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Belo Horizonte, 19 de novembro de 2021. 

 

Ofício conjunto nº 02/2021 Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial, Gênero 

e Diversidade Sexual e Coordenação Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos 

das Mulheres DPMG 

 

Ilmo. Presidente da Empresa Minas Arena – Gestão de Instalações Esportivas S.A. 

Prezado Sr. André Luís Santana Moraes 

Avenida Álvares Cabral, n. 1833, sala 503, Bairro Santo Agostinho 

Belo Horizonte/MG – CEP 30170-001 

E-mail: fiscal@estadiomineirao.com.br 

 

 

Considerações e Recomendações:  

Enfrentamento à Violência de Gênero contra as Mulheres e ao Racismo em Estádio 

 

 

Ilustríssimo Sr. Diretor, 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no 

exercício das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos art. 5°, 

inc. LXXIV c/c art. 134, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil c/c 

art. 129 da Constituição do Estado de Minas Gerais c/c arts. 1º e 4°, incs. I, II, III, VII, 

X e XI da Lei Complementar Federal nº 80/94 c/c art. 5°, incs. I e IX da Lei 

Complementar Estadual 65/2003 e demais dispositivos pertinentes à espécie, por 

intermédio das membras e membros da Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-
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Racial, de Gênero e de Diversidade Sexual, bem como da Coordenação Estadual de 

Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, vem, perante Vossa Senhoria, expor 

e recomendar o que segue: 

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 

expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados, na forma dos art. 5º, inciso LXXIV, e art. 134, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988); 

 

CONSIDERANDO que é dever do Estado dar efetividade aos 

princípios constitucionais da cidadania e da dignidade da pessoa humana, bem 

como cumprir com seus objetivos fundamentais de construir uma sociedade livre, 

justa e solidária, além de promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, sexo 

ou quaisquer outras formas de discriminação (art. 1º, incisos II e III, e art. 3º, incisos 

I e IV, da CRFB/1988); 

 

CONSIDERANDO que a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, internalizada ao ordenamento jurídico 

brasileiro por meio do Decreto Presidencial n. 1.973/1996, considera “violência 

contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, 

dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 

como na esfera privada” (art. 1), assegurando que “toda mulher tem direito a uma 

vida livre de violência, tanto na esfera pública como na esfera privada” (art. 3), 
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prevendo, ainda, o dever do Estado de “adotar, por todos os meios apropriados e 

sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência”, 

conforme art. 7, da referida norma; 

 

CONSIDERANDO que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher, promulgada pelo Decreto Presidencial n. 

4.377/2002, dispõe que o Estado deverá adotar medidas adequadas, com as 

sanções cabíveis, a fim de condenar “toda a distinção, exclusão ou restrição baseada 

no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado 

civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou 

em qualquer outro campo” (art. 1º e art. 2º, alínea b); 

 

CONSIDERANDO que a Convenção Internacional sobre a Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário (nos 

moldes do Decreto Presidencial n. 65.810/1969), estabelece, em seu art. VII, que é 

dever do Estado “tomar as medidas imediatas e eficazes, principalmente no campo 

de ensino, educação, da cultura e da informação, para lutar contra os preconceitos 

que levem à discriminação racial”; 

 

CONSIDERANDO que a prática de racismo é reputada crime 

inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLII, da CRFB/1988), sendo que o art. 20, da Lei 

7.716 (Lei de Racismo), prevê pena de reclusão de um a três anos e multa para a 

conduta de “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional”, enquanto que o art. 140, § 3º, do Código 
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Penal, tipifica como delito, passível de detenção de um a três anos e multa, a prática 

de injúria racial, nos casos de ofensa à dignidade ou ao decoro baseada em 

elementos referentes à raça, cor, etnia ou origem; 

 

CONSIDERANDO que a importunação sexual é prevista como crime 

no Código Penal Brasileiro, que descreve em seu art. 215-A “Praticar contra alguém 

e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou 

a de terceiro”, com pena de reclusão cominada de um a cinco anos; 

 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a 

eficácia horizontal dos direitos fundamentas, com sua incidência não só em 

oposição ao Estado, mas também nas relações privadas, de modo que “os direitos 

fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os 

poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em 

face dos poderes privados” (RE 201819, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ 

Acórdão Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006); 

 

CONSIDERANDO que, em reunião realizada aos 18/11/2021, por 

videoconferência, as três mulheres vítimas de violência de gênero e/ou práticas 

racistas narraram as seguintes condutas de violação de direitos: 

 

- Bruna Araújo Campos, funcionária do bar localizado no setor laranja superior da 

torcida organizada, foi insultada com ofensas raciais, ameaçada e atirada ao chão 

por meio de uma rasteira, ocasião em que seu aparelho de celular foi danificado. 

Muito embora as primeiras violências tenham sido presenciadas por outras pessoas, 

o agressor aguardou até que ela estivesse sozinha para agredi-la fisicamente. Ela foi 
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socorrida por uma senhora funcionária do setor de limpeza dos banheiros, mas 

precisou terminar o turno de trabalho, mesmo machucada, antes de se dirigir à 

UPA. O dano sobre o seu aparelho de celular foi ressarcido pela proprietária do bar. 

Ela não recebeu suporte da empresa Minas Arena e, por não haver policiamento ou 

seguranças no local, o agressor não foi contido. Ela entrou em estado de choque e 

sequer registrou a ocorrência policial no dia dos fatos. Ela também não teve acesso 

às imagens das câmeras de segurança para identificá-lo; 

 

- Débora Caroline Rodrigues Cotta, torcedora do clube Atlético Mineiro, enquanto 

aguardava a redução do número de pessoas próximas ao bar, foi agarrada e beijada 

à força por um agressor. Aos gritos, pediu socorro a cinco seguranças presentes, que 

não lhe prestaram qualquer apoio ou assistência. Houve um torcedor que ainda 

menosprezou o ocorrido e disse que “não era pra tanto”. Somente uma outra 

mulher torcedora se solidarizou. Ela foi encaminhada para o Juizado Especial 

Criminal após conversar com o sexto segurança, ocasião em que recebeu acesso às 

imagens das câmeras de segurança. O único atendimento acolhedor que recebeu foi 

prestado por uma policial feminina na Delegacia de Polícia. Após haver publicizado a 

violência que sofreu, recebeu notícias de outras mulheres que vivenciaram 

situações semelhantes no estádio Mineirão; 

 

- Karinne Marques Guimarães, torcedora do clube Atlético Mineiro, quando voltava 

do banheiro em direção ao bar, foi encarada por um homem, que se aproximou 

excessivamente dela. Incomodada, tentou sair do local, ocasião em que ele 

começou a se esfregar no corpo dela e apertou fortemente as suas nádegas, 

levantando-a do chão. Uma testemunha presenciou o ocorrido e segurou o agressor 

até o acionamento de um segurança. Ela conversou com 3 seguranças homens que 
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não interferiram ou prestaram apoio. Muito pelo contrário. Todos a ridicularizaram 

e tentaram dissuadi-la de comparecer à Delegacia, ora afirmando que não sabiam 

onde se localizava o órgão, ora dizendo que precisavam aguardar a presença de 

uma segurança feminina. Tais homens se apresentaram como policiais (quando 

apenas compunhas a equipe de segurança terceirizada), agiram de forma autoritária 

e se mostraram despreparados ao assumirem posturas machistas. Na Delegacia, 

solicitou ser atendida por policiais femininas que lá estavam, mas o seu pedido não 

foi acolhido. O agressor não foi encaminhado para o registro de ocorrência, 

havendo possivelmente sido liberado pelos seguranças que o acompanhavam. Ela 

não teve acesso às imagens das câmeras de segurança do estádio; 

 

CONSIDERANDO a vigência de Contrato de Concessão 

Administrativa celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a empresa Minas Arena 

– Gestão de Instalações Esportivas S.A., tendo por objeto a operação e a 

manutenção do Complexo do Mineirão; 

 

CONSIDERANDO que a referida Parceria Público Privada (PPP), 

relativa à operação do Complexo do Mineirão, dentre as obrigações, estipula o 

dever da empresa Concessionária de “garantir condições de acesso, circulação e 

segurança adequadas às dependências do COMPLEXO DO MINEIRÃO”, conforme 

previsto na cláusula 12.3.i do instrumento contratual firmado entre as partes; 

 

CONSIDERANDO que o citado Contrato de Concessão 

Administrativa do Complexo do Mineirão, prevê, ainda, o dever da Concessionária 

de “selecionar, contratar e supervisionar as atividades de provedores de roupas, 

materiais esportivos, alimentos, bebidas e outros artigos vendidos nas 
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dependências do COMPLEXO DO MINEIRÃO”, nos moldes da cláusula 12.3.j do 

instrumento contratual; 

 

CONSIDERANDO que a mencionada Parceria Público Privada (PPP) 

voltada ao funcionamento do Complexo do Mineirão obriga a empresa 

Concessionária, também, a “tomar as medidas e providências necessárias para 

propiciar ambiente seguro no COMPLEXO DO MINEIRÃO e seu entorno, 

cooperando com o Poder Público nas atividades de sua competência”, consoante 

termos contratuais contidos na cláusula 12.3.m; 

 

CONSIDERANDO que a Concessão Administrativa impõe ao Poder 

Público Concedente a obrigação de “acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento 

deste CONTRATO” (cláusula 14.2) e, para instrumentalizar o cumprimento deste 

dever, confere ao Concedente o poder de, no exercício da fiscalização, 

“acompanhar a execução das obras e a prestação das atividades e serviços” 

(cláusula 22.6.a) e “intervir na execução das obras, atividades e serviços, quando 

necessário, de modo a assegurar a respectiva regularidade e o fiel cumprimento 

deste CONTRATO e das normas legais pertinentes” (cláusula 22.6.c); 

 

CONSIDERANDO, por fim, que é prerrogativa das membras e 

membros da Defensoria Pública requisitarem de autoridade pública ou de seus 

agentes exames, certidões, vistorias, diligências, processos, documentos, 

informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas 

atribuições (artigo 128, X, da Lei Complementar Federal n.º 80/1994); 
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RECOMENDA a Vossa Senhoria que sejam adotadas as seguintes 

providências: 

 

a) facilitação do acesso aos bares para as mulheres, mediante 

organização apropriada das filas, de forma a se evitar aglomerações e ambientes 

propícios para atos que ofendam as suas dignidades sexuais. Se possível for, a 

indicação de filas exclusivas para mulheres;  

 

b) instalação de grades de proteção nos bares do estádio, a fim de 

reduzir a exposição das mulheres trabalhadoras, ampliando as suas seguranças; 

 

c) supervisão do número de funcionárias e funcionários nos bares 

do estádio, a fim de assegurar a proporcionalidade de atendentes à demanda de 

pessoas consumidoras; 

 

d) realização de cursos de formação continuada em gênero, com 

recorte de etnia-raça e classe social, destinados aos seguranças terceirizados, 

profissionais que prestam o acolhimento inicial às mulheres e necessitam estar 

capacitados para uma escuta qualificada e humanizada; 

 

e) realização de campanhas informativas voltadas à conscientização 

em direitos humanos das mulheres, bem como em direitos e deveres previstos no 

estatuto do torcedor, de forma continuada; 
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f) exibição de vídeos com conteúdo relacionado à violência racial e 

de gênero contra as mulheres no sistema de telões do estádio, antes do início da 

partida e no intervalo dos jogos, de forma continuada; 

 

g) contratação de seguranças mulheres; 

 

h) orientação para que seja ampliado o policiamento no estádio nos 

setores laranja, amarelo e vermelho, inclusive nas áreas de circulação próximas aos 

bares e banheiros; 

 

i) orientação para que seja ampliado o atendimento do Corpo de 

Bombeiros durante todo o período de trabalho das funcionárias e funcionários no 

estádio e não apenas no curso dos jogos; 

 

j) disponibilização de placas e/ou cartazes indicativos da localização 

da Delegacia de Polícia e das demais instituições públicas que prestam atendimento 

nas estruturas do estádio, pois, sem sinalização, as mulheres não conseguem 

procurar os serviços sozinhas; 

 

k) prestação de apoio psicológico às mulheres que sofram traumas 

decorrentes da violência racial e de gênero. 

 

Fixa-se o prazo de 20 (vinte) dias para resposta ao que foi acima 

exarado, informando quais medidas foram e serão implementadas pela empresa 

Minas Arena, o cronograma para as atuações programadas sobre o tema, bem 
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como quais diligências dependem de providências por outros órgãos estatais para 

sua efetivação. 

 

Solicita-se que as respostas sejam enviadas para a Câmara de 

Estudos de Igualdade Étnico-Racial, de Gênero e de Diversidade Sexual, bem como 

para a Coordenação Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, 

ambas da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, via endereços eletrônicos 

(camara.igualdade@defensoria.mg.def.br e cedem@defensoria.mg.def.br), 

fazendo-se referência, em qualquer caso, à numeração da presente recomendação. 

 

Por fim, a Defensoria Pública se coloca à disposição para 

acompanhar a implementação das recomendações, bem como participar de 

eventuais reuniões e cursos de formação e capacitação que se façam necessários. 

 

Na oportunidade, reiteram-se os protestos de estima e distinta 

consideração, renovando-se a disponibilidade para qualquer necessidade vindoura. 

 

Atenciosamente, 

 

Paulo Cesar Azevedo de Almeida 
Defensor Público 

Madep 883 
 
 

Samantha Vilarinho Mello Alves 
Defensora Pública 

Madep 585 
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