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DECISÃO

 

 

Processo nº 0808770-83.2022.8.15.0001

Classe processual: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)

 

 

 

Vistos.

JOAO TRAJANO RIBEIRO NETO ajuizou Ação declaratória contra o Estado da Paraíba,
alegando que passou a ter autorização de utilização de bem imóvel público dos espaços destinados aos -
Bares do Estádio Ernani Satyro “ O Amigão”, na data de 06 de janeiro de 2022, para que pudesse
comercializar bebidas mediante registro realizado na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, com
conformidade ao Art. 2º, II da Lei Estadual 11.644 - de 11 de fevereiro de 2020, além da assinatura de um
termo específico para tal exercício.

Afirmou que em tal documento de cessão, em seu Art. 1º, § 1ºconsta proibição de
comercialização de bebidas alcoólicas com base no Estatuto do torcedor, e tal proibição está em
desconformidade com a Lei Estadual nº 11.644 que permite e regulamenta a comercialização de bebidas
fermentadas com teor alcoólico abaixo dos 15% em eventos e praças esportivas do Estado da Paraíba.

Requereu a concessão da tutela de urgência, , para determinar a reforma dasinaudita altera parte
cláusulas da cessão de uso de bem público imóvel em que proíbem a venda de bebidas alcoólicas,
adequando-as para a Lei Estadual nº 11.644 de Janeiro de 2020, garantido ao requerente o direito de
comercialização de bebidas fermentadas com teor alcoólico abaixo de 15% (quinze por cento).

Juntou documentos.

Despacho determinando a emenda à inicial e pagamento das custas, ID 57340465.

O autor emendou a inicial e recolheu as custas, ID 57545305.
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É o relatório.

Acolho a emenda à inicial e retifico a classe processual.

Inicialmente, cumpre consignar que para a concessão de tutela de urgência é indispensável
constatação de seus requisitos autorizadores, em decisão fundamentada, quais sejam: a) a probabilidade

, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição superficial, a partir dosdo direito
elementos de prova apresentados; b)  esteo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
acompanhado de circunstâncias fáticas objetivas, que possam ser, de plano demonstradas. Imprescindível,
também, que não haja perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório.

O autor se insurgiu contra o Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira do Termo de Autorização
de uso de bem imóvel público nº 0002/2022 – SEJEL, que asism dispõe (ID 57246253 - Pág. 1):

Parágrafo Primeiro – Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas pelo AUTORIZADO, bem
como de quaisquer tipos de bebidas acondicionadas em vasilhames de lata ou de vidro, nos termos da Lei
Estadual nº 7.548 de 28 de abril de 2004.

O Termo de autorização foi assinado em 06 de janeiro de 2022, quando já vigente, no Estado da
Paraíba, a Lei Estadual nº 11.644, de 11 de fevereiro de 2020, que assim estabelece no seu art. 1º:

Art. 1º Fica autorizado o comércio e o consumo de bebida alcoólica fermentada cujo teor alcoólico não seja
superior a 15% (quinze por cento) em estádios, no Estado da Paraíba, por meio de fornecedores
devidamente cadastrados e autorizados junto à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Governo do
Estado da Paraíba.

Desta forma, há probabilidade ao direito do autor, em ver cumprida a legislação estadual, uma
vez que comprovado que o ato administrativo firmado com o promovido contrariou a lei local.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade dos Estados
Federados tratarem sobre a possibilidade de venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol, havendo
competência concorrente legislativa entre a União e os Estados (art. 24, V e IX e §§1º a 3º da
Constituição da República), notadamente porque a Lei nº 10.671/2003 não estabelece maiores detalhes
sobre a proibição de bebidas.

Sobre o tema, veja-se o julgamento na ADI nº 5460, de Relatoria do Ministro Edson Fachin,
julgada em 17/08/2021, que discutiu a constitucionalidade da Lei Estadual do Estado de Minas Gerais:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE MINAS GERAIS
21.737/2015 QUE DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA VENDA E DO
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM EVENTOS ESPORTIVOS, ESTÁDIOS E ARENAS
DESPORTIVAS. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO, DESPORTO E SEGURANÇA PÚBLICA.
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1. A autorização e regulamentação da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos,
estádios e arenas desportivas em um Estado-membro não invade a competência da União prevista no art.
24, V e IX e §§1º a 3º, da Constituição da República.

2. Ante a ausência de nitidez do comando constante do Estatuto do Torcedor, norma federal, há espaço de
conformação para os demais entes da federação para, em nome da garantia da integridade física,
regulamentar da maneira mais eficiente possível as medidas para evitar atos de violência. Espaço
constitucional deferido ao sentido do federalismo cooperativo inaugurado pela Constituição Federal de
1988.

3. Não atenta contra a proporcionalidade, ao contrário vai a seu encontro, disposição, como a que consta da
lei impugnada, que limite o consumo da bebida alcoólica entre o início da partida e o intervalo do segundo
tempo.

4. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega procedência.

Quanto ao perigo de dano, tem-se que o autor comprovou ter obtido a autorização de uso de bem
imóvel público em janeiro de 2022, exatamente para incrementar a renda familiar, e a venda de bebida
alcoólica, no estádio, é legal e responsável pelo aumento do lucro, mormente quando estamos saindo de
um período difícil da economia, para muitos profissionais liberais, diante da pandemia do coronavírus.

Pelo exposto, com fulcro nos arts. 294 e 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO
 requerida, determinando que o Estado da Paraíba, por intermédio de suaDE TUTELA DE URGÊNCIA

Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, permita que o autor realize a venda de bebidas dentro do
Estádio Ernany Sátiro, “O Amigão”, nos termos da Lei Estadual nº 11.644, de 11 de fevereiro de 2020.

OFICIE-SE à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer e o administrador do Estádio Ernany
Sátiro (“O Amigão”), Sr. Ascanio Paceli Santos, para cumprimento da tutela concedida, em cinco dias,
sob pena de serem adotadas medidas coercitivas, além das providências de ordem criminal necessárias ao
respeito, efetividade e eficácia das ordens judiciais.

Nos termos do art. 334 do CPC, DETERMINO A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO a ser realizada por intermédio do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania
– CEJUSC VIRTUAL FAZENDÁRIO (CEJUSC 6 VIRTUAL), cujas sessões de conciliação serão
realizadas através de ambiente virtual, devendo ocorrer a inclusão do feito em pauta de audiência de
conciliação.

Atente-se, a Escrivania, às recomendações e procedimentos determinado na Portaria n.º 05/2020
e Ofício Circular n.º 40/2020.

Observe-se o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o agendamento (CPC, art. 334, caput).

A parte autora fica intimada na pessoa de seu(ua) advogado(a) (§ 3º do art. 334 do CPC).
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Informe-se que o não comparecimento injustificado da parte autora ou demandada à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado,
conforme o § 8º do art. 334 mencionado.

Ainda, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§ 9º do
art. 334, CPC).

Saliente-se que o prazo para apresentação de contestação terá início se não for obtida a
composição.

Apresentada contestação com veiculação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
alegado direito autoral, qualquer das preliminares previstas no art. 337 do CPC ou documento novo,
independentemente de nova conclusão, intime-se a parte autora, somente por seu advogado (meio
eletrônico), para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350, 351 e 437, caput e §1°,
todos do CPC).

Cite-se e intime-se a parte promovida.

Campina Grande, datado e assinado eletronicamente.

Silmary Alves de Queiroga Vita

Juíza de Direito
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