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Curitiba, 15 de janeiro de 2014 

 

Ao Exmo. Des. Guilherme Luiz Gomes 
Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná 
 

 

Ref.: Pedido de informação sobre tribunais temporários ou excepcionais 

durante a Copa do Mundo 2014 na cidade de Curitiba   

 

Nos meses de junho e julho a cidade de Curitiba irá sediar jogos da 

Copa do Mundo FIFA 2014. Em recente declaração, o Ministro do Esporte Aldo 

Rebelo afirmou acerca da possibilidade de criação de juizados especiais e 

delegacias especializadas nos estádios, nos moldes dos utilizados na Copa do 

Mundo de 2010, na África, para combater e julgar possível violência nos 

estádios durante o período da competição. 

O Comitê Popular da Copa de Curitiba, fórum amplo constituído por 

sujeitos e entidades da sociedade civil de diversos setores, tais como 

movimentos sociais, universidades, sindicatos, organizações não-

governamentais, coletivos de mídia independente e comunidades atingidas, 

com fundamento na Lei n. 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, solicita 

deste Tribunal de Justiça as seguintes informações acerca da atuação durante 

a Copa do Mundo FIFA 2014: 

a) No estado do Paraná serão implantados juizados ou tribunais 

especializados, como citados pelo Ministro, dentro dos estádios durante o 

período da competição? Qual o fundamento jurídico autoriza esta exceção? 
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b) Tendo em vista o direito constitucional ao contraditório e à ampla 

defesa (Art. 5º, LV, CF) e o direito ao devido processo legal, quais atos ou 

condutas serão julgados por tribunais especializados? Com qual fundamento 

jurídico?  

c) Qual é o objetivo de criar tribunais temporários e excepcionais para 

atuar durante o período da Copa do Mundo? 

 

As informações podem ser enviadas para o endereço abaixo ou através 

do e-mail luanacoelho@terradedireitos.org.br. Colocamo-nos a disposição para 

demais esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

 

 

_______________________ 

Luana Xavier Pinto Coelho 

Secretaria Executiva Comitê Popular da Copa de Curitiba 

 

_______________________ 

Valnei Francisco de França Filho 

Secretaria Executiva Comitê Popular da Copa de Curitiba 
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