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Bebidas alcoólicas podem ser liberadas nos estádios de Pernambuco
Por Alexandre Arditti, do Jornal do Commercio
O projeto de lei 2153/2014, que regulamenta a venda de bebidas alcoólicas dentro dos
estádios de futebol pernambucanos a partir de duas horas antes do início das partidas,
foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (20). O texto, de autoria do
deputado estadual Antônio Moraes (PSDB), deve ser votado na Assembleia Legislativa
até o fim do ano, depois de ser analisado por cinco comissões da casa. A proposta é a
mesma apresentada por ele em 2012 – na ocasião, o político decidiu abortar a decisão de
levá-la à votação por reconhecer que seria derrotado.
O que motivou o deputado Antônio Moraes a reapresentar o projeto de lei foi uma espécie de dossiê entregue a ele pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol
(FPF), Evandro Carvalho, que o visitou há poucas semanas acompanhado por dirigentes
de Sport e Santa Cruz, além de representantes da Arena Pernambuco. O documento continha um estudo que não associa álcool e violência nos estádios de futebol, assim como
notícias sobre a liberação da venda de bebidas alcoólicas em outros Estados (Bahia, Rio
Grande do Sul e Maranhão, por exemplo).
“A visita de Evandro e outros dirigentes só reforçou o meu entendimento de que a violência nos estádios pernambucanos não tem nada a ver com as bebidas alcoólicas. Por
isso, decidi reapresentar o projeto agora. Acredito que, desta vez, ele será aprovado”,
comentou o deputado Antônio Moraes. “Os arredores dos estádios viraram verdadeiros
bares a céu aberto. Como sabem que não poderão beber no interior dos estádios, vários
torcedores ‘enchem a cara’ no lado de fora e ficam bêbados antes mesmo de a bola rolar. Não é pior?”, indagou.
O presidente da FPF disse que está trabalhando com afinco para que o projeto de lei seja
aprovado na Assembleia Legislativa, seguindo o que chamou de “tendência mundial de
liberação das bebidas alcoólicas nas praças esportivas”. Segundo Evandro, está provado
que não há qualquer relação entre álcool e violência nos estádios. Ele ainda elencou
vantagens financeiras que os clubes terão com isso. “Os clubes ganham financeiramente, tanto pela renda proveniente da comercialização das bebidas nos bares como com os

patrocínios das empresas de bebidas. São duas receitas importantes para as nossas equipes e que não podemos nos dar ao luxo de abrir mão”, comentou Evandro.
A venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios pernambucanos estava proibida desde
janeiro de 2009. Liberá-las a partir do ano que vem representaria um retrocesso na visão
do juiz do Juizado do Torcedor de Caruaru, Marupiraja Ramos, que vem capitaneando a
luta na esfera jurídica para acabar de uma vez por todas com as torcidas organizadas no
Estado. “A experiência que tenho no futebol me faz ser totalmente contrário a esse projeto. A maioria dos casos de violência nos estádios tem a ver sim com torcedores que
consumiram álcool antes ou durante os jogos. Os clubes são a favor porque estão pensando apenas em seus cofres em detrimento da segurança das pessoas”, comentou Marupiraja.
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Justiça
TJPE deve realizar, esta semana, mais de 5 mil conciliações

Mais de 100 varas, câmaras e e juizados do Estado estarão empenhados na semana em
PernambucoFoto: JC Imagem
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) deve finalizar mais de cinco mil processos
durante a Semana Nacional de Conciliação que tem início nesta segunda (24) e vai até a
próxima sexta-feira (28), em todo o Brasil.
No Estado, mais de 100 câmaras, varas e juizados participarão da semana. As pessoas
assistidas pela conciliação já foram informadas da data e local onde acontecerão os
atendimentos.
A semana é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parcerias com os
tribunais do País, e visa a reduzir o estoque processual da justiça brasileira, por meio de
acordo entre as partes. Na edição deste ano, o enfoque será a solução de demandas judicais de massa, como instituições bancárias, de telefonia e órgãos públicos.
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TJPE estima levar 5.500 processos à Semana Nacional de Conciliação
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) espera levar 5.500 processos à Semana
Nacional de Conciliação, que começa nesta segunda-feira (24). Promovida pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) em todo o País, a iniciativa prioriza demandas de massa, que
envolvem instituições bancárias, de telefonia e órgãos públicos. Câmaras de conciliação,
varas e juizados participam da ação até a próxima sexta (28).
Em Pernambuco, o evento é coordenado pelo Comitê Estadual de Conciliação. Conforme o
TJPE, a Semana Nacional da Conciliação “é o maior movimento para incentivar e fomentar
a cultura da conciliação processual, reduzindo o estoque processual na Justiça, por meio de
acordo entre as partes”.
Justiça do Trabalho
Além do TJPE, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE), no Recife,
também participa do mutirão. Este ano, a Ouvidoria do Tribunal começou antecipadamente
as ações da Semana de Conciliação e fez 106 audiências extras em 3 e 4 de novembro. O
resultado das negociações superou R$ 2,4 milhões.
No entanto, os trabalhos se intensificam a partir desta segunda, com audiências extras em
todas as varas e no Núcleo de Conciliação, localizado no Cais do Apolo, nº 739, Bairro do
Recife. A unidade já tem 51 pautas programadas para os dois primeiros dias do evento.
As partes que possuem processos da Justiça do Trabalho poderão solicitar o agendamento
de uma tentativa de acordo neste site, diretamente na unidade onde tramita o processo ou,
no caso de ações que correm no segundo grau, na Ouvidoria do TRT-PE pelo telefone
0800-722-4477.
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TJPE »
Semana Nacional da Conciliação deve analisar 5,5 mil processos
Coordenado pelo Comitê Estadual de Conciliação em Pernambuco e promovida pelo
Conselho Nacional de Justiça, a Semana Nacional da Conciliação deve reunir 5,5 mil
pessoas. Essa é a expectativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que prioriza demandas de massa e que envolvem instituições bancárias, de telefonia e órgãos públicos.
A ação acontece a partir desta segunda-feira (24) e se estende até a próxima sexta-feira
(28), envolvendo câmaras de concilação, varas e juizados. No Recife, as audiências extras acontecem em todas as varas e no Núcleo de Conciliação, no Cais do Apolo, no
Bairro do Recife.
Para o TJPE é o "é o maior movimento para incentivar e fomentar a cultura da conciliação processual, reduzindo o estoque processual na Justiça brasileira, por meio de acordo
entre as partes".
Neste ano, as ações já acontecerem antecipadamente em um primeiro momento. Foram
106 audiências extras entre os dias 3 e 4 de novembro, que resultaram em mais de R$
2,4 milhões em negociações.
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Em Pernambuco, Semana Nacional de Conciliação contemplará 5,5 mil processos
Maior parte dos litígios envolve órgãos públicos e instituições bancárias e de telefonia

Começa, na próxima segunda-feira (24), a Semana Nacional de Conciliação. Em Pernambuco, o Tribunal de Justiça (TJPE) espera envolver 5,5 mil processos na jornada,
que seguirá até a sexta-feira (28). Câmaras de Conciliação, Varas e Juizados participarão do evento.
Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a iniciativa tem o intuito de reduzir o estoque processual em todo o País. Magistrados e servidores vão concentrar esforços na solução de demandas de massa que envolvem os maiores litigantes da Justiça.
A maioria dessas ações tem relação com instituições bancárias e de telefonia, além de
órgãos públicos. O objetivo é dar vazão, por meio de acordo entre as partes, às chamadas demandas repetitivas, ou seja, litígios que envolvem lesões a direitos individuais ou
coletivos e que atingem grande quantidade de pessoas de forma similar.
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Mutirão... - O Tribunal de Justiça de Pernambuco realiza, entre os dias 24 e 28, das 8h às 18h, um
mutirão de conciliação, numa ação gratuita, na Câmara de Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática
Jurídica da Faculdade Boa Viagem.

...jurídico - O objetivo principal será mediar e agilizar processos e acordos de ações movidas por clientes
contra o Banco Santander e outros. A expectativa é atender mais de 230 casos, na Rua Arquiteto Luiz
Nunes, 1.274, Imbiribeira. Informações 81.3037.0704.

Assunto: Censo do CNJ no TJPE - Servidores
Veículo: CNJ
Data: 24/11/2014
Editoria:
Seção:

Assunto: Censo do CNJ no TJPE - Magistrados
Veículo: CNJ
Data: 24/11/2014
Editoria:
Seção:

Assunto: Corregedoria leva cidadania a moradores de Lagoa dos Gatos
Veículo: CNJ
Data: 24/11/2014
Editoria:
Seção:

Corregedoria leva cidadania a moradores de Lagoa dos Gatos

O Programa Um Passo a Mais para a Cidadania, na cidade de Lagoa dos Gatos, interior
de Pernambuco, termina nesta sexta-feira (21/11). A iniciativa da Corregedoria-Geral da
Justiça de Pernambuco (CGJ-PE) conta uma série de ações de incentivo à cidadania,
como a emissão de documentos, palestra informativa, mutirão e casamento comunitário.
"O juiz tem a obrigação de aferir psicologicamente as partes, de compensar os desníveis
sociais, de ser humanitário", afirmou o corregedor Eduardo Paurá, para quem as ações
sociais são a prioridade de sua gestão. Com ação conjunta do Judiciário, dos cartórios,
da prefeitura e da Secretaria de Defesa Social (SDS), o evento realizou, desde segundafeira (17/11), emissão de certidão de nascimento, de casamento e de óbito, além de
reconhecimento espontâneo de paternidade e registro tardio de nascimento.
Durante todos os dias, quem precisou emitir CPF e declaração de antecedentes criminais
compareceu ao Fórum de Lagoa dos Gatos. Os interessados se apresentaram das 9h às
13h, portando registro de nascimento ou de casamento. Foi realizada ainda, na Escola
Estadual Professor Manoel Edmundo, palestra sobre a importância do registro de
nascimento e de regularização do estado civil.
No intuito de acelerar processos judiciais, o programa contou ainda com mutirão de
audiências em processos de crimes de menor potencial ofensivo. Devido ao alcance do
programa, o fórum, em parceria com a Secretaria de Saúde do município, também
contou, nos dias 18 e 20, com atualização de carteira de vacinação infantil, aferição de
pressão e medição de glicose.
Casais - Um casamento civil comunitário aconteceu na quarta-feira (19/11) às 11h na
Escola Municipal Cordeiro Filho. O evento contou com a participação de 106 casais e
movimentou a cidade. "A expectativa dos cidadãos em relação ao programa é enorme.
Pessoas dos vários segmentos sociais se disponibilizaram a fazer dessa iniciativa um
marco na cidade. A título de exemplo, cito a cerimônia dos casamentos comunitários,
que contou com decoração, bolo, doces, refrigerantes, serviço de fotografia e
lembrancinhas, todos oferecidos sem custos", disse Simony Emerenciano, juíza de
Lagoa dos Gatos.

Segundo a magistrada, a iniciativa é importante para a cidade. "O Judiciário visto
inicialmente como solucionador de conflitos tem o fim maior de promover a cidadania
e, para tanto, deve assumir uma postura proativa. O Um passo a Mais para a Cidadania,
de iniciativa da Corregedoria do TJPE, é um projeto que possibilita exatamente a
ampliação do acesso a direitos básicos, como os registros relacionados à pessoa, que
viabilizam, via de consequência, a promoção de outros direitos", observou a juíza
Simony.
A juíza percebeu uma quantidade significativa de pessoas que viviam em união estável
e que não possuíam documentos de identificação, como o RG e o CPF. "Por isso, a
disponibilização desses serviços à sociedade de Lagoa dos Gatos, numa atuação
conjunta dos órgãos competentes, é de suma importância, na medida em que oportuniza
esse acesso de forma concentrada e célere", avaliou.
Fonte: TJPE
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Bebidas alcoólicas podem ser liberadas nos estádios de Pernambuco
Projeto de lei do deputado Antônio Moraes foi publicado no Diário Oficial do Estado desta
quinta-feira (20)

Foto: Alexandro Auller/Acervo JC Imagem

O projeto de lei 2153/2014, que regulamenta a venda de bebidas alcoólicas dentro dos
estádios de futebol pernambucanos a partir de duas horas antes do início das partidas,
foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (20). O texto, de autoria do
deputado estadual Antônio Moraes (PSDB), deve ser votado na Assembleia Legislativa
até o fim do ano, depois de ser analisado por cinco comissões da casa. A proposta é a
mesma apresentada por ele em 2012 – na ocasião, o político decidiu abortar a decisão de
levá-la à votação por reconhecer que seria derrotado.
O que motivou o deputado Antônio Moraes a reapresentar o projeto de lei foi uma espécie de dossiê entregue a ele pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol
(FPF), Evandro Carvalho, que o visitou há poucas semanas acompanhado por dirigentes
de Sport e Santa Cruz, além de representantes da Arena Pernambuco. O documento continha um estudo que não associa álcool e violência nos estádios de futebol, assim como
notícias sobre a liberação da venda de bebidas alcoólicas em outros Estados (Bahia, Rio
Grande do Sul e Maranhão, por exemplo).
“A visita de Evandro e outros dirigentes só reforçou o meu entendimento de que a violência nos estádios pernambucanos não tem nada a ver com as bebidas alcoólicas. Por
isso, decidi reapresentar o projeto agora. Acredito que, desta vez, ele será aprovado”,
comentou o deputado Antônio Moraes. “Os arredores dos estádios viraram verdadeiros
bares a céu aberto. Como sabem que não poderão beber no interior dos estádios, vários

torcedores ‘enchem a cara’ no lado de fora e ficam bêbados antes mesmo de a bola rolar. Não é pior?”, indagou.
O presidente da FPF disse que está trabalhando com afinco para que o projeto de lei seja
aprovado na Assembleia Legislativa, seguindo o que chamou de “tendência mundial de
liberação das bebidas alcoólicas nas praças esportivas”. Segundo Evandro, está provado
que não há qualquer relação entre álcool e violência nos estádios. Ele ainda elencou
vantagens financeiras que os clubes terão com isso. “Os clubes ganham financeiramente, tanto pela renda proveniente da comercialização das bebidas nos bares como com os
patrocínios das empresas de bebidas. São duas receitas importantes para as nossas equipes e que não podemos nos dar ao luxo de abrir mão”, comentou Evandro.
A venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios pernambucanos estava proibida desde
janeiro de 2009. Liberá-las a partir do ano que vem representaria um retrocesso na visão
do juiz do Juizado do Torcedor de Caruaru, Marupiraja Ramos, que vem capitaneando a
luta na esfera jurídica para acabar de uma vez por todas com as torcidas organizadas no
Estado. “A experiência que tenho no futebol me faz ser totalmente contrário a esse projeto. A maioria dos casos de violência nos estádios tem a ver sim com torcedores que
consumiram álcool antes ou durante os jogos. Os clubes são a favor porque estão pensando apenas em seus cofres em detrimento da segurança das pessoas”, comentou Marupiraja.

