
Brasília (DF). 21 de setembro de 2010 (data do julgamento). 
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA 

Relator 

22 REVISTA JURíDICA CONSULEX - ANO XIV - N° 331 - l ' DE NOVEMBRO/2010 

Serra Dourada (fls. 1671l70e). 
Apresentadas contrarrazões (fls. 404 -406), o recurso foi 

admitido na origem (fls. 410-411). 

VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA 
EM ESTÁDIO DE FUTEBOL 

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA 

PROIBiÇÃO - LEGALIDADE 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 31.064-GO (2009/0238384-2) 
Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima 

Recorren te: Adalmir Santana e Outro 

Advogado Leovegildo Rodrigues 
Recorrido : Ministério Público do Estado de Goiás 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGU
RANÇA. PROIBiÇÃO DE VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA EM ESTÁ
DIO DE FUTEBOL. MINISTÉRIO PUBLICO. ATUAÇÃO. DEFESA DA 
ORDEM JURfDICA, REGIME DEMOCRÁTICO E DIREITOS SOCIAIS 
E INDIVIDUAIS INDISPONfvEIS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA (TAC). ADEQUAÇÃO DAS CONDUTAS As EXIGfNClAS 
LEGAIS. ESTATUTO DO TORCEDOR (LEI N° 10.671/03) E POLfTICA 
NACIONAL SOBRE O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. INEXIS
TtNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL. DIREITO LIQUIDO E CERTO 
NÃO VIOLADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. O mandado de segurança tem o escopo de tutelar direito com
provado de plano, sujeito à lesão ou ameaça de lesão por ato abu
sivo ou ilegal de autoridade. 
2. O Ministério Público, instituição vocacionada constitucional
mente para a defesa da ordem jurídica, regime democrático e dos 
interesses individuais e sociais indisponíveis (art. 127 da CF), com 
esteio na Lei da Ação Civil Pública, firmou Termo de Ajustamento 
de Conduta, instrumento formal de adequação das condutas às 
exigências legais, visando o combate da violência no Estádio Serra 
Dourada. Atuou, portanto, no exercício das atribuições a ele con
feridas, nos termos dos arts. 26 da Lei na 8.625/93,14 da Resolução 
na 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e 129 da CF. 
3. In casu, a proibição de vender bebida alcoólica não decorreu 
de ato ilegal ou abusivo e, sim, da imposição estabelecida na Lei 
na 10.671/03 (Estatuto do Torcedor) e na Política Nacional sobre o 
Consumo de Bebidas Alcoólicas (Decreto na 6.117/07). 

4. Recurso ordinário não provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes 
as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar pro
vimento ao recurso ordinário em mandado de segrnança, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Bene
dito Gonçalves (Presidente), Hamilton Carvalhido, Luiz Fux 
e Teori Albino Zavascld votaram com o Sr. Ministro Relator. 

RELATÓRIO 

O Excelentíssimo Senhor Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segu
rança interposto por ADALMIR SANTANA E OUTRO, com 
base no art. 105,11, b, da Constituição Federal. contra acór
dão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim emen
tado (fls. 157-158): 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROIBiÇÃO DEVENDA DE BEBIDA 
ALCOÓLICA NO INTERIOR DO ESTÁDIO SERRA DOURADA. 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. LEGALIDADE. EXER
cfCIO DO PODER DE POLICIA. 
I - A proibição do comércio de bebidas alcoólicas no interior 
do Estádio Serra Dourada tem por objetivo a segurança e o 
bem-estar da coletividade, principalmente dos torcedores e 
seus familiares, no intuito de manter a ordem pública e asse
gurar a tranquilidade durante os jogos futebolísticos, estabe
lecendo limitações à liberdade de comércio, já que o consumo 
de bebida alcoólica provoca exarcebadas emoções por parte 
dos torcedores, gerando conflitos violentos e vandalismo. 
11 - O compromisso de ajustamento de conduta é instru
mento previsto na Lei na 7.347/85, sendo que a Lei Federal na 
10.671/03 - Estatuto do Torcedor - determina à entidade res
ponsável pela organização da competição, com a participação 
das entidades de prática desportiva que a disputarão, a ela
boração de planos de ação referentes à segurança, transporte 
e contingências que possam ocorrer durante a realização de 
eventos esportivos (art. 17, caput, e § 10 ,1). 

111 - Apresenta-se dentro do crivo da legalidade a referida 
medida restritiva tomada pelas autoridades coatoras, inerente 
ao exercício do próprio Poder de Polícia da Administração em 
prol da defesa do bem-estar da sociedade. 
Segurança denegada. 

Sustentam os recorrentes violação a direito líquido e certo 
por ato do Procurador-Geral de Justiça, do Gestor do FUNESD 
e da Coordenadora de Bares e Ambulantes, diante da proi
bição de venda de bebidas alcoólicas no interior do Estádio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



o Ministério Público Federal, por meio do parecer do Sub
pro'curador-Geral da República PEDRO HENRIQUE TÁVORA 
NIESS, opinou pelo não provimento do recurso ordinário 
(fls. 432-433). 

É o relatório. 

VOTO 

o Excelentíssimo Senhor Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA (Relator): Conforme relaiado, sustentam os ora recor
rentes violação a direito líquido e certo diante da proibição 
de vender bebida alcoólica no interior do Estádio Serra Dou
rada, determinação esta estabelecida por meio de Termo de 
Ajustamento de Conduta. 

Impetrado mandado de segurança no Tribunal de origem, 
a ordem foi denegada (fls. 147-159). 

Daí o presente recurso, no qual os recorrentes requerem 
a cassação da vedação imposta. 

Entretanto, sem razão a impugnação. 
Com efeito, a ordem mandamental ora pleiteada pelos 

recorrentes tem o escopo de tutelar direito comprovado de 
plano, sujeito à lesão ou ameaça de lesão por ato abusivo ou 
ilegal de autoridade. 

Nesse aspecto, para melhor deslinde de questão, cumpre 
citar trecho do acórdão recorrido (fls. 150-153): 

Em análise às questões invocadas pelos impetrantes, tenho 
que razão não assistem aos mesmos em suas súplicas, já que 
a permissão do consumo e venda de bebidas alcoólicas nos 
estádios colabora como fator de incentivo e incremento da 
violência nos campos de futebol, conforme conclusão da 
Comissão Permanente de Combate à Vilolência nos estádios 
brasileiros, instituida pelo CNPG e inserta no Adendo ao Proto
colo de Intenções firmado em 31 .08.07, entre a CBF e o CNPG, 
fls. 86-96 dos autos. 

t certo, ainda, que o compromisso de ajustamento de con
duta é instrumento previsto na Lei nO 7.347/85, que assim dis
põe in verbis: 

Art. 5° .... ........... .. .... ... ................................................. .................................. 

(...) 
§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 

interessados compromisso do ajustamento de sua conduta às 
exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de 
título executivo extrajudicial. 

Na espécie, as exigências legais são as previstas na Lei 
Federal nO 10.671/03 - Estatuto do Torcedor, que determina à 
entidade responsável pela organização da competição, com a 
participação das entidades de prática desportiva que a dispu
tarão, a elaboração de planos de ação referentes à segurança, 
transporte e contingências que possam ocorrer durante a rea
lização de eventos esportivos (art. 17, caput e § 1°, I). E estabe
lece que laudos técnicos de condições de segurança deverão 
ser apresentados ao Ministério Público (art. 23 e § 1°). 

Portanto, a proibição imposta aos impetrantes advém da 
implementação de planos de ação referentes à segurança 
durante a realização de eventos esportivos em todo o país e 
no Estado de Goiás. 

Observo que a ação realizada pelas autoridades coatoras 
tem por escopo as disposições legais que lhes atribuíram a res
ponsabilidade da implementação de medidas de efetivação 
das próprias normas. 

Desta forma, não visualizo qualquer ofensa a direito líquido 

e certo dos impetrantes, já que se apresenta dentro do crivo 

da legalidade a medida restritiva tomada pelas autoridades 

coatoras, inerente ao exercício do próprio Poder de Polícia da 

Administração em prol da defesa do bem-estar da sociedade. 


t importante salientar que o poder de polícia é um poder 

administrativo, instrumental, que condiciona o direito indivi

duai ao bem-estar coletivo, predominando o interesse público 

sobre o particular. 


Logo, tal medida tem por objetivo a segurança e bem-estar 

da coletividade, principalmente dos torcedores e seus familia

res, no intuito de manter a ordem pública e assegurar a tran

quilidade durante os jogos futebolísticos, estabelecendo limi

tações à liberdade de comércio, já que o consumo de bebida 

alcoólica provoca exarcebadas emoções por parte dos torce

dores, gerando conflitos violentos e vandalismo. 


De seu turno, o Ministério Público, instituição vocacio
nada constitucionalmente para a defesa da ordem jurídica, 
regime democrático e dos interesses individuais e sociais 
indisponíveis (art. 127 da CF). com esteio na Lei da Ação 
Civil Pública, firmou Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) , instrumento formal de adequação das condutas às 
exigências legais, visando o combate da violência no Está
dio Serra Dourada. 

Atuou, portanto, no exercício das atribuições a ele confe
ridas, nos termos dos arts. 26daLei n08.625/93, 14 da Resolução 
nO 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e 129 da CF. 

Percebe-se, pois, que a proibição de vender bebida 
alcoólica não decorreu de ato ilegal ou abusivo e, sim, da 
imposição estabelecida na Lei nO 10.671/03 e na Política 
Nacional sobre o Álcool (Decreto nO 6.117/07). 

Nesse sentido, mutatis mutandis: 

PROCESSUAL CIVIl. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO 

JUDICIAl. SÚMULA N° 267-STF. ATO JUDICIAl. SENTENÇA QUE 

INDEFERE LIMINARMENTE AçAO ANULATÓRIA DE TITULO 

EXTRAJUDICIAl. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. 

1. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, 

sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial pas

sível de impugnação prevista em lei, consoante a ratio essendi 


da Súmula n° 267-STF. 

2. Sob esse enfoque, sobreleva notar, o Pretório Excelso coíbe o 

uso promíscuo do writ contra ato judicial suscetível de recurso 

próprio, ante o óbice erigido pela Súmula nO 267, segundo a 

qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial pas

sível de recurso ou correição". Precedentes do STJ: AgRg no MS 

nO 12.093-Sp, Corte Especial, DJ de 01 .07.08; AgRg no RMS n° 

24.724-Sp, DJ de 23.06.08 e RMS n° lS.263-SP, DJ de 23.06.08. 

3. In casu, o mandado de segurança erige-se contra decisão de 

Juiz singular que indeferiu liminarmente ação anulatória de 

título extrajudicial, qual seja, Termo de Ajustamento de Conduta 

fixado entre os impetrantes e o Ministério Público Estadual, que 

aparelham ações de execução ajuizada pelo Parquet, fato que, 

evidentemente, revela a inadequação da via eleita ab origine. 


4. Recurso Ordinário desprovido. 

(RMS n° 23.089-SP, ReI. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 

13.11.08). 


Assim, não vislumbro violação a direito líquido e certo, 
inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o 
deferimento da segurança. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário. 

É o voto. • 
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