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Atuação da CEVID

- políticas públicas 

- aprimoramento da estrutura do judiciário 

- suporte a magistrados, servidores e equipes multi para melhoria da prestação jurisdicional

- articulação interna e externa com outros órgãos governamentais e não-governamentais

- programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher

- formação de magistrados e servidores

- recepção e encaminhamento de dados, sugestões sobre serviços de atendimento à mulher 

- fornecimento de dados ao CNJ e promoção de adequação às Tabelas Unificadas

- atuação alinhada ao CNJ nas políticas públicas deste a respeito da VDFM



ODS 5

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda partes

5.2 - Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, 

incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

5.3 - Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações 

genitais femininas

5.4 - Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de 

serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade 

compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais

5.5 - Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos 

os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

5.6 - Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em 

conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a 

Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão



Assuntos TPU e demanda processual

Demanda de casos novos no TJPR no ano de 2020 para assuntos* TPU relativos ao ODS 5 obtidos a partir 

do Painel Justiça em Números do CNJ (*conforme Anexo II do Glossário de Metas Nacionais 3a edição do 

CNJ)



Oportunidade

- Interesse de universidades em atuar junto a programas de VDFM para a formação de seus 

estudantes;

- Intenção do Presidente do TJPR em ter a Central de Medidas Socialmente Úteis (CEMSU) 

também atuando em apoio a atividades e projetos da CEVID;

- Histórico de experiências positivas de parcerias entre CEVID e universidades;

- Competência da CEMSU para aplicação de práticas preventivas e assistenciais de Justiça 

Restaurativa.



Situação proposta

Ter-se equipes de Universidades e CEMSU atuando colaborativamente em atividades de rotina da 

CEVID, especialmente naquelas focadas em mulheres vítima de violência doméstica e familiar:

- Orientação jurídica por estudantes de Direito de universidades conveniadas

- Atuação na rede de atenção psicossocial por estudantes de Psicologia e Serviço Social de 

universidades conveniadas;

- Aplicação de práticas de Justiça Restaurativa por equipes da CEMSU



Entregas planejadas

- Formalização de parcerias com Universidades e CEMSU

- Capacitação de equipe mista CEVID-UNIV-CEMSU 

- Operação temporária em caráter piloto



Cronograma macro

Atividades Resp 06 07 08 09 10 11 12

Detalhar atividades passíveis de colaboração CEVID, CEMSU X

Elaborar minuta de termo de cooperação e normatizações CEVID, CEMSU X X

Atrair universidades e formalizar cooperação CEVID, CEMSU X X

Atualizar normatização sobre atuação da CEMSU CEVID, CEMSU X

Mobilizar e capacitar a equipe mista (CEVID/Univ./CEMSU) CEVID, CEMSU, Univ. X X

Operação piloto CEVID, CEMSU, Univ. X X

Avaliação do piloto e ajustes em procedimentos CEVID, CEMSU X



Referências

CEVID no Portal do TJPR

https://www.tjpr.jus.br/cevid

Plano de Gestão CEVID 2021-2022 (expediente interno TJPR)

SEI 0043006-49.2021.8.16.6000

https://www.tjpr.jus.br/cevid
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