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NOTA TÉCNICA

ORIENTAÇÕES  SOBRE  OS  LAUDOS  PREVISTOS  NO  ART.  23  DA  LEI  FEDERAL
10.671/2003  -  ESTATUTO  DO  TORCEDOR,  REGULAMENTADO  PELO  DECRETO
6.795/2009  E  PORTARIA  209/2015  DO  MINISTÉRIO  DOS ESPORTES,  DURANTE  A
PANDEMIA COVD 19.

INTRODUÇÃO

É  garantia  constitucional  o  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança, além de outros, elencados entre as garantias constitucionais
mínimas (art. 5º, caput, CF/1988);

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º consagra, dentre os direitos
sociais, o direito ao lazer, nesse compreendido o direito ao desporto abordado
por nossa Carta Magna, em seu art. 217, o qual atribui ao Estado o dever de
fomentar práticas desportivas, como direito de todos.

Para assegurar o cumprimento desse dispositivo Constitucional o art. 127 da CF/
1988,  que  conferiu  ao  Ministério  Público   a  defesa  da  ordem  jurídica,  dos
interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,  devendo zelar  pelos  serviços  de
relevância pública.

O Estatuto do Torcedor foi sancionado em 2003 com a intenção de estabelecer
normas de proteção e defesa do torcedor,tendo como um dos pontos principais
a segurança do torcedor, destinando ao Ministério Público a tarefa de proteção e
defesa do torcedor.

Incontestável  que  o  torcedor  tem direito  à  segurança  nos  locais  onde  são
realizados  os  eventos  esportivos  antes,  durante  e  após  a  realização  das
partidas (artigo 13, Lei 10.671/03);

No  artigo  23  consta  que  a  entidade  responsável  pela  organização  da
competição deve apresentar  ao Ministério  Público dos Estados e do Distrito
Federal,  previamente  à  sua  realização,  os  laudos  técnicos  expedidos  pelos
órgãos e autoridades competentes pela vistoria das condições de segurança
dos estádios a serem utilizados na competição.
Na forma do artigo 17 da Lei 10.671/03 que dispõe sobre o Estatuto de Defesa
do Torcedor é direito do torcedor que sejam implementados planos de ação
referentes  à segurança,  transporte e contingências  que possam ocorrer  em
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decorrência da realização de eventos esportivos, que devem ser elaborados
pela entidade responsável pela organização das competições, sob supervisão
dos órgãos de segurança pública;

A racionalização e a melhoria dos serviços de relevância pública (CDC, art. 4o  ,
inciso  VII)  representam  um  dos  princípios  que  orientam  as  relações  de
consumo no atendimento das necessidades dos consumidores,  sendo que a
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral,  e  em especial
àqueles de segurança pública, encontram-se garantidos como direito básico
do consumidor (CDC, art. 6o  , inciso X), além da obrigatoriedade de respeito à
sua dignidade, saúde e segurança;

Despiciendo  reafirmar-se que  é  dever  da  entidade  responsável  pela
organização  da  competição  a  elaboração   dos  planos  de  ação  referentes  a
segurança,  transporte  e  contingências  que  possam  ocorrer  durante  a
realização  de  eventos  esportivos regulamentados  no  artigo  17  e  seus
parágrafos da Lei nº. 10.671/03; 

Igualmente é de bom alvitre  reafirmar-se que é dever da entidade responsável
pela organização da competição apresentar ao Ministério Público dos Estados,
previamente  à  realização  dos  eventos  desportivos,  os  Laudos  Técnicos  de
Segurança; Vistoria de Engenharia; Prevenção e Combate a Incêndio; e
Condições Sanitárias  e de Higiene,  expedidos  pelos  órgãos  e  autoridades
competentes,  conforme o previsto no artigo 2º, §1º, I,  II,  III e IV da
Portaria  nº.  250/2015,  que  regulamenta  o  artigo  23  da  Lei  nº.
10.671/03.

Quando  nos  transportamos  para  a  matéria  consumerista  o  Código  fixou  o
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo como
esteio maior da Política Nacional das Relações de Consumo (art.  4º, inciso I,
CDC).

Os fornecedores  de produtos  e  serviços  devem adotar  todas  as  providências
necessárias para que a vida, a saúde e a segurança dos consumidores sejam
resguardadas mesmo que não haja perigo ou nocividade acentuados. A efetiva
prevenção e a reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos
e difusos causados aos consumidores constitui um direito destes assegurado pelo
art. 6º, incisos I e VI, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

A Organização Mundial de Saúde – OMS, em 30  de janeiro de 2020, declarou
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado o grau
de avanço dos casos de contaminação pelo novo Coronavírus.

Declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção 
humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde 
em 11 de marco de 2020.
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A  Confederação  Brasileira  de  Futebol  -CBF  e  suas  filiadas,  as  Federações
Estaduais, apresentaram Protocolos que aprovados pelas autoridades sanitárias,
possibilitou o retorno dos campeonatos, seja a nível nacional,regional e estadual,
com ausência de torcedores.

Tal  situação  resultou  que,  pela  ausência  de  torcedores  nos  estádios,alguns
laudos  apresentados  concluíram  que   alguns  estádios  foram  considerados
“REPROVADOS”, e a maioria “APROVADOS COM RESTRIÇÃO”.

Nos últimos dias a imprensa tem noticiado esforços da  Confederação Brasileira
de Futebol -CBF, para o retorno de torcedores aos estádios, o que ocasionará,
com absoluta certeza, do Ministério Público.

CONCLUSÃO:

A Comissão, por seus integrantes presentes, concluiu que: A) é  obrigatória a
apresentação  dos  laudos,  em  cumprimento  ao  que  determina  o  art.  23  do
Estatuto do Torcedor, regulamentado pelo Decreto  6.795, de 13 de março de
2009 e  pela  Portaria  290/2015  do  Ministério  dos  Esportes,  ADMITINDO,
ENTRETANTO,  tendo  em  vista  o  quadro  da  PANDEMIA  da  COVID-19,  ora
vivenciado  pelo  Brasil,  ocasionando  a  realização  de  jogos  sem  presença  de
torcedores, ser possível a realização de jogos, mesmo com a “ APROVAÇÃO COM
RESTRIÇÃO”,  desde  que  tal  restrição  se  refira,  estritamente,  à  presença  do
torcedor; B) Com o retorno de jogos com a presença de torcidas, deverão ser
exigidos todos os laudos “COM APROVAÇÃO”, na forma  preconizada nos anexos
dos laudos, homologados pela Portaria 290/2015..
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