
1ª EXPERIÊNCIA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DE DADOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 

 

Este projeto de integração e unificação de dados de violência doméstica 

e familiar contra a mulher foi capitaneado pela Conselheira do Conselho 

Nacional de Justiça Maria Tereza Uille Gomes, em parceria com este 

Tribunal de Justiça, por meio da CEVID e do Departamento de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), sob a supervisão do 

Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, e conta também com a 

participação do Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública 

(Polícia Civil e Militar) e Companhia de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Paraná (CELEPAR. Visa dirimir as divergências 

observadas entre os dados colhidos por cada uma das instituições, 

devido aos diferentes sistemas utilizados para a obtenção e tratamento 

das informações. 

Dentre as atribuições da Coordenadoria Estadual da Mulher em 

Situação de Violência Doméstica e Familiar (CEVID), previstas na 

Portaria 15/2017, alterada pela Resolução nº 254/2018, inclui-se o 

encaminhamento, ao Conselho Nacional de Justiça, de informações 

sobre litigiosidade referentes a cada serventia, bem como relatório de 

ações e dados relativos às semanas da Campanha Nacional da Justiça 

pela Paz em Casa”. Desde a primeira edição da referida Campanha, em 

março de 2015, foram encontradas dificuldades para apuração dos 

quantitativos em questão pelas comarcas do Estado. Nas buscas por 

meio eletrônico mediante o sistema Projudi, os números obtidos não 

apresentavam coerência com a realidade local, fato que persistiu 

mesmo após o processo de digitalização dos processos físicos. 



Ademais, os filtros disponíveis não permitiam a realização de todas as 

buscas nos moldes da parametrização proposta pelo Conselho Nacional 

de Justiça. Também foram constatadas incongruências entre os dados 

colhidos pelo Departamento de Planejamento (DPLAN) do Tribunal de 

Justiça do Paraná e pelo Núcleo de Monitoramento e Estatística 

(NEMOC) da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Ademais, verificou-se que as inconsistências nos dados se devem, entre 

outros fatores, ao inadequado cadastramento dos feitos. Diante disso, a 

CEVID promoveu, em julho de 2018, o curso "Procedimentos do 

Tribunal do Júri - Reflexões sobre o Feminicídio", o qual abordou esse 

tema específico e contou com palestra do Escrivão do Crime Fábio 

Marcel Becher, tratando das atividades Cartorárias para o 

cadastramento dos Feminicídios. 

Não obstante, observou-se que, de forma geral, não há o entendimento 

necessário para distinguir entre casos em que de fato se verifica 

violência de gênero, enquadrados na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha) ou na Lei 13.104/2015 (Lei do Feminicídio), e casos em que, 

apesar de a vítima ser mulher, não caracterizam violência de gênero. 

Nesse contexto, foram iniciadas tratativas com o Desembargador 

Marcelo Gobbo Dalla Dea, Supervisor Geral de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Paraná, e foi 

solicitada a disponibilização de mesa da CEVID no Projudi, com filtros 

específicos que possibilitassem uma busca mais detalhada por 

indicadores de violência doméstica. Porém, a referida ferramenta 

tampouco viabilizou o acesso aos quantitativos reais de feitos 

relacionados à Lei Maria da Penha. 



As dificuldades enfrentadas por esta Coordenadoria são comuns a todos 

os órgãos ligados ao Sistema de Justiça que necessitam coletar e 

consolidar dados sobre violências direcionadas, não apenas para a 

criação de bancos de dados e avaliação do cumprimento de metas, mas 

também para o mapeamento desses crimes visando à realização de 

ações de combate e prevenção. 

Desta forma, com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, da 

Presidência deste Tribunal e sob a liderança técnica do Desembargador 

Marcelo Gobbo Dalla Dea, foi criado grupo de trabalho formado por 

representantes Tribunal de Justiça do Paraná, (CEVID e DTIC), 

Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública (Polícia Civil e 

Militar) e Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Paraná (CELEPAR), com vistas à integração dos sistemas 

informatizados dessas instituições, por meio da aplicação de soluções 

de Business Intelligence (BI), para fins de coleta, organização, análise, 

compartilhamento e monitoramento dos dados relativos ao feminicídio. 

Busca-se a criação de uma parametrização única e confiável, que 

permita um levantamento estatístico preciso e condizente com a 

realidade. 

Até o momento, foram realizadas cinco reuniões do BI, as quais 

contaram com a participação de representantes dos seguintes órgãos e 

entidades: 

 Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

 Secretaria de Estado e Segurança Pública (SESP) 

 Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico (CAPE) 

 Tribunal de Justiça do Paraná 



 Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar (CEVID) 

 Polícia Militar do Paraná (PMPR) 

 Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Paraná (CELEPAR) 

As reuniões ocorreram nas seguintes datas: 

 9 de agosto de 2018 

 28 de agosto de 2018 

 18 de Setembro de 2018 

 27 de Novembro de 2018 

 março de 2019. 

Os resultados até o momento foram os seguintes: 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Outrossim, a CEVID implementou, em caráter provisório, desde março 

de 2018, o levantamento manual dos dados estatísticos relativos ao 

feminicídio, alternativamente à coleta automatizada mediante 

plataformas de processo eletrônico tais como o PROJUDI, até que 

sejam dirimidas as dificuldades técnicas que geram incongruências nas 

informações obtidas por meio de tais sistemas informatizados. Para 

tanto, realiza-se contato semanal junto às Escrivanias de cada uma das 

Comarcas do Estado, e os dados recebidos são compilados em uma 

planilha eletrônica, a qual é atualizada periodicamente, de acordo com 

os novos dados recebidos. A CEVID mantém desta forma, planilha 

atualizada semanalmente, de todos os casos de Feminicídios contendo 

o número do feito, nome da(s) vítima(s), última movimentação 

processual, casos em que há sigilo, condição de menoridade e 

condições especiais das vítimas, se existentes. 

A seguir, demonstra-se a metodologia utilizada, bem como os resultados 

obtidos. 



Dados anteriores ao levantamento comarca a comarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados após o 1º levantamento comarca a comarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dados atuais – levantamento comarca a comarca 

 

 

Dados colhidos 

 



Metodologia 

 Sistema PROJUDI (Processo Judicial Digital) na Mesa da CEVID 

do quantitativo de feitos por comarca; 

 Contato telefônico com equipes das Varas competentes para julgar 

os feitos de Feminicídos; 

 Contato via Lync – Skype for Business (Software de Comunicação 

Interna) com equipes das Varas competentes para julgar os feitos 

de Feminicídos; 

 Contato via Mensageiro (Sistema de Correspondência eletrônica 

institucional) com equipes das Varas competentes para julgar os 

feitos de Feminicídos; 

 Comparativo entre todos os dados captados para aferir o número 

exato de Feminicídios em andamento em cada comarca, 

atualizados semanalmente, junto aos 176 Juízos competentes 

para processamento dos feitos em questão. 

 


