
 

Conselho Nacional de Justiça 
 

Ata de Reunião 

Reunião do Comitê Interinstitucional 
ODS na Agenda do Judiciário 

 

Data Horário Local 

3/12/2019 9h30 CNJ – sala F 301  

 

Presentes: 

 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) Envio do 1º Relatório do Comitê Interinstitucional aos Presidentes dos Tribunais, 

Corregedores e escolas 



Deliberações: Enviar o relatório aos Presidentes dos Tribunais, Corregedores e escolas. 

Responsável: Angela/Gabinete 

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

Tribunais em relação aos ODS para Certificação 

Deliberações: Durante o XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário foram entregues 
certificados aos Tribunais que se comprometeram com o estágio inicial de 
implementação da Agenda 2030 no Poder Judiciário, quando estava na fase de 
levantamento dos dados preliminares dos Tribunais, indexados aos ODS. 
 
Consolidação dos dados para elaboração de um caderno contendo os atos normativos e 
atos administrativos, bem como as boas práticas. 
 
Responsável: Angela/Gabinete 
 
 

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

Deliberações: Após apresentação do estudo feito pelo DPJ, de correlação da SGTPU 
com os ODS, encaminhar para ajuste no painel e solicitar a inclusão dos ODS no painel 
da SGTPU e do Justiça em Números. 

 
 

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

Deliberações: Após todas as discussões que envolveram a construção de indicadores 
específicos do Poder Judiciário sobre a Agenda 2030, que permearam as reuniões do 
Comitê Interinstitucional, foi aprovada a apresentação e inclusão no próximo relatório do 
Comitê dos indicadores dos ODS de 1 a 17, exceto do ODS 16. 
 

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. Data prevista: 1º e 2 de junho de 2020, em Curitiba. 
 
Responsável: Angela/Gabinete 
 

6) ODS 16 – Classificação Internacional de Crimes 

Deliberações: 
 
Encaminhar o Trabalho para ser desenvolvido pelo LIODS. 

Convidar atores constantes da ata da reunião do dia 29/10. 

Responsável: Paula/Gabinete 

  



7) Dados Extrajudiciais – Análise das certidões de óbito 

Deliberação:  

7.1 Enviar ofício ao Conselho Federal de Medicina  

Responsável: Paula/Gabinete 

7.2 Avaliar dados para ver necessidade de acrescentar campos na certidão de óbito, 
ex. para constar o CID – causa da morte. (ARPEN, SINAN, inquéritos, etc) 

Responsável: Helder/IPEA 

7.3 Necessidade de adequar algumas informações que dispomos para melhorar as 
estatísticas, como no caso de policiais autores de crimes, resistência, outros. DTI 
comentou que o ideal é ter acesso direto ao inquérito eletrônico, mas que a maioria das 
policias não utilizam ainda. É possível verificar e fazer um piloto com o DF. 

Responsável: Luis/DTI vai verificar com o MJ quem tem inquérito eletrônico e avaliar a 
integração com o PJe.  

 
8) Dados de Execução Penal – Pesquisa sobre mulheres/drogas (natureza e 

quantidade) 

Deliberação: 

Encaminhar para análise e estudo do LIODS. 
 
Responsável: Paula/Gabinete 
 
 

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

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. 

Deliberação: Encaminhar o levantamento realizado ao DPJ para identificar possíveis 
inconsistências nos dados. 
 

 
10) ODS 5 - Desenvolver caderno de trabalho sobre a Lei Maria da Penha, feminicídio, 

violência física, sexual ou psicológica contra as Mulheres; tráfico e exploração sexual. 
 

Deliberação: Encaminhar para análise e estudo do LIODS. 
 
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.  
 
Responsável: 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. 
 
Responsável: ANOREG e ARPEN 
 
10.4) 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 
 
Responsável: MMFDH 

 
 

11) Análise da SEGOV sobre a implementação da Agenda 2030 

Deliberação: A SEGOV informou sobre o andamento das ações no âmbito do Executivo 
para dar andamento ao compromisso com a Agenda 2030. Eles reiniciarão as avaliações 
com a participação dos órgãos interessados/atuantes na pauta. O trabalho será 
desenvolvido por meio de parceria com a Enap que coordenará as oficinas.  

Também foi falado sobre o trabalho que a OCDE está fazendo com regiões de 9 países 
sobre os ODS, aqui no Brasil com o PR. O trabalho pode servir de case para atuação do 
Comitê/LIODS/Executivo. 
A conselheira solicitou que seja informado para cada ODS quais órgãos estão 
envolvidos e o contato dos responsáveis  
 
Agendar reunião para conhecer os trabalhos da OCDE após reunião na Alemanha que 
apresentará status atual do trabalho. Governo brasileiro vai participar. 
 
Envio de ofício para o Secretário Iuri Revoredo. 

 
 

12) Análise e aprovação do 2º Relatório de atividades do Comitê Interinstitucional 

Deliberação: Envio da minuta do relatório para sugestões/considerações. 

Prazo: Até o dia 6/12 (sexta-feira). 

Apresentação do Relatório: dia 17/12, no Plenário do CNJ. 



 

13) Próximas reuniões 

O cronograma com as reuniões para o ano de 2020 será enviado oportunamente, para 

aprovação. 

 

 


