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O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) abriu nesta segunda-feira (9) a 16ª
edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) em parceria com os tribunais estaduais de todo o País. Até a sexta-feira (13),
magistrados e servidores darão ênfase ao andamento de processos relacionados à
violência doméstica e feminicídio.
Durante toda a semana, ocorrerão ações em todo o Estado a fim de conscientizar a
sociedade a respeito da violência doméstica, mutirão de audiências, palestras e
atendimento jurídico. Tramitam na Justiça brasileira cerca de um milhão de processos
relacionados à violência doméstica e feminicídio. O TJGO, durante esta semana, irá
priorizar o andamento de mais de mil ações em todo o Estado, sendo que 250 estão na
capital.
Ao declarar aberta a semana nacional, o presidente do TJGO, desembargador Walter
Carlos Lemes, lembrou que a data faz com que a mulher resgate, de forma mais evidente,
a sua segurança, a sua vida. “Goiás é o quinto Estado com maior número de casos de
feminícidio”, revelou.
Segundo a coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar, desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, há décadas que as mulheres
estão lutando para que sejam tomadas medidas que transformem suas vidas. “Neste ano,
lançamos uma campanha sobre o ciclo da violência entre parceiros íntimos, a fim de
esclarecer sobre a dinâmica das relações abusivas”, ressaltou a desembargadora.
O juiz Vitor Umbelino Soares Júnior ressaltou a importância de se trabalhar com vários
públicos para falar sobre violência contra a mulher, sobre a Lei Maria da Penha e as
novidades no nosso ordenamento jurídico. “Esse é um grande movimento realizado em
todo o Brasil, com inúmeras ações para o enfrentamento à violência doméstica e familiar
contra mulheres”, salientou o magistrado.
Coordenadoria
O juiz Vitor Umbelino Soares Júnior, durante a abertura da Semana Justiça pela Paz em
Casa, tomou posse oficialmente como vice-coordenador estadual da Mulher em Situação
de Violência Doméstica e Familiar. O decreto foi assinado pelo presidente do TJGO,
desembargador Walter Carlos Lemes.
“Neste ato, representamos a importância do engajamento de homens, como o nosso
querido magistrado, no reconhecimento dos privilégios masculinos em nossa sociedade,
na luta pela igualdade entre homens e mulheres e pelo fim da violência doméstica de
gênero”, frisou a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, coordenadora estadual.
Ainda de acordo com a magistrada, a coordenadoria assume o compromisso institucional
de apoiar essas mulheres."Por isso, desenvolve ações e projetos que objetivem mudar a
cultura discriminatória e violadora de seus direitos", informou ela.
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