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Agora é Lei!
Campanha Verão 
Sem Excesso e São 
João de Caruaru.

O quE EsTá 
rOLandO?

Os comentários dos 
internautas sobre o 
Sem Excesso

dIzEM pOr aíA venda de bebidas alcoólicas 
a menores de 18 anos deixa 
de ser contravenção e ganha 
status de crime
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aBraBE - associação Brasileira de Bebidas

Deputado Paulo Abi 
Ackel fala da lei que 
criminaliza a venda 
de bebidas alcoólicas 
a menores de idade 

EnTrEvIsTa

3



@ 
prE
sI
dEn
TE

Chegamos à quarta edição do Boletim sem 
Excesso atingindo metas e comemorando 
a realização de projetos voltados para o 
consumo consciente. até junho deste ano, 

nosso canal do Youtube já marcou mais de 283 mil vi-
sualizações. alcançamos cerca de 630 mil fãs no Face-
book e o portal sem Excesso, desde sua criação, em 
novembro de 2011, registrou mais de 740 mil visitas. 
Essa é a comprovação de que o trabalho segue um 
bom caminho, envolvendo cada vez mais parceiros. 
 
neste Boletim comemoramos o sucesso da 
campanha verão sem Excesso, que atingiu mais de 
300 mil pessoas e contou com parceiros importantes 
como o dEnTran.sp, além de ações de alto impacto 
como a abordagem nos voos da Gol Linhas aéreas, 
na ponte aérea rio/são paulo.
 
ainda durante o verão, o Governo tornou crime a 
venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 
anos. a aBraBE recebeu a medida como positiva no 
sentido de se tornar mais uma ferramenta para a mu-
dança de comportamento de jovens, pais e comerci-
antes. Este é um dos temas tratados pelo sem Exces-
so, que tem o não consumo de bebidas alcoólicas por 
menores de 18 anos como uma de suas premissas. O 
engajamento de todos: pontos de venda, escolas e 
pais é fundamental para conseguirmos alterar o hábi-
to dos adolescentes e a aBraBE, em parceria com 
a aBrasEL (associação Brasileira de Bares e restau-
rantes) já se prepara para destacar o trabalho de cada 
ponto de venda neste sentido. veja o que vem por aí 
neste ano de 2015!
Todos esses são sinais de que o trabalho cada vez 
mais se fortalece e avança para comemorarmos sem-
pre.

José augusto rodrigues da silva, presidente da aBraBE
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O Boletim sem 
Excesso conversou 
com o deputado 
Federal paulo abi 
ackel (pa), relator do 
projeto de lei que 
se transformou na 
Lei que criminaliza 
a venda de bebidas 
alcoólicas para 
menores de 18 anos. 
Ele explica quais 
foram as mudanças 
realizadas no Estatuto 
da Criança e do 
adolescente (ECa).

Newsletter: Qual foi o objetivo do projeto?

PA: O objetivo é alterar o ECa - Estatuto da Criança 
e do adolescente, para tornar crime vender, forne-
cer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a 
criança ou adolescente e revogar a determinação 
anterior da Lei das Contravenções penais que tra-
tavam o tema como contravenção, mas não como 
crime. Ou seja, visa a proteção das crianças e ado-
lescentes de se encontrarem com bebidas alcoóli-
cas precocemente.

Newsletter: Qual a diferença, na prática, da medi-
da, uma vez que a venda para menores já era 

proibida?
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Paulo Abi Ackel, 
deputado federal (PSDB-MG)

Foto: Alex Loyola



PA: A Lei de Contravenções penais 
tipifica a venda com prisão simples 
e dois meses a um ano ou multa. O 
Projeto de Lei 5.502/13 criminaliza, 
torna crime o ato de fornecer, servir, 
ministrar ou entregar bebida alcoólica 
a criança ou adolescente, mesmo que 
gratuitamente.

Newsletter: Você acredita que o en-
tendimento da lei será facilitado, uma 
vez que já havia proibições de venda 
de bebidas para menores? Os pon-
tos de venda de bebidas alcoólicas já 
atendiam às expectativas?

PA: Sim, será facilitada, pois a punição 
agora é mais rigorosa. A pena para 
quem descumprir a nova lei será de 
detenção, além de multa que varia 
de R$ 3 mil a R$ 10 mil. O estabele-
cimento comercial será fechado até 
que o valor seja pago, prevê detenção 
de dois a quatro anos de reclusão ao 
dono do estabelecimento que vender 
bebida alcoólica para menores de 18 
anos. Na prática o proprietário será 
o responsável por explicar como os 
menores obtiveram a bebida.

Newsletter: Quais os reflexos espera-
dos com o início da aplicação da nova 
lei?

PA: Que o próprio dono do estabele-
cimento seja um fiscal. Já se nota em 
supermercados e comércios um maior 
rigor a partir do próprio caixa que 
exige documentos de quem está ad-
quirindo, se houver suspeita da verda-
deira idade. Com o advento da inter-
net e mídias sociais a fiscalização pela 

população é bem maior, os comer-
ciantes não querem correr o risco de 
estar em contravenção e expostos na 
rede social. É bom lembrar a diferença 
obtida no trânsito com maior rigor das 
multas e com o bafômetro.

“
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 “Com o adven-
to da internet e 
mídias sociais a 
fiscalização pela 
população é bem 
maior, os co-
merciantes não 
querem correr o 
risco de estar em 
contravenção e 
expostos na rede 
social.”

dep. Federal paulo abi ackel (psdB/MG), relator 
do projeto de lei que criminaliza a venda de 
bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

“
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Newsletter: E como se dará a regula-
mentação? Quem será o órgão fiscali-
zador?

PA: A fiscalização será feita pelas varas 
da infância e da juventude, pelos con-
selhos tutelares, pelas polícia militar e 
civil e também pela sociedade, a mais 
interessada em ver cumprir essa nova 
legislação. 

Newsletter: Com essa lei, temos um 
mecanismo que pune quem vende 
bebidas alcoólicas para menores. Mas 
como coibir, ou trabalhar para educar 
o influenciador, aquele que faz com 
que o jovem decida experimentar uma 
bebida alcoólica?

PA: A educação depende da cons-
cientização da sociedade, dos pais, de 
campanhas direcionadas aos adoles-
centes e jovens e pela educação para 
o esporte, para o lazer saudável e que 

a educação de-
pende da cons-
cientização da 
sociedade, dos 
pais, de campa-
nhas direcionadas 
aos adolescentes 
e jovens e pela 
educação para o 
esporte”.

haja a disponibilidade de investimen-
tos em diversas áreas socioculturais.
nova legislação. 

Newsletter: Como a sociedade pode 
contribuir para fazer valer esta nova 
determinação do ECA?

PA: Sendo a principal fiscalizadora dos 
setores que comercializam a bebida 
alcoólica. Isso deve passar pelo reco-
nhecimento político do poder fiscali-
zador do Estado e da educação como 
instância que contribui para a afirma-
ção da cidadania e amplia as ações 
desenvolvidas pelos setores compro-
metidos com proteção da criança e do 
adolescente.



De forma pioneira, foi lan-
çado o portal Sem Excesso.
com.br, site educativo de 
promoção do consumo 
responsável de bebidas 
alcoólicas.

O Sem Excesso surge em 
2010 com a campanha “Co-
memore com Sucesso, Sem 
Excesso”, para comemorar 
os 35 anos de atuação da 
ABRABE, sendo reconheci-
da com o 30o prêmio POP 
de Opinião Pública.

Durante a Semana Nacio-
nal de Trânsito, promovida 
pelo Governo de São Pau-
lo, um trabalho intenso nas 
redes sociais e nos bares 
da capital incentivou os 
consumidores a adotar ati-
tudes corretas no trânsito, 
como não dirigir depois de 
beber, nem usar o celular 
ao volante. E, na Virada da 
Mobilidade, evento para a 
promoção de alternativas 
de locomoção sustentá-
veis, uma parceria com o 
site Caronetas incentivou o 
compartilhamento de caro-
na para voltar para casa 
após o bar.

          2011

              2010

        2013
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                       2012
ao longo de 2012, o alcance 
do sem Excesso ganhou 
nova dimensão com a 
criação de canais nas redes 
sociais: página no Facebook, 
que já conta com mais de 
626 mil fãs, e canal no You-
tube, cujos vídeos já foram 
visualizados mais de 283 mil 
vezes. além das parcerias, 
como com o detran.sp.

Confira tudo o que 
já aconteceu no 
Sem Excesso

RECAPITULANDO

Grandes momentos 
desde a criação da 
plataforma Sem 
Excesso. 

Tem início o Verão Sem Ex-
cesso para incentivar que 
as pessoas curtissem esse 
período, que inclui festas 
de final de ano, férias e 
carnaval, com segurança e 
responsabilidade. O Sem 
Excesso levou a mensagem 
de consumo consciente 
para mais de 350 mil pes-
soas, por meio de parcerias 
com o Detran.SP, nos voos 
da Gol Linhas Aéreas e por 
meio da rádio Conectcar 
SP/Rio 90.7 FM. Nas redes 
sociais, contou com nova 
cara para fanpage e anima-
ções para o Youtube.  

No período festivo junino, a 
ABRABE realizou sua maior 
campanha no Nordeste. No 
São João de Caruaru (PE), 
um telão com a moldura do 
Sem Excesso exibiu fotos das 
pessoas que passaram pelo 
local com a hashtag #SemE-
xcesso e levou a mensagem 
da moderação no consumo 
de bebidas alcoólicas. Mais 
de 172 mil pessoas foram 
impactadas pela fanpage. 
Confira tudo, clicando aqui.

A mensagem sobre o con-
sumo moderado de bebida 
alcoólica foi levada aonde 
o público do Sem Excesso 
estava. No Carnaval, duas 
mil rádios veicularam a 
campanha, e para os foli-
ões do Rio de Janeiro (RJ), 
a mensagem foi reforçada 
por faixas carregadas por 
aviões que sobrevoaram as 
praias da cidade. Já em São 
Paulo, em parceria com o 
Governo do Estado, par-
ticipou do projeto piloto 
Operação Segura.

Durante o São João, a 
campanha, que acontece 
desde 2011 e incentiva a 
população a não beber em 
excesso durante as festas 
populares, contou com 
spots em rádio e outdo-
ors foram veiculados nas 
capitais Recife (PE) e João 
Pessoa (PB), e, no interior, 
nas cidades de Campina 
Grande e Caruaru.
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O Sem Excesso mo-
veu terra, céu e mar e 
acompanhou a agitação 
do verão no eixo Rio/
São Paulo, mobilizando 
milhares de pessoas. Em 
meio às tardes de praia 
e noites nos bares mais 
descolados de São Pau-
lo, o Sem Excesso esteve 
presente pelos mais 
variados canais. Foram 
veiculados 186 boletins 
de rádio e quase 7 horas 
de dicas e informações 
sobre o consumo cons-
ciente de bebidas alco-
ólicas, além da inserção 
de 642 assinaturas do 
Verão Sem Excesso nos 
boletins de trânsito na 
rádio Conectcar SP/Rio 
90.7 FM, emissora mais 
ouvida por quem viaja 
de carro entre Rio e São 
Paulo.

Para quem preferiu os 
céus, a ponte aérea da 
Gol Linhas Aéreas tam-
bém recebeu a marca 
registrada do Sem Ex-
cesso. Mais de 30 mil 
passageiros em mais 

de 200 voos receberam 
tags do Sem Excesso e 
ouviram mensagens so-
bre consumo consciente 
vindas da cabine dos 
comissários. Mais de 4 
mil km de praias da bai-
xada santista e do litoral 
norte de São Paulo e da 
cidade do Rio de Janeiro 
foram percorridas pela 
faixa carregada por um 
avião e que divulgou o 
portal Sem Excesso para 
os banhistas. 

Outras 3 mil pessoas 
receberam orientações 
nos bairros com maior 
concentração de bares 
na cidade de São Paulo, 
por meio de ação na 
semana anterior ao Car-
naval, em parceria com 
o DETRAN.SP, parceiro 
estratégico da ABRABE. 

VErãO 
SEm ExCESSO

O 
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ES
TÁ
RO
LAN
DO

1 2 3

45
6

7 8 9

Jun

9

O Sem Excesso segue para Caruaru, capital 
da Festa Junina, e aterrissa no Pátio de Even-
tos Luiz Gonzaga para levar a mensagem do 
consumo consciente de bebida alcoólica para 
um público esperado de mais de 1,5 milhão 
de pessoas. O resultado dessa festa pode-
rá ser conferido em nossa próxima edição.

Toda essa agitação foi registrada nas mídias sociais que 
ganharam reforço de animações personalizadas para o 
período de festas de final de ano, férias e carnaval. Três 
animações descoladas registraram cerca de 7 mil visua-
lizações no Youtube, sem contar a fanpage do 
Sem Excesso, que ganhou novo visual. 

SãO JOãO
SEm ExCESSO



Sancionada em 17 de março deste ano, a criminali-
zação da venda de bebidas alcoólicas a menores de 
18 anos ganhou novo peso, deixando de ser contra-
venção. Pela Lei, quem comercializar bebidas para 
menores estará sujeito à pena de detenção de dois 
a quatro anos, mais multa que varia entre R$ 3 e R$ 
10 mil, com interdição do local até o pagamento. 
Antes da nova Lei, a venda de bebidas a menores era 
considerada contravenção penal, punida com prisão 
simples de dois meses a um ano ou multa. 

Para o presidente da ABRASEL Nacional - Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Solmucci Jr., 
a medida tem um bom propósito, porém, o principal 
ponto neste momento é o incentivo à educação. “A 
Abrasel recepciona a Lei aprovada, entendendo que 
se trata de outra Lei bem-intencionada. A novida-
de que ela traz é agravar a punição, que já não era 
pequena, para quem vender bebida alcóolica para 
menores. O principal ponto, neste momento, mais do 
que punir, é suprir um gargalo existente no Brasil que 
é o aumento de campanhas educativas. É preciso 
que os pais também comecem a ser mais rigorosos 
nesse tema com os filhos, além de uma fiscalização 
mais eficaz, caso contrário, só agravar a pena não 
trará o resultado esperado.”

Na prática, os estabelecimentos comerciais manterão 
o procedimento de pedir ao consumidor a apresenta-
ção do documento de identidade com foto (RG) para 
prosseguir com a venda. 
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Para a ABRASEL, a expectativa está na regulamen-
tação da Lei aprovada. “A ABRASEL quer que alguns 
pontos sejam esclarecidos e regulamentados. Esta 
regulamentação precisa envolver pontos impor-
tantes como a responsabilidade de pais cujo me-
nor apresente documento falsificado, o adulto que 
compra bebida para entregar ao menor e o garçom 
que descumpre orientações expressas do ponto de 
venda”. 
O setor de bares e restaurantes atua no sentido de 
participar das discussões para a regulamentação de 
maneira a garantir não só seu cumprimento como 
também o bom funcionamento dos pontos de ven-
da. 

ABRABE e ABRASEL estão empenhadas em promo-
ver e reconhecer iniciativas em prol do consumo 
responsável. Neste sentido, um prêmio para ações 
de conscientização está em desenvolvimento sob 
a condução da ABRABE, com apoio da ABRASEL. A 
proposta é destacar medidas dos pontos de venda 
voltadas para a promoção do consumo moderado e 
a proibição de venda de bebidas alcoólicas para me-
nores. Muita ação interessante já acontece e pode 
servir como exemplo para que boas práticas sejam 
replicadas por todo o Brasil. Agora, o Sem Excesso 
vai buscar outras ações e incentivar a criatividade 
dos pontos de venda para disseminar o consumo 
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VENDA DE bEbiDAS AlCOóliCAS
A mENOrES DE iDADE 



Os internautas 
contam o que 
acham das repor-
tagens publicadas
no portal sem
Excesso e como 
ser bem informa-
do pode fazer a 
diferença.
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“Matéria interessante e digna de ser passada adiante. 
Seria muito muito bom se as nossas punições pelo menos 
se igualassem a algumas que foram mostradas, em se 
tratando de motoristas que bebem e dirigem, pois tenho 
plena certeza que dessa forma os nossos índices de aci-
dentes diminuiriam consideravelmente, e quem sabe se 
esses bilhões de reais que são usados em indenizações e 
na recuperação dos que sobrevivem, poderiam ser usados 
da maneira ideal que a de prevenção!.”  -  Pedro Amaro de 
Lima sobre a matéria Lei Seca pelo Mundo.

“Muito legal...sou conselheiro e vai me ajudar muito no 
trabalho do dia-a-dia.... para eu ajudar as pessoas....” - 
Antônio Ramos sobre a matéria : Porque não ingerir bebi-
das alcoólicas antes dos 18 anos.

“Conscientizar à população sobre os riscos a respeito da 
mistura de bebidas alcóolicas e direção é um ato de ci-
dadania. Parabéns!”  -  Augustinho Carrara – Deputado 
Estadual (https://www.facebook.com/fabioaparecidofaria.
faria) sobre a matéria Infância mais consciente - Operação 
Lei Seca, 24/11/14.

“
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“Gostei. Legal. Materiais dessa espécie são importantes 
pois trazem direção...” - Raimundo Souza Santos - sobre a 
matéria Conheça o caminho da bebida alcoólica no orga-
nismo humano.
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Esta é uma publicação semestral da 
Associação Brasileira de Bebidas – 
ABRABE 
| www.abrabe.org.br

Coordenação editorial, redação e 
diagramação: MSLGROUP Andreoli | 
www.andreolimsl.com.br

Projeto Gráfico: Ana Vizeu

“É verdade, devemos sempre estar atualizado nas conse-
quências maléficas.” -  Cristiano Santos Daniel Lary sobre a 
matéria Lei Seca pelo mundo.


