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I – Pauta 

2ª Reunião do Comitê Interinstitucional ODS na Agenda do Judiciário, presidida pela 

Conselheira Maria Tereza Uille Gomes, para tratar dos seguintes temas: 

1.1 Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelas Instituições que integram o 
Comitê Interinstitucional. 
 
1.2 Diálogo das Instituições sobre expectativas, propostas, soluções e desafios da 

integração das Metas do Poder Judiciário com os ODS. 

1.3 Definição do calendário de trabalho.  

(Apresentação anexa). 

II – Introdução  
 
A Reunião teve início com a introdução da Conselheira Maria Tereza Uille Gomes em 
relação ao escopo do Comitê, que tem como principal objetivo a inovadora integração das 
Metas do Poder Judiciário com os ODS da Agenda 2030 da ONU. Foram ainda 
apresentados pela Conselheira todos os participantes do Comitê, representando seus 
respectivos órgãos.  
 
 
  
III – Apresentações da Instituições 

Em seguida, foram iniciadas as apresentações das Instituições do Comitê, com tempo 

estipulado de 15 minutos para cada apresentação.  

3.1 – Ministério das Relações Exteriores                                                        

Primeiramente, o participante representante do Ministério das Relações Exteriores Nicola 

Speranza, fez um breve apanhado histórico, explicando cronologicamente a origem dos 



ODS. Então foi feita uma consideração em relação a introdução da Agenda 2030 na pauta 

do Estado Brasileiro, e a importância que esse ato representa para a imagem brasileira no 

mundo. Por fim, foi ressaltada a importância do trabalho do Comitê, revelando que a 

integração dos ODS com o Poder Judiciário Brasileiro é pioneira no mundo.  

3.2 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

Maristela Baioni e Moema Freire, ambas do PNUD fizeram uma introdução demonstrando 

as iniciativas do órgão para o desenvolvimento da Agenda 2030 no Brasil, entre eles o Atlas 

do Desenvolvimento Humano e a Agenda 2030 Oeste do Paraná. Logo após, as 

representantes do PNUD afirmaram como a Integração e os Aceleradores podem trazer 

efeitos positivos na implementação da Agenda, e ainda indicaram as possíveis formas de 

colaboração que o órgão pode proporcionar. (Apresentação anexa). 

 

3.3 - Secretaria Especial de Articulação Social da Presidência da República (SEGOV).  

A representante da Secretaria da Presidência, Miriam Barreto, introduziu sua apresentação 

demonstrando a transição dos ODM para ODS, e as etapas de implementação da Agenda 

2030 no Brasil, que passou pela negociação, internalização e interiorização. Ainda, 

apresentou o Plano de Ação da Comissão Nacional para os ODS, que visa a 

implementação da Agenda 2030 no âmbito do Governo Federal. Na sequência, demonstrou 

a adequação das Metas e Indicadores da Agenda 2030 para a realidade brasileira, 

realizada pelo IPEA e pelo IBGE, e ao final citou os desafios enfrentados pelo governo 

brasileiro na implementação da Agenda. (Apresentação anexa). 

 

3.4 Ministério da Justiça 

Flávio Jardim do Ministério da Justiça fez uma breve consideração em relação ao Comitê 

Interinstitucional, revelando que o Ministério irá acompanhar de perto os trabalhos 

realizados pelo grupo, especialmente diante do interesse da pauta de combate à corrupção 

e desjudicialização.  

 

3.5 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

Enid Rocha, a representante do O IPEA, explicou o trabalho do órgão em relação ao 

assessoramento permanente prestado a Comissão Nacional para os ODS, que culminou na 

adequação das Metas e Indicadores da Agenda 2030 a realidade do Brasil, demonstrando 

os resultados deste projeto. (Apresentação anexa). 

 



3.6 Tribunal de Contas da União 

Paulo Vinícius Silveira e Carlos da Costa, representando o TCU, iniciaram sua 

apresentação demonstrando as dimensões da sustentabilidade, e demonstraram o projeto 

de implementação da Agenda 2030 na esfera de atuação do TCU. Mais à frente, foi exposto 

o trabalho realizado por 12 entidades de fiscalização de países da América Latina, que 

gerou um Radar ODS para cada país participante. Em seguida, foi ressaltado a importância 

da integração na auditoria realizada pelo órgão, e por fim foram exibidos materiais 

realizados por entidades fiscalizadoras superiores, que consistiam em um sumário 

executivo e infográficos impressos, ambos distribuídos para os participantes da reunião. 

(Apresentação anexa). 

 

IV – Definição do Calendário  

Na sequência, a Conselheira Maria Tereza Uille Gomes sugeriu um calendário de 

continuação dos trabalhos do Comitê, que consiste na realização de uma próxima reunião 

na data de 06 de fevereiro de 2019, outra reunião na data de 20 de fevereiro de 2019 e 

uma última reunião na data de 26 de março de 2019. Ainda, a conselheira, salientou que 

um Relatório do trabalho desenvolvido pelo Comitê Interinstitucional será apresentado ao 

Presidente do CNJ Ministro Dias Toffoli, na data de 07 de maio de 2019, mesma data em 

que ocorrerá o Seminário “ODS da Agenda 2030 no Poder Judiciário Brasileiro”.  

 

V – Encerramento 

Ao encerrar a reunião, a Conselheira Maria Tereza Uille Gomes agradeceu e parabenizou 

os participantes pelas apresentações, ressaltando a importância das tarefas que estão 

sendo desenvolvias pelo Comitê. 

A filmagem/gravação da reunião estará disponível em breve, em link a ser disponibilizado. 

 


