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Jogo ocorreu no último domingo, 30, no Mangueirão

Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPA
durante Re x Pa
Uma ocorrência envolvendo duas pessoas foi registrada pela Coordenadoria dos Juizados
Especiais no estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, no último domingo, 30, durante o jogo
Remo x Paysandu. Os dois foram autuados por tumulto e, após a análise da equipe da
Coordenadoria, receberam como pena a determinação de ficarem impedidos de frequentar
qualquer praça esportiva pelo prazo de três meses.

Em todos os jogos do Clube do Remo nesse periodo, os dois penalizados deverão se apresentar
no Comando Geral da Polícia Militar, onde permanecerão até o final de cada jogo. Dedicado à
pacificação nos eventos esportivos de grande concentração popular, o projeto Esporte com
Justiça mantém no estádio uma unidade do Judiciário, composta de juiz, servidores, promotor
e defensor.

O Esporte com Justiça integra o programa “Justiça em Movimento” e cuida da aplicação de
medidas concretas de pacificação nos eventos esportivos de grande concentração popular. Além
de fazer o pronto atendimento e agilizar a prestação jurisdicional, o projeto atua na punição de
crimes praticados dentro ou nos arredores do estádio.

Após os atos de competência da Polícia Civil, os procedimentos são imediatamente
encaminhados ao Judiciário. Realizado o procedimento previsto na Lei 9099/95, ocorre a
celebração de transação penal, na qual o autor do fato (réu) assume obrigações
consubstanciadas em medidas alternativas. Entre os crimes mais comuns, estão a venda de
ingressos acima da tabela e a prática de vandalismo. A penalidade mais aplicada aos infratores
é a proibição para frequentar estádios de futebol no Pará por um determinado período de
tempo.

Na ocasião, a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e
Familiar do TJPA também marcou presença no jogo, realizando uma campanha de
conscientização sobre o tema nos gramados.
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