serem utilizados na competigao, em conformidade com o an. 29, da Lei no
'10.671/2003, e com o Decreto no 6.795/2009:

Xll - fazer-se presente, atraves de seus Membros, em escala de rodizio, nos plantoes
do Juizado do Torcedor, durante as partidas de Jutebol em que o servigo tor oferecido,
oficiando nos feitos de competCncia daquele Juizo;

Xlll - atuar, em conjunto com o Promotor natural, nos procedimentos decorrentes dos
Dlant6es do Juizado do Torcedor:

XIV - elaborar estatlstica mensal e anual referente as ocorrCncias de natureza
criminal e civel registradas no embito dos plantoes do "Juizado do Torcedod'e
NUDETOR, viabilizando a realizaQao de levantamento estatistico em torno da
quantidade e natureza das inlrag6es penais, perfil do autor do lato delituoso, saneao
aplicada, bem como outras variaveis que possam servir como parametro na

de

no

de medidas e/ou politicas pUblicas tendo como foco a proteceo e defesa do torced
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XV - exercer outras atividades correlatas.

Art. 30. Sao atribuiQ6es do Coordenador do NUDETOR:

| - providenciar estrutura adequada ao ideal funcionamento do Nricleo;

ll - coordenar as atividades do N0cleo. descritas no art. 20:

lll - coordenar as atividades relativas a protegao e defesa do torcedor, na forma da Lei
Federal no 10.671, de 15 de maio de 2003:

lV - designar reunioes tematicas sobre os eventos de futebol realizados na CaDital:

V - manter contatos institucionais com entidades publicas e privadas, para a
consecugeo de apoio aos trabalhos do N0cleo;

Vl - propor, ao Procurador-Geral de Justiga, a celebragao de convgnios com
entidades publicas e privadas, para o alcance de cooperagao t6cnica necessaria d
realizaqao das atividades do N0cleo;

Vll - elaborar, em conjunto com os demais integrantes do Nucleo, campanhas
voltadas a difusao da cultura da paz nos estadios de tutebot;

Vlll - organizar semin6rios, encontros e audiCncias poblicas atinentes ao combate a
violencia nos estedios, para fins de discussao do tema, aperfeigoamento de
e$rategias de aqao e envolvimento da sociedade na busca da pacilicagao dos
eventos de futebol;

lX - determinar a distribuigeo de processos administrativos dentre os demais
membros do Ntcleo, para manifestaqao;

X - expedir recomenda€o a Federagao Cearense de Futebol, em conformidade com
a manife$agao dos demais Membros em relagao aos laudos t6cnicos expedidos pelos
6rgaos e autoridades competentes pela vistoria das condigdes de seguranga dos
estadios a serem utilizados na competigao, em
10.671/2003, e com o Decreto no 6.795/2009:

idade com o art. 23, da Lei no
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xl - realizar a escara de presenga dos membros do Nucreo aos estadios de futebol
onde funcione o Juizado do Torcedor;

Xll - interagir com os demais componentes do Nucleo para consecugao dos seus
objetivos especificos;

Xlll - exercer outras atribuig6es administrativas atinentes ao Nocleo.

Paragrafo Unico. Nas ausencias e impgdimentos do Coordenador do NUDETOR, suas
atribuiglss recairao para o Membro do Nucleo mais antigo na Entrancia.

Art. 40. Constituem atribuigoes do Secrehrio:

| - organizar os seryigos administrativos do Nucleo;

ll - secretariar as reunioes do Nr.icteo, providenciando a confecaeo das respectivas
alas;

lll - providenciar a expedigao de alos do Nucleo;

lV - organizar os cadastros de entidades ligadas a atividades de futebol,
V - interagir com os demais componenles do N0cleo para consecugao dos seusobjetivos especificos;

Vl- exercer outras atividades administrativas fiplcas do encargo.

Art. 50. Fica revogado o provimento PGJ_CE no 01S, de iO de fevereiro de 2OlO.
Registre-se. publique-se. Cumpra_se.

GABINETE Do PRocURADoR-GERAL DE JUSTISA, em
de 2013.

Jlae t nle'

Alfredo RICARDO de valcante MAC

Procu


