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Meta 8/2017: Fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, até 
31/12/2017 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher


- É um banco de dados do Poder Judiciário 
fluminense; 

- Constitui ferramenta de análise e pesquisa;  

- Informações sobre violência doméstica e 
familiar contra a mulher; 

- Instrumento de empoderamento para as 
mulheres. 

 



- Missão 

Prover a administração judiciária e a sociedade com dados estatísticos, 
pesquisas e notícias, servindo como instrumento potencializador de 
ações eficazes empenhadas na erradicação da violência doméstica de 
gênero. 

- Visão 

Ser referência nacional para estudos e análises acerca da violência 
doméstica e de gênero do Rio de Janeiro. 

- Valores 

Igualdade de Gênero, educação de gênero, combate à violência 
doméstica contra a mulher, Responsabilidade e Transparência dos 
dados estatísticos sobre violência doméstica contra a mulher. 

- Informação para as vítimas e para sociedade, já que informação é 
poder. 

 

 



 
Objetivos 

 

• Promover o acompanhamento estatístico do 
fenômeno no Judiciário; 

• Embasar a elaboração de ações e políticas públicas 
no âmbito da administração judiciária visando a 
erradicação da violência doméstica; 

• Ser um portal de informações para as mulheres em 
situação de violência doméstica; 

• Auxiliar em pesquisas e análises sobre o tema 
violência e familiar contra a mulher. 
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 Atua como fonte de integração entre as instituições 
governamentais e não-governamentais; 

Contem telefones de utilidade para a mulher tais como 

Delegacias de atendimento à mulher, centros de 
referencia de atenção à mulher, juizados de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, contendo links, 
endereços de toda rede de atendimento à mulher, 
informações sobre procedimentos, cartilhas e 
divulgação de boas práticas. 



http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/jvdfm
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/jvdfm
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/projeto-violeta/historico
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/feminicidio
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/orgaos-parceiros
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/justica-paz-casa/historico
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/projetos-convenios
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/noticias
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/agenda
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/dados-estatisticos
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/publicacoes
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/videos


Publicações 

 Regras de Bangkok 

 CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A 

MULHER (CEDAW) 

 NOTA TÉCNICA EM RELAÇÃO AO PLC Nº 7/2016 - Alteração da Lei nº 11.340/06 

 Boletim Observatório Agosto 

 Modelo de protocolo latino-americano de investigação das mortes violentas de mulheres por razões de 

gênero (femicídio/feminicídio) 

 Redistribuição, reconhecimento e representação diálogos sobre igualdade de gênero 

 Conhecendo um pouco mais da Lei Maria da Penha - Cartilha do Ministério Público do Rio de Janeiro 

 Saúde da Mulher - Violência Contra a Mulher no Estado do Rio de Janeiro - Notificações de Violência 

Física 

 Feminicídio: Uma Análise Sociojurídica Da Violência Contra A Mulher No Brasil 

 Dossiê Mulher 2016 

 Diretrizes Nacionais de Feminicídio 

 Mapa da Violência 2015 

 Dados nacionais sobre violência contra a mulher 

 Custos intangíveis da violência contra as mulheres na América Latina e Caribe (BID, 2013) 

 Impacto socioeconômico da violência contra as mulheres (OMS) 
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O objetivo desse meio de comunicação é facilitar o acesso à justiça às mulheres 
que tenham dúvidas, reclamações ou sugestões relativas a processos já 
existentes na competência de Violência Doméstica.   

Ouvidora Geral: Juíza de Direito Andréa Maciel Pachá 

Telefone: (21) 3133-4730 
E-mail: ouvidoriamulher@tjrj.jus.br 
Atendimento Pessoal: Av. Erasmo Braga, 115 - 4º andar - Sala 432/F - Lâmina I 
Rio de Janeiro - RJ 
Horário de Funcionamento: 11h às 18h 

Por correspondência: Endereçada à Ouvidoria do Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro 
Av. Erasmo Braga, 115 - 4º andar - Sala 432/F - Lâmina I Rio de Janeiro-RJ 
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