
 

Conselho Nacional de Justiça 
 

Ata de Reunião 

Reunião do Comitê Interinstitucional 
ODS na Agenda do Judiciário 

 

Data Horário Local 

19-2-2020 15h30 CNJ – sala F208 

 

Presentes: 

 

I – Pauta 

Primeira reunião mensal do Comitê Interinstitucional ODS na Agenda do Judiciário no ano 

de 2020, presidida pela Conselheira Maria Tereza Uille Gomes. 

II – Deliberações  

1. Inauguração do LIODS 

2. Trabalhos a serem realizados pelo LIODS  

3. Meta 9 

4. Divulgação do 2º relatório do Comitê Interinstitucional 

5. II Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 

6. Atualização da Portaria com os integrantes do Comitê 



7. Outros temas 

8. Próxima reunião 

 

1) Inauguração do LIODS 
 
A Conselheira deu as boas-vindas a todos os presentes e disse que o LIODS está à 
disposição para auxiliar no processo de integração do Judiciário à Agenda 2030. 
 

2) Trabalhos a serem realizados pelo LIODS 
Na sequência, apresentou planilha com a proposta de realização de LIODS durante todo 
o mês de março. As reuniões serão temáticas, separadas pelos ODS com maior 
afinidade. 
A Conselheira convidou todos os integrantes do Comitê para participar de acordo com o 
interesse. 
Em relação aos ODS 16 e 17, a Conselheira apresentou levantamento de temas que 
podem ser discutidos nos LIODS. 
 

 
 
Além desses, foram propostos os seguintes: 
 

 
 



A ideia de estudo no LIODS consiste em levantar os dados existentes de determinado 
Tribunal (coletânea de decisões judiciais, por exemplo) para subsidiar a análise e as 
discussões. 
 
Ao final dos LIODS, foi sugerido pela Dra. Annalina, que sejam feitos informativos 
curtos, boletins com links para acesso detalhado. 
 
A Conselheira pediu para a que a Dra. Flavia Viana, tente levantar as decisões judiciais 
sobre feminícidio, ODS 5, no TJPR. 
 
Sugeriu, ainda, que a Dra. Flavia fique com a parte relacionada ao Portal da 
Transparência, para que seja analisada a compatibilidade do site do TJPR com a 
proposta feita pela Itaipú. 
 
O Comitê será informado por e-mail e whatsapp dos horários dos LIODS. 
 
Portal JUD – SEI 5112/2018 
 

3) Meta 9  
A Conselheira informou sobre o processo de aprovação da Meta 9, no final do ano 
passado, pelos Tribunais, que consiste em “Integrar a Agenda 2030 ao Poder 
Judiciário”. A meta tem como objetivo que os Tribunais analisem os casos mais 
demandados e elaborem um plano de ação com foco na desjudicialização ou na 
prevenção. 
Disse que pretende auxiliar os Tribunais no processo de cumprimento da meta. 
 

4) Divulgação do 2º relatório do Comitê Interinstitucional 
O 2º relatório do Comitê Interinstitucional ficou pronto e está na gráfica para impressão. 
Tão logo seja entregue, será enviado aos integrantes do Comitê, assim como 
disponibilizado do Portal da Agenda 2030 do CNJ. 

 
5) II Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 

A Conselheira informou sobre a realização do II Encontro Ibero-Americano da Agenda 
2030 e disse que conta a com a participação do Comitê, que terá 1 hora para apresentar 
os trabalhos desenvolvidos até agora. 

Moema ficou de organizar o que será tratado pelo Comitê no Encontro. 

A proposta apresentada foi a seguinte: 

 

É muito importante o engajamento do Comitê na realização do Encontro. Cada órgão 
que integra o Comitê poderá levar até 10 participantes, caso tenha interesse. Os 



convites já foram expedidos pelo Ministro Toffoli. 

6) Atualização da Portaria com os integrantes do Comitê 

Será enviada a minuta da portaria para atualização dos membros do Comitê. 
Registro que o prazo para recebimento das respostas será até o dia 28/2/2020. 
 

7) Outros temas 

A Izabeth informou que o CNPQ pode levantar as pesquisas que possui a partir das 
palavras-chave de interesse. Nesse sentido, ficou de mapear as pesquisas existentes 
por ODS. 

A Annalina disse que seria muito interessante se fosse desenvolvido um app da Agenda 
2030, para que as pessoas pudessem ter acesso facilitado, já que estão com o celular o 
tempo todo. 

Foi dito que seria interessante que o repositório do CNJ fosse atualizado. O Helder 
mencionou que enviou os cadernos dos ODS produzido pelo IPEA para ser inserido no 
portal do CNJ. No entanto, como o portal da Agenda necessita de reformulação, os 
cadernos serão inseridos quando o portal for atualizado. 

8) Próxima reunião: 

A próxima reunião será no dia 18/3/2020, às 15h30, conforme calendário enviado.  

 

 


