
 

Conselho Nacional de Justiça 
 

Ata de Reunião 

Reunião do Comitê Interinstitucional 
ODS na Agenda do Judiciário 

 

Data Horário Local 

29/10/2019 9h CNJ – sala 17  

 

Presentes: 

Conselheira Maria Tereza Uille Gomes - CNJ 

Claudenice Custodio - SEGOV 

Helder Ferreira - IPEA 

Wendel Benevides Matos – MMFDH 

Rodrigo R. Pedroso – MMFDH 

Lília Nunes dos Santos – MMFDH 

Isabel Cristina Ribeiro – SMDF 

Paula Ferro Costa de Sousa – CNJ 

I – Pauta 

Reunião mensal do Comitê Interinstitucional ODS na Agenda do Judiciário, presidida pela 

Conselheira Maria Tereza Uille Gomes. 

II – Deliberações  

Retomada dos assuntos da reunião anterior. 

 
DADOS DE GESTÃO JUDICIÁRIA e ADMINISTRATIVA 
 
1) Diagramação e Publicação do 1º Relatório do Comitê Interinstitucional 

Deliberações: 

Mudar a capa para I Relatório, substituir no site, incluir notícia no portal, enviar para 

todos os integrantes do Comitê, Presidentes dos Tribunais, Corregedores e escolas 

pedindo que divulguem internamente. 

 
2) Diagramação e Publicação das Boas Práticas de Gestão Administrativa dos 

Tribunais em relação aos ODS para Certificação 



Deliberações: 
 
O representante da ONU ficou de definir o modelo de certificado para premiar. 
Para a próxima reunião: PNUD ficará como relator da proposta de regulamentação do 
prêmio da Agenda 2030 no Poder Judiciário. 
 
 

3) Revisão Final da Classificação dos Assuntos da SGTPU com os ODS para 
Homologação e Publicação Oficial;   

Deliberações: 
 
O DPJ apresentará proposta. 
Para a próxima reunião deverá trazer a proposta para homologação para que seja 
incluído no II Relatório do Comitê. 
 
 

4) Homologação dos Indicadores de Gestão Judiciária da Agenda 2030 no Poder 
Judiciário  

Deliberações: 
 

      Homologar os indicadores e publicar no II Relatório do Comitê. 
      Desenvolver caderno com a evolução dos indicadores, desenho da capa, sumário, atas   
dos LIODS, indicadores pensados e os indicadores de gestão judiciária. 

 
5) Apresentação dos Gráficos 1, 2 e 3 da Revista do Encontro Ibero-Americano da 

Agenda 2030 do Poder Judiciário  

Deliberações: 
 
Encaminhar convite para o II Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder 
Judiciário para todos os integrantes do Comitê – Save the Date – juntamente com o 
arquivo da revista. 
 

6) ODS 16  

Deliberações:  
 
6.1 Desenvolver caderno de trabalho sobre o ODS 16, no qual deverá constar o trabalho 
desenvolvido sobre a Classificação Internacional de delitos; 
 
6.2 Marcar reunião específica com UNODC, DPJ, IPEA, DMF e Ministério da Justiça 

para revisar a classificação internacional 

Relator: Helder, para identificar os códigos da TPU relacionados aos indicadores do 

ODS 16 

Tabela com 4 campos: 
 

Meta global-Meta IPEA Indicador global Código TPU Classificação 

Internacional de crimes 

Meta global-Meta IPEA Indicador IPEA   

 



 
     6.3 Convidar a UNODC, ANOREG E ARPEN para participarem do Comitê em caráter 

permanente. 

  

7) Dados Extrajudiciais 

Deliberação: 

Realizar a identificação das variáveis nas certidões de óbito para produção de 

indicadores (relacionar a classificação internacional de crimes desagregada pelo perfil 

da vítima), a partir das certidões de óbito do caso do rompimento da barragem em 

Mariana/MG.  

Case: Experiência – barragem de Mariana (óbitos);  

Relator: Helder 

Prazo: Próxima reunião do Comitê 

 
8) Dados de Execução Penal 

Deliberação: 

Analisar as estatísticas dos crimes que mais encarceram mulheres no Brasil e comparar 

com a pesquisa existente sobre drogas.  

O DMF enviará os dados estatísticos dos crimes que mais encarceram mulheres no 
Brasil. Recorte: Crimes com violência e sem violência;  
 
Recebidos os dados, serão analisados os crimes sem violência, em especial os de 
tráfico de drogas. 
1) Analisar a pesquisa realizada pelo CPJUS da Universidade Positivo; 
2) Confirmar com o Tribunal de Justiça do Paraná a relação do número único dos 
processos das mulheres encarceradas para compatibilizar com os dados da pesquisa; 
3) Recortar a pesquisa com dados de mulheres encarceradas no Estado do Paraná por 
tráfico de drogas; 
4) homologar o questionário e verificar a possibilidade de replicação da pesquisa para 
os outros estados; 
5) DPJ levantará os dados da Corregedoria Nacional e da Corregedoria do Estado do 
Paraná, trará os indicadores de 3 Pesquisas do CNJ sobre essa temática (USP, 
CEBRAPE e PNUD-DMF) e verificará na base do Insper se tem sentenças com código 
de tráfico. 
6) estudar proposta de regulamentação para o Plenário do CNJ. 
 
Relatora: Cons. Maria Tereza Uille Gomes 
 

9) Cruzamento entre os dados do Poder Judiciário e de outros Poderes e 
Instituições  

Deliberações: 

Realizar cruzamento de dados do Poder Judiciário e de outros Poderes sobre 

homicídios e tráfico de drogas. Levantar os municípios mais violentos do País a partir 

do Atlas da Violência. 

Case: Homicídios e tráfico de drogas  



Relator: Gabinete, DMF, PNUD 
Elaborar uma linha do tempo dos municípios 
Escolhida São José dos Pinhais-PR dentre os 5 municípios mais violentas escolhidas 
(Ananindeua-PA, Paulista-PE, Cariacica-ES, São José dos Pinhais-PR, Goiânia-GO).   
Extrair dados das pessoas encarceradas por homicídio e as que estão aguardando 
mandado de prisão 
 
Extrair dados da base da replicação 
Cruzar com os dados da saúde 
Cruzar com os inquéritos 
Cruzar com as denúncias 
Cruzar com os dados extrajudiciais 
 
Prazo: Próxima reunião 

 
10) ODS 5  
 

Deliberações: 
 
10.1) Desenvolver caderno de trabalho sobre a Lei Maria da Penha, feminicídio, 
violência física, sexual ou psicológica contra as Mulheres; tráfico e exploração sexual. 
 
Relatora: Lília 
Observatório de igualdade de gênero 
Pacto pelas mulheres 

 
Proposta de Sumário: 
 

1) Vademecum - legislação penal sobre a violência contra as mulheres (já elaborado 
pelo MMFDH); 

2) Atos normativos do CNJ; 
3) Boas práticas com ODS – ODS 5; 
4) Padronização de dados do Poder Judiciário (seguir o mesmo padrão dos indicadores 

do Judiciário); 
5) Indicadores do Poder Judiciário por ramo do direito (penal, execução penal, processo 

penal) relacionados aos assuntos; 
6) Dados de outros Poderes (formato da tabela abaixo): 

 
ODS Indicador Fonte Base de 

dados 

Periodicidade Desagregação Principais 

sinergias 

Ferramentas de TI (se 

tem BI, mineração de 

dados, 

georreferenciamento de 

imagem, inteligência 

artificial 

Tabela com 4 campos:  

Meta global-Meta IPEA Indicador global Código TPU Classificação 

Internacional de crimes 

Meta global-Meta IPEA Indicador IPEA   

 
10.2) Dados estatísticos das reclamações ajuizadas por Mulheres nas áreas 
relacionadas aos direitos do consumidor, família e saúde;  
 
Deliberações: 



 
Do total da base, extrair a quantidade de mulheres e o índice de acordos. 
Fazer uma amostra com direito do consumidor, família e saúde, como nome mulheres 
no DF 
Recorte para desjudicialização  
Relator: DPJ 
 
10.3) Dados Extrajudiciais: Casamento ou União Estável de menores de 18 anos; 
gravidez na adolescência; número de mulheres proprietárias ou detentoras de terras 
agrícolas; 
 
Deliberações: 
 
Extrair os dados respectivos sobre mulheres 
Relator: ANOREG e ARPEN 
 
10.4) Dados Estatísticos da Ocupação de Cargos por Mulheres no Poder Judiciário 

 
Deliberações: 
 
Enviar para o grupo o link da pesquisa realizada pelo DPJ em relação ao Poder 
Judiciário 
Inserir o link da pesquisa do Legislativo 

 
10.5) Análise de dados do Orçamento Participativo – PPA Cidadão que podem se 
relacionar com o Poder Judiciário 
 
Deliberações:  
 
Análise do que existe em relação ao ODS 5 no PPA atual 
Análise do que está programado para o ODS 5 no próximo PPA 
Análise de possíveis relacionamentos entre os programas do PPA, ODS 5 e Poder 
Judiciário 
Relatora: Lília, MMFDH 
 
 
10.6) Cruzamento entre os dados do Poder Judiciário e de outros Poderes e Instituições 
 
Deliberações: 
 
Apresentação de fluxo de processo entre o disque 100, 180 a SMDF e o Poder 
Judiciário 
CNJ fará uma apresentação dos dados do Poder Judiciário relacionados aos crimes do 
DF 
Relatora: Lília, MMFDH 
Prazo: Próxima reunião 

 
 
 

11)  Formato de template das apresentações 
 

Deliberações: 
 



A Conselheira pediu para que as próximas apresentações no Comitê observem, 
preferencialmente, a seguinte ordem: 
 
Logo do Comitê 
Tema 
Sumário 
Problema 
Relacionado a dados, tratamento de dados, indicadores e monitoramento de resultados 
Pesquisas em andamento 
Principais projetos em andamento e execução 
Padronização da informação 
Mapa de calor em relação às metas e ODS 
Modelo de glossário-ficha técnica 
Fluxo do processo até chegar ao Poder Judiciário e no PJ 
Dados do PJ 
Proposta de inovação 
Novos processos, serviços ou produtos 
Referências bibliográficas 

 
12) Próxima reunião  

A próxima reunião será no dia 10/12/2019, às 14h.  

 


