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ODS 3 e 4 

• Número de contaminados por epidemias no sistema prisional 

• Número de ações sobre proteção de patentes e autoria 

• Ações que discutem orçamento 

• Número de medidas sócio educativas 

• Número de ações para vagas em creche 

• Número de ações sobre reprodução/endometriose 

• Número de ações estruturantes na saúde 

• Ações sobre desastres em barragens  

• Capacitação de juízes e servidores 

• Medidas estruturantes na área de educação e saúde  

• Ações que discutam políticas públicas 

• Ações que discutem cotas raciais 

• Número de ações demandando medicamento ou tratamento para indicar 

vazio administrativo 

• Acesso à escola de crianças em situação de vulnerabilidade 

• Ações que discutem acessibilidade 

• Número de ações que discutem mau uso de recursos públicos 

• Dados de evasão escolar 

• Número de ações de saúde e educação para verificar falha na política 

pública 

• Número de ações de vaga em creche 

• Políticas públicas de educação profissional 

 

ODS 5 

• Integração de dados de processos da pessoa: violência doméstica + 

crime + interdições  

• Estatística sobre idade escolar dos filhos da mulher que sofre violência 

doméstica 

• Quantos serviços de justiça restaurativa? 

• Condição econômica das vítimas de violência doméstica 
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• Escolas Judiciais: o que estão fazendo? 

• Dados do perfil social pós-cárcere 

• Estatísticas de relatos de maus-tratos  

• Estatística das localidades com maior índice de violência doméstica e 

danos ambientais a animais domésticos  

• Índice de ressocialização/reincidência/emprego de mulheres presas 

• Estatística dos fatores de risco 

• Número de processos envolvendo a mesma mulher (violência + crime) 

(integração de dados) 

• Dados sobre filhos de presas que estão fora do cárcere (art. 318/CPP) 

• Estatística sobre tipo de crime com recorte de gênero 

• Tipo de crime praticado por mulheres  

• Cruzamento de dados entre violência doméstica e interdições (doença 

mental) 

• Programas de ressocialização do agressor 

• Grau de escolaridade das meninas (10 a 15 anos) grávidas  

• Número de processos de todas as competências envolvendo a mesma 

mulher 

• Projetos Escolas Judiciais sobre questões de gênero 

• Processos de interdição e internamento na violência doméstica 

• Localidades incidentes em intempéries ambientais 

• Ambiente doméstico com animais na violência doméstica 

• Histórico de processos dos parentes da vítima de violência doméstica  

• Definir fatores de risco na violência 

• Crianças especiais agregadas às mulheres partes de processos 

• Qual integração da rede de proteção e capacitação 

• Estatística da institucionalização da escuta qualificada ou depoimento 

sem dano 

• Escolaridade da prole na vítima de violência doméstica  

• Prazo de realização e confecção de incidentes de insanidade mental 

• Número de presas que tem filhos abrigados 

• Quantos programas de ressocialização do agressor? 



Indicadores Compilados ODS – TJPR – 9° LABORATÓRIO 

 

3 

 

• Índice de integração do sistema judicial e rede de proteção na violência 

doméstica 

• Quantos cursos profissionalizantes GVA 

• Reincidência da mulher encarcerada de reinserção no ambiente social 

• Aprimoramento dos assuntos (Tabela CNJ) 

 Creche (vaga) 

 Feminicídio 

 Tráfico de mulheres 

 Assédio Sexual 

 Pensão alimentícia – genitores menores de 18 anos 

 Número de ações do item 5282 (doméstico) 

 Ação popular proposta por mulheres 

 Benefícios previdenciários concedidos a mulheres (estatística por 

gênero) 

• Criar campo para raça/gênero/faixa de renda de quem ajuíza ação (autor) 

• Criar campo obrigatório no BMNP sobre filhos de mulheres presas e suas 

idades para fins de aplicação do artigo 318-A (CPP) e HC 143641 

• Criar protocolo de como julgar com perspectiva de gênero. Há um no 

México (diretos humanos, assédio, violência doméstica, crimes sexuais, 

aprisionamento feminino, aborto) 

• Criar um protocolo de como prevenir, apurar denúncias de assédio 

sexual/moral dentro dos tribunais (canais de comunicação, apuração e 

julgamento) 

• Criação de Comitê de Igualdade de gênero em todos os Tribunais 

• Conhecimento da vítima da saída do agressor da prisão 

• Representatividade feminina nos tribunais (mediação/ações) 

• Abandono material (divisão patrimonial) 

 

ODS 16 

• Tempo de atendimento: medido em minutos, indica quanto tempo a 

pessoa levou para ser atendida. 
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• Tempo de duração do processo: medido em dias, indica a duração do 

processo desde a petição inicial até a satisfação (com execução). 

• Quantas vezes deve ir ao cartório/tribunal: indica quantas vezes 

determinada pessoa teve de ir ao cartório para resolver um determinado 

processo. 

• Quantos processos acabam no conhecimento e na execução: relação 

entre número de processos que finalizou a fase de conhecimento versus 

o número de processos que efetivamente encerrou a fase de 

execução/cumprimento da sentença satisfatoriamente 

• Índice de satisfação do jurisdicionado: assim como nos serviços de App 

em que indicamos a satisfação do serviço com "estrelas" (1 estrela a 5 

estrelas). Assim pode-se pegar a satisfação do usuário:  

a) em relação ao polo em que ocupa (passivo/ativo); 

b) em relação à sua idade;  

• Revelia do INSS na justiça delegada: indicativo de quantos processos do 

INSS encerram-se por revelia 

• Percentual de ações procedentes contra o INSS 

• Comparativo de pessoas egressas que ingressam no mercado de 

trabalho: levantar quantas pessoas que estiveram presas e, egressas, 

conseguiram emprego 

• Ações que são abandonadas (extintas) - ver o motivo: identificar o que 

leva ao abandono das ações, motivos variados como "autor da causa não 

é mais encontrado". 

• Índice de reincidência pós-soltura: egressos do sistema penitenciário, 

identificar o percentual de reincidência; 

• Número de decisões favoráveis: número de solicitações de assistência 

judiciária gratuita versus concessões desta modalidade 

 

ODS Sustentabilidade (6, 11, 12, 13, 14 e 15) 

• Número de fóruns construídos com critérios sustentáveis 

• Número de fóruns reformados com critérios de sustentabilidade 
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• Número de ações relacionadas à divulgação ou incentivo ao transporte 

compartilhado 

• Quantidade de materiais (itens do almoxarifado, produtos de copa) 

adquiridos pelo Tribunal que possuem plásticos em sua composição e 

que sejam descartáveis (por exemplo: mexedores de café, sacolas 

plásticas para lixo) 

• Quantidade de resíduo reciclado 

• Quantidade de árvores plantadas por ano 

• Quantidade de filtros e bebedouros 

• Quantidade de ações para redução do uso de copos plásticos 

• Quantidade de ações de educação ambiental  

• Adquire itens com critérios de sustentabilidade (licitações sustentáveis)? 

• Existência de bicicletário e estrutura para banho 

• % de imóveis com contrato de manutenção predial preventiva 

• Existência de indicadores de gestão de riscos 

• Há iniciativas para utilização de carros elétricos? 

• Quilometragem percorrida dividida por quantidade de magistrados + 

servidores 

• Quantidade de carros oficiais dividida pelo número de desembargadores 

(ou que efetivamente façam uso dos carros oficiais) 

• Há estrutura de prevenção, monitoramento e socorro, em caso de 

catástrofes? 

• Quantidade de ações de contaminação em áreas de manancial 

• Há iniciativas para incentivar ações sustentáveis no trabalho e fora dele? 

 

• SUGESTÕES 
o Indicadores de percepção obtidos por meio de pesquisa de clima 

com a finalidade de interpretar a percepção da sociedade frente às 
medidas socioambientais realizadas pelo Poder Judiciário 

o Acompanhamento de unidades com consumo mínimo (energia 
elétrica, água e esgoto) 

o Analisar viabilidade de horário especial para 
magistrados/servidores com filhos na escola 

o Adequação dos banheiros para amamentação, troca de fraldas / 
espaço família 
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o Integração de dados da Copel e Sanepar (via telemetria) no 
sistema BI 

 

 

Saúde integral de magistrados e servidores 

• Judicialização da saúde 

• Número de sessões de quimioterapia 

• Número de procedimentos de angioplastia 

• Quantidade de aposentadorias por invalidez 

• Quantidade de ações por assédio moral 

• Quantidade de suicídios de magistrados e servidores 

• (Redução do) número de internações psiquiátricas 

• Capacitação de equipe multidisciplinar 

• Número de participações nos programas propostos 

• Número de magistrados e servidores participando de ações de qualidade 

de vida 

• (Redução do) número anual dos afastamentos 

• Número de servidores em licença para tratamento de saúde 

• Número de dias afastados em licença para tratamento de saúde 

• Causas dos afastamentos de licença para tratamento de saúde 

• Percentual de evolução dos participantes em programas de qualidade de 

vida 

• Formatação de multiplicadores 

• Resultado dos exames 

• Plano de carreira para servidores  

 

 


