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DISPÕE  SOBRE  A  COMERCIALIZAÇÃO  E
CONSUMO  DE  BEBIDAS  ALCOÓLICAS
FERMENTADAS NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL
LOCALIZADOS NO ESTADO DE MATO GROSSO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:       

Art. 1º. Fica liberada a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol
localizados no estado de Mato Grosso, desde a abertura dos portões para acesso ao público, até o final do
intervalo entre o primeiro e o segundo tempo da partida, desde que servidas em copos plásticos.

Parágrafo único. Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas destiladas ou com teor alcoólico superior a 14%,
bem como o seu consumo nos estádios de futebol em todo o estado de Mato Grosso.

Art. 2º. Cabe ao responsável pela gestão do estádio de futebol definir os locais nos quais a comercialização
e o consumo de bebidas serão permitidos assim como a responsabilidade pela fiscalização do cumprimento
do disposto nesta lei.

Art. 3º. O descumprimento do disposto nos artigos. 1º e 2º desta Lei sujeita o infrator às seguintes
penalidades, sem prejuízo da aplicação da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990:

I- se consumidor, retirada das dependências do estádio e multa no valor de até 500 Upf/mt (quinhentas
Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso);

II- se fornecedor, advertência escrita e multa no valor de até 5.000 Upf/mt (cinco mil Unidades Padrão Fiscal
do Estado de Mato Grosso).

Parágrafo único. A multa a que se refere este artigo poderá ser aplicada em dobro, em caso de reincidência,
assegurado o devido processo administrativo.

Art. 4º. Fica proibida a venda e a entrega de bebidas alcoólicas, nos locais referidos nesta lei, a pessoas
menores de 18 (dezoito) anos, podendo o fornecedor e ou responsável por tais condutas, responder civil e
criminalmente nos termos da Lei Federal no 8.069, de 13 de julho de 1990.



Art. 5º Antes do início dos jogos esportivos oficiais realizados no Estado é obrigatória à execução dos Hinos
Nacional e do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. A fiscalização e o cumprimento do disposto nesta Lei são de competência da Secretaria de
Estado de Cultura, Esporte e Lazer.”

Art. 6º. Fica liberado o uso de buzinas e instrumentos musicais nos estádios de futebol em jogos oficiais.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O futebol é o esporte com o qual o brasileiro mais se identifica. É conhecida a expressão do dramaturgo
Nelson Rodrigues que considerava a seleção brasileira de futebol como a “Pátria em chuteiras”. Dos
símbolos da pátria, o Hino Nacional é o que tem a maior capacidade de mobilizar os sentimentos de
brasilidade – talvez pela musicalidade do povo brasileiro. Assim, procuramos promover o encontro destes
dois catalisadores do sentimento nacional – futebol e Hino Nacional e do Hino Estadual. A execução do hino
fortalece no cidadão o sentimento de pertencimento à nação brasileira. É digno de nota registrar as imagens
dos espectadores das praças esportivas quando o Hino precede a apresentação das seleções brasileiras de
futebol. A nacionalidade se constitui da soma de elementos de cada parte do Brasil. Assim, a execução do
Hino estadual, ao apelar ao sentimento do mato-grossense, está consolidando ao sentimento nacional. Daí a
importância da execução dos hinos locais. A proposta oferecida à consideração dos Pares, e para a qual
peço o apoio, afirma assim o sentimento nacional de identificação com nosso País.

Com relação à liberação do uso de buzinas e instrumentos musicais nos estádios de futebol em jogos oficiais,
trata-se de um ato do torcer, vibrar e comemorar que o torcedor tem com o seu time. Segundo o Profº
Roberto da Matta, um dos principais nomes das Ciências Sociais no Brasil, o ato de torcer é “gesto que nos
confere plena identidade e garante que fazemos mesmo parte de um conjunto que pode atuar de forma
harmoniosa, forte e honesta. Torcendo pelo time de futebol, finalmente juntamos o Brasil, um país que tem
bandeira, hino e um lado oficial, com o Brasil sociedade que, apesar de suas imensas desigualdades, tem
uma inesgotável alegria de viver. “

Por esta razão, conto com a colaboração dos Nobres Pares para aprovação desse substitutivo integral.
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