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Valendo por 180 dias

Danos morais

Toque de recolher 

Após redução no número de pedidos, juíza elaborou ferramenta para facilitar acesso de vítimas à Justiça

Na Capital, projeto permite solicitação 
de medida protetiva pela internet 

Por intolerância religiosa, servidora vence na 2ª instância UFMS

Operação leva 7 que participavam 
de festinha para delegacia

De acordo com 
dados da CBM (Casa da 
Mulher Brasileira), de 
1º de janeiro a 30 junho 
foram expedidas 2.297 
medidas protetivas 
e, durante todo o ano 
passado, foram 4.849. 
Já em relação ao crime 

de violência doméstica, 
segundo dados da Sejusp 
(Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança 
Pública), neste ano, até o 
dia 30 de junho, já foram 
registrados 2.581 boletins 
de ocorrência em Mato 
Grosso do Sul.

Medidas protetivas em MS

O TJMS (Tribunal 
de Justiça de Mato 
Grosso do Sul) ressalta 
que os vizinhos podem 
denunciar ao descobrirem 
algum índicio de 
violência doméstica 
durante o isolamento 
social. Para fazer a 
denúncia, ligue pelo 190 
ou 180. 

Além disso, a 
campanha nacional 
“Sinal Vermelho Contra 
a Violência Doméstica” 
está valendo. As mulheres 
vítimas de violência 
podem marcar um X 

vermelho na mão ou em 
um pedaço de papel e 
apresentar na farmácia 
ou drogaria cadastrada 
na iniciativa. Assim, o 
atendente vai coletar 
nome e endereço para 
acionar a Polícia 
Militar. São quase 10 
mil estabelecimentos 
cadastrados em todo o 
país e, no Estado, são 
1.561. Na Capital, uma 
das farmácias que estão 
acolhendo denúncias é a 
Drogaria Freire, da Rui 
Barbosa com a Afonso 
Pena.

Como denunciar? 

Rafaela Alves 

Pelos próximos 180 dias, 
mulheres vítimas de violência 
doméstica poderão recorrer ao 
site do TJMS (Tribunal de Jus-
tiça de Mato Grosso do Sul) para 
solicitar a medida protetiva de 
forma on-line. Esse é o período 
inicial que a proposta ficará 
em vigência por se tratar de 
um projeto piloto. Entretanto, 
após esse prazo e com a apre-
sentação de um relatório, o 
TJMS poderá expandi-lo para 
outras comarcas. A queda no 
número de pedidos por medidas 
protetivas durante o isolamento 
social foi o que motivou a juíza 
Jacqueline Machado, da 3ª Vara 
da Violência Doméstica e Fami-
liar contra a Mulher de Campo 
Grande, a elaborar o projeto. 
Além de facilitar o pedido de 
socorro das vítimas, a medida 
ainda vai agilizar o processo. As 
vítimas podem acessar o pedido 
pelo link https://sistemas.tjms.
jus.br/medidaProtetiva/.

De acordo com a juíza, a ideia 
surgiu para facilitar o acesso à 
Justiça em meio à pandemia do 
novo coronavírus que estamos 
vivendo. “Como nos meses de 
março e abril o número de 
feminicídios cresceu e, em con-
trapartida, o número de pedidos 
de medidas protetivas teve um 
decréscimo, ficou claro que 
existe uma dificuldade da mu-
lher para fazer o registro, então 
a ideia surgiu da necessidade da 
facilitação do acesso à Justiça 
para as mulheres em situação 
de violência doméstica neste 
momento de pandemia”, ex-
plicou. O projeto trará também 

Rafaela Alves 

A servidora pública da UFMS 
(Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul) Waleska Mendoza, 
lotada no Campus Pantanal, em 
Corumbá, está há oito anos lutando 
na Justiça para provar que sofre 
de intolerância religiosa desde 
2009 por parte diretores e rei-
tores da universidade. A ação foi 
movida porque Mendoza chegou a 
ser destituída e responder a três 
processos administrativos apenas 
por colocar citações bíblicas nos 
CIs (comunicados internos) da 
instituição. Quando entrou na via 
judicial, a UFMS venceu na 1ª 

instância, no entanto a decisão 
foi revertida no TRF3 (Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região). A 
universidade recorreu da decisão. 

“Primeiro, eu fui advertida, de-
pois peguei uma suspensão de 20 
dias, que meu advogado na época 
conseguiu anular, e uma outra de 
30 dias que gerou esse processo 
de oito anos, no qual solicitamos 
o pagamento de uma indenização 
no valor de R$ 50 mil. No entanto, 
em primeira instância, aqui em 
Campo Grande, eu perdi, mas 
recorri e por isso foi até o TRF3, 
onde tive a decisão favorável 
a mim”, explicou a servidora. 
Waleska revelou ainda que o 

desembargador Souza Ribeiro, 
relator para o acórdão, em seu 
voto-vista magistral, afirmou que 
era estarrecedor e que fugia de 
qualquer bom-senso o que estava 
sendo praticado pela UFMS. “Ele 
falou que a universidade deveria 
zelar pela tolerância, mas que es-
tava concentrando seus esforços 
em um sentido inteiramente di-
ferente”, reiterou. O caso foi jul-
gado por cinco desembargadores 
no dia 31 de março deste ano e, 
conforme a decisão,  a universi-
dade foi condenada a pagar uma 
indenização por danos morais e 
anular todas as penalidades dos 
processos administrativos. Entre-

tanto, a UFMS informou, por nota, 
que “o processo ainda segue em 
tramitação no TRF3 para julga-
mento do recurso de Embargos 
de Declaração contra a decisão 
desfavorável à UFMS”. Ainda 
segundo a nota da universidade, 
a Advocacia-Geral da União, 
que representa judicialmente a 
UFMS, ingressou com um recurso 
para que não haja a inserção 
de manifestações pessoais de 
outra natureza nos documentos 
oficiais e que sejam mantidos 
os princípios da legalidade e da 
impessoalidade.  

Em contrapartida, Waleska, 
que nunca deixou de citar os 

versículos bíblicos durante esses 
anos, espera que, com as eleições, 
que serão realizadas no dia 17 de 
julho, essa realidade de intole-
rância religiosa fique para trás. 
“Espero que o novo reitor seja 
comprometido com os valores e 
princípios do Estado democrático 
de direito, que tenhamos liber-
dade de crença, pensamente, de 
expressão como é o termo usado 
na Constituição Federal. O estado 
laico não proíbe as manifestações 
religiosas no âmbito dos órgãos 
públicos. O que está previsto na 
Constituição é que você não pode 
estabelecer, no sentido de impor, 
obrigar”, finalizou.

Amanda Amorim

Na primeira sexta-feira 
(10) em que o toque de reco-
lher passou a valer a partir 
das 20 horas, sete foram 
encaminhados para a dele-
gacia. Entre os envolvidos, 
três respondem por pro-
moverem festas na região 
do Jardim Campo Nobre. 
Esse foi a primeiro encami-
nhamento em decorrência 
do descumprimento do de-
creto para o novo horário 
estabelecido. Além dos de-
tidos, mais 711 foram abor-
dados e orientados a voltar  
para casa.

Entre os detidos, que 

eram responsáveis por 
uma “festinha” promovida 
durante a quarentena, os 
três donos da residência 
foram encaminhados para 
a delegacia junto de três 
menores e um usuário de 
drogas, que também se  
encontravam no local. 

Na quarta-feira (8), o de-
creto passou a determinar 
o fechamento do comércio 
e a volta para casa às 20h, 
um adiantamento de 3h em 
relação à última alteração. 
A medida foi uma tentativa 
de retirar as pessoas das 
ruas, porém, desde então, 
937 pessoas foram abor-
dadas, sendo que entre 

as fiscalizações houve um 
aumento de 696 direcio-
namentos, pois na quinta-
-feira (9) foram 150, e na  
sexta, 711. 

Outro ponto se passa na 
fiscalização dos comércios; 
em três dias, 295 estabele-
cimentos foram pegos fun-
cionando após o horário 
e foi realizada uma vis-
toria. Desses, 41 foram no-
tificados e 4 interditados. 
A ação é realizada pela 
Guarda Civil Metropolitana, 
Semadur (Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e 
Gestão Urbana), Vigilância 
Sanitária, Agetran e Polícia 
Militar. 

agilidade ao pedido de medida 
protetiva, se levar em conta que 
o processo irá direto para a 3ª 
Vara. “Pela lei, a autoridade 
policial tem 48 horas para re-
meter ao Judiciário o pedido 
de medida protetiva e o juiz tem 

mais 48 para analisar. Com a 
medida on-line, esse prazo da 
autoridade policial não existe, 
logo, haverá uma agilização”, 
assegura a juíza. 

No entanto, a juíza Jacque-
line reforça que o ideal é que 

as mulheres procurem a Casa 
da Mulher Brasileira para de-
nunciar a violência que vêm 
sofrendo, ainda mais porque 
no local há diversos serviços 
à disposição das vítimas. “É 
importante ressaltar que esse 
equipamento é para a mulher 
que não pode se deslocar até 
a Casa da Mulher Brasileira, 
porque lá terão a sua dispo-
sição todos os serviços especia-
lizados”, garantiu. 

Proteção mesmo no isolamento
A subsecretária de Políticas 

para a Mulher e superinten-

dente da CMB (Casa da Mu-
lher Brasileira), Tai Loschi, 
destacou a importância de me-
didas que facilitem o acesso 
das vítimas à Justiça neste 
momento de pandemia, em 
que o isolamento social é ne-
cessário. “Essa iniciativa vem 
ao encontro da realidade da 
sociedade, neste momento, 
entendo que esse tipo de ini-
ciativa fortalece as políticas 
públicas”, comentou. Segundo 
a subsecretária, mesmo que 
uma mulher não tenha acesso 
à internet em sua casa, ela 
pode conseguir ajuda indireta 

por meio de pessoas próximas. 
“Muitas das mulheres que pre-
cisam de ajuda não têm con-
dição de acessar pela internet, 
mas a maioria delas, tendo 
o conhecimento, as amigas, 
as vizinhas, as conhecidas 
de trabalho onde ela perma-
nece durante o dia, podem 
acessar essa ferramenta, que 
é o computador e, imediata-
mente pedir”, exemplificou. “O 
mundo mudou da água para 
o vinho, então cada atitude 
minha vai depender do apoio e 
atitude da outra colega”, disse 
Loschi. (Colaborou RC)

Valentin Manieri

Nilson Figueiredo


