
O que fazer (What) Porque (Why) Onde (Where) Quem (Who) Quando 

(When) 

Como (How) Quanto (How 

Much) 

Situação 

Constituir Grupo 

de Trabalho para 

deliberação e 

acompanhamento 

da Meta nº 9 

Com a formação de 

colegiado para 

deliberação, 

possibiiita-se 

escolha mais 

próxima das 

necessidades dos 

jurisdicionados 

TJRJ Presidência Abril/2019 Portaria n. 

1319/2019 

Sem custo Concluído 

Escolha da ODS 

para cumprimento 

da Meta 9 

Atendimento ao 

Glossário da Meta 

Nacional 9/2020 

Meios de 

comunicação 

remotos 

GT 2020 Escolha da ODS 5 

após avaliação 

das demandas 

existentes 

 

Sem Custo Concluído 

Escolha de Projeto 

destinado a 

integrar o plano de 

ação e a atingir o 

cumprimento da 

Meta 

Desenvolvimento de 

Plano de Ação para 

cumprimento da 

meta Meta Nacional 

9/2020 

Meios de 

comunicação 

remotos 

GT 2020 Escolha do 

Projeto do 

Aplicativo Maria 

da Penha Virtual 

Sem custo Concluído 

Celebração de 

Protocolo de 

Intenções entre a 

EMERJ, CEDITEC e 

FACULDADE 

NACIONAL DE 

DIREITO – UFRJ 

Estabelecer 

cooperação mútua 

para implementação 

do aplicativo 

progressivo para 

web denominado 

“Maria da Penha 

Virtual” 

Meios de 

comunicação 

remotos 

TJRJ 

EMERJ 

DGLOG 

Outubro de 

2020 

Celebração do 

Termo nº 

003/435/2020 

Sem Custo Concluído 

Implementação 

do aplicativo 

Facilitação do 

acesso à 

Na internet TJRJ 

DGTEC 

Maio de 2021 Intercâmbio de 

conhecimentos, 

Sem custo Não iniciado 



para web 

“Maria da 

Penha 

Virtual” 

Justiça para a 

mulher vítima 

de violência 

doméstica e 

familiar 

EMERJ 

COEM 

ESAJ 

 

experiências e 

informações 

técnicas e 

científicas entre 

as instituições 

conveniadas 

Capacitação 

de 

magistrados e 

servidores 

para 

utilização da 

ferramenta 

Tornar 

relevante e 

eficaz a 

utilização do 

aplicativo 

Cursos e EAD EMERJ 

ESAJ 

 

2021 Sensibilização 

quanto à 

importância do 

projeto, 

pesquisas 

através do 

Núcleo de 

Pesquisa em 

Gênero Raça e 

Etinia – 

NUPEGRE da 

EMERJ, 

divulgação da 

programação 

dos cursos, 

disponibilizaão 

de espaços 

físicos para 

cursos, 

programas e 

eventos 

Sem custo, a 

princípio 

Em 

andamento 

Criação de 

estrutura 

para 

atendimento à 

Necessidade de 

estruturação 

administrativa 

e criação de 

TJRJ Presidência 

CGJ 

DGTEC 

DGLOG 

2021 Divulgação em 

mídias sociais, 

apoio 

tecnológico,  

Sem custo Não iniciado 



demanda 

oriunda do 

aplicativo 

rotinas de 

processamento 

das medidas 

protetivas de 

urgência 

recepcionados 

pelo “Maria da 

Penha Virtual” 

logístico e 

cartorário 

 


