
Mais de seis anos
depois de o Estatuto
do Torcedor ter sido
assinado, ir a um
estádio de futebol
continua sendo
uma odisséia

uem falou que vida de torcedor
é fácil?" O autor desta frase
estava aborrecido, embora um

pouco conformado, com a saga que tem
de enfrentar cada vez que decide ir ao
estádio do Morumbi, o maior da capital
paulista. Felipe dos Santos é seu nome,
embora torça para o São Paulo (SPFC).

Felipe, 23 anos, é operador de caixa
de supermercado e mora em Itaquaque-
cetuba, na região metropolitana de São
Paulo. Para chegar ao estádio, tem que
pegar dois ônibus e metrô, somando mais
de duas horas de viagem. Voltar para
casa? Só quando o jogo começa no máxi-
mo às 9h da noite. "Mais tarde que isso
não tem transporte para voltar. Tenho
que ficar na casa de amigos ou arranjar
um canto pra dormir e esperar o primeiro
ônibus do dia seguinte", conta ele.

Assim como Felipe, nossa equipe de
reportagem teve de armar um sofistica-

do esquema de logística para poder as-
sistir à partida entre São Paulo e Inter-
nacional, em 28 de outubro, no Mo-
rumbi. Partindo da redação da REVISTA
DO IDEC, pegou um ônibus até um ter-
minal de metrô, de onde partiu, de
carro, rumo a um shopping center que
fica a quase 6 km do estádio. Como
parar o automóvel nos arredores do
Morumbi sairia caro (os estacionamen-
tos estavam cobrando R$ 40) e demo-
raria (em dias de jogo, o já caótico trân-
sito de São Paulo fica ainda mais com-
plicado), a opção foi deixá-lo no esta-
cionamento do shopping. Sem contar
que, como os estacionamentos de ver-
dade são raros naquela região, terrenos
vazios viram estacionamentos infor-
mais, administrados por guardadores de
carros que cobram, em média, R$ 20
por automóvel (que corre o risco de ser
arrombado).



Do shopping, nossa equipe foi de
ônibus até um ponto próximo ao está-
dio. Mais 20 minutos de caminhada e,
pronto, chegamos sãos e salvos, após
duas horas de viagem. Na volta, os ôni-
bus lotados nos obrigaram a pegar um
táxi até o shopping. Conclusão: uma di-
versão cara e cansativa.

A dificuldade de acesso ao estádio
contraria o artigo 26 do Estatuto do
Torcedor (Lei n° 10.671, de 2003), que
assegura a ele "acesso a transporte
seguro e organizado". Também não é
condizente com o artigo 27, que prevê
serviços de estacionamento.

CORRIDA POR UM INGRESSO
Antes de ir ao estádio é preciso com-

prar o ingresso. E aí vem mais compli-
cação. Peguemos novamente o caso do
jogo São Paulo e Internacional. Depois
de muito navegar pelo website do
SPFC, não encontramos informações
sobre onde fica exatamente cada setor
do estádio. Arquibancada laranja, ca-
deira azul, cativa vermelha - um arco-
íris que não significa muita coisa para
quem não conhece o Morumbi.

Para saber se ainda havia ingressos
disponíveis, mais canseira. Não encon-
tramos nenhum canal de comunicação
oficial que nos fornecesse essa infor-
mação. O artigo 20 do Estatuto, que

determina que a venda de ingressos tem de "ser
realizada por sistema que assegure a sua agilidade
e amplo acesso à informação" foi mandado às
favas. O torcedor que se vire, como Felipe. "No
primeiro semestre, cheguei ao estádio às llh para
comprar ingresso para um jogo da Libertadores
[Taça Libertadores da América]. A venda havia
começado às 10h. Depois de horas na fila, fomos
informados de que apenas 500 ingressos estavam
à venda. Perdi a viagem", lembra ele, indignado.

Vale lembrar que o São Paulo é considerado
por especialistas um dos times mais bem admi-
nistrados do país. "Em outros clubes, a situação

"Quem trata o torcedor
como gado, vai ser
tratado por ele de

maneira animalizada"
Juca Kfouri

tende a ser pior", aponta Gustavo Delbin, diretor
do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo.

O Estatuto estabelece também que "a venda de
ingressos será realizada em, pelo menos, cinco
postos de venda localizados em distritos diferentes
da cidade". De dez jogos realizados na 31a rodada
do Campeonato Brasileiro, a reportagem consta-
tou que em cinco tal artigo não foi respeitado.

Outro problema é que informações relacionadas
à logística de partidas de futebol raramente são
centralizadas em um único lugar. O Estatuto prevê
que é direito do torcedor a "implementação de
planos de ação referentes a segurança, transporte e
contingências que possam ocorrer durante a rea-
lização de eventos esportivos". Tais planos devem
ser elaborados por quem organiza a competição
(no caso do Campeonato Brasileiro, a Confede-
ração Brasileira de Futebol - CBF) e publicados
em seu website oficial. Planos de ação especiais
podem ser elaborados para eventos com excep-
cional expectativa de público.

Pois bem. Na página da CBF encontramos ape-
nas um plano de ação para todo o Campeonato
Brasileiro. O documento, logo em sua introdu-
ção, fala da "impossibilidade material de se pre-
ver todos os detalhes e minúcias específicas rela-
tivos a segurança, transportes e contingências de
cada cidade, de cada estádio". Em seguida, ape-
nas compila alguns artigos do Estatuto. Ou seja,
a entidade saiu pela tangente.

VIOLÊNCIA, ETERNO PROBLEMA
Oito pessoas morreram entre janeiro e setem-

bro deste ano em conflitos dentro, nos arredores
ou nos acessos a estádios de futebol no Brasil. O
dado é do pesquisador Maurício Murad, sociólo-

A sombra da lei

Nos arredores de todos os estádios visitados pela reportagem (Mo-
rumbi, Pacaembu e Parque Antártica), cambistas vendiam ingressos sem
embaraço algum, inclusive, à vista de policiais militares. Em outros esta-
dos do país a situação não é diferente. E, não raro, os vendedores clan-
destinos oferecem ingressos "meia-entrada", mas cobram o valor de uma
inteira. Instantes antes da partida entre Palmeiras e Flamengo, realizada
em 18 de outubro, a reportagem foi ameaçada por um cambista. Ele per-
guntou quanto estaríamos dispostos a pagar por uma meia-entrada de
arquibancada. R$ 50, foi a resposta. "Você está louco? Sai logo daqui
antes que as coisas se compliquem", ameaçou o cambista.

O Estatuto atual não trata da ação de cambistas, mas um Projeto de
Lei, também conhecido como Novo Estatuto do Torcedor, estabelece
punição para cambistas e para qualquer pessoa que participar de esque-
ma de desvio de ingressos, inclusive funcionários e dirigentes de clubes.



CIDADANIA

go da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e
da Universidade Salgado de Oliveira, também no
Rio de Janeiro. Entre 1999 e 2008, foram 42
mortes - média de 4,2 por ano.

Explicar o fenômeno da violência nos está-
dios não é tarefa simples, já que são inúmeras as
variáveis a serem consideradas. Acabar com a
violência nos estádios, portanto, não é algo que
se faz do dia para a noite. "O problema exige
que medidas permanentes sejam tomadas. Se
pelo menos alguns pontos do Estatuto fossem
respeitados, a situação poderia ser outra", opina
Murad.

Genericamente, poderíamos citar o artigo 13
do Estatuto, segundo o qual "o torcedor tem
direito à segurança nos locais onde são realizados
os eventos esportivos antes, durante e após a
realização das partidas". Quem freqüenta os está-
dios brasileiros (ou lê jornal) sabe que não é
exatamente o que acontece.

Os artigos 5° e 39 também não são seguidos. O
primeiro diz que deve ser publicada na internet
e afixada ostensivamente do lado externo de
todas as entradas dos estádios a "relação dos
nomes dos torcedores impedidos de comparecer
ao local do evento desportivo". No Morumbi,
Pacaembu e Parque Antártica, tal lista não foi
encontrada. O artigo 39 estabelece que o torce-
dor que promover tumulto, praticar ou incitar
violência fica impedido de comparecer a locais
em que se realize evento esportivo e às suas
proximidades.

O Estatuto estabelece ainda que estádios com
capacidade superior a 20 mil torcedores devem
ter "central técnica de informações, com infra-
estrutura suficiente para viabilizar o monitora-

Para fazer valer seus direitos
A fiscalização do cumprimento do Estatuto cabe à União, aos estados

e municípios. Órgãos especializados na defesa do torcedor podem ser
criados ou, ainda, os já existentes órgãos de defesa do consumidor
podem cuidar do assunto.

Rodrigo Terra, promotor de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro,
aconselha que o torcedor que se sentir lesado recorra ao juizado espe-
cial para exigir a reparação de danos. Outra opção é encaminhar a
queixa ao Procon de seu estado, o que raramente é feito pelos torce-
dores. Neste ano, apenas nove reclamações foram feitas ao Procon de
São Paulo, por exemplo. Todas relacionadas ao mesmo episódio — um
jogo entre Corinthians e Portuguesa que, por causa de uma tempestade,
foi interrompido. Como o serviço de som do estádio anunciou que a par-
tida não teria prosseguimento, muitos torcedores foram embora. Mas,
minutos depois, os jogadores retornaram ao campo e o jogo continuou.

mento por imagem do público presente". Segun-
do Murad, nem todos os grandes estádios do país
seguem essa determinação.

Outro direito do torcedor previsto pelo
Estatuto, o de ocupar o local correspondente ao
número que consta do ingresso, raramente é
respeitado. No Morumbi e Pacaembu, a repor-
tagem perguntou aos orientadores onde ficavam
seus assentos e ouviu como resposta: "Sente em
qualquer lugar. O que vem no bilhete não vale
nada". No Parque Antártica, o ingresso adquirido
sequer trazia alguma indicação de assento. É
importante ressaltar que, ao contrário do que
acontece em teatros e cinemas, ao comprar um
ingresso de futebol não é possível ver a posição
exata dos assentos.

Em um país em que a "questão cultural" é
apontada como responsável por várias mazelas
da sociedade, fazer valer direitos básicos é con-
siderado luxo. Como disse à reportagem o jor-
nalista esportivo Juca Kfouri, "quem trata o tor-
cedor como gado, vai ser tratado por ele de ma-
neira animalizada". •
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