Reuniões Quinzenais
Em 2020, o Laboratório de Inovação, Inteligência e ODS (LIODS) do CNJ realizou,
quinzenalmente, reuniões de acompanhamento com representantes de tribunais das três
esferas de Justiça — Federal e Militar, Estadual e DF e do Trabalho — para oferecer suporte
aos órgãos na implementação e cumprimento da Meta Nacional 9.
Entre junho e dezembro de 2020, o LIODS promoveu 39 reuniões da Meta 9 —13 por
segmento de justiça. Participaram juízes e juízas de tribunais de todo o país, como também
servidores e servidoras dos departamentos de Estatística, Planejamento e Gestão Estratégica.
A dinâmica do encontro on-line, promovido pelo LIODS com os Tribunais de Justiça, consistiu
na apresentação dos Planos de Ação que estavam sendo elaborados. Ao longo do semestre,
cada TRF, TJ e TRT apresentou o Plano em desenvolvimento.
As reuniões foram marcadas pela troca de experiências entre os participantes, de ferramentas
e informações relevantes para a elaboração do projeto, cujo foco foi integrar a Agenda 2030 e
os ODS ao Poder Judiciário.
62 participaram dos laboratórios e apresentaram seus Planos de Ação nas reuniões quinzenais.
No decorrer dos encontros, alguns tribunais — que avançaram na execução dos projetos —
compartilharam também os resultados obtidos.
Além das apresentações dos Planos de Ação, as reuniões quinzenais da Meta 9 contaram com
a participação de expositores convidados, os quais compartilharam informações e ferramentas
relevantes às áreas de Planejamento e Gestão Estratégica e de Pesquisa Judiciária.
Nesses laboratórios foram discutidos temas como elaboração de indicadores, utilização de
identificadores em pesquisas no Judiciário e integração de dados interinstitucionais. Entre os
expositores convidados, estiveram representantes do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Dataprev –
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência.
Em 17 de setembro de 2020, o LIODS/CNJ promoveu, ademais, a interlocução entre os
tribunais brasileiros e representantes do Poder Judiciário de países ibero-americanos. Dessa
forma, estiveram presentes na reunião quinzenal D. Juan Martínez Moya, vocal del Consejo
General del Poder Judicial del Reino de España; a juíza desembargadora Paula Pott, do
Conselho Superior da Magistratura de Portugal; e Karen Leiva Chavarría, jefa de la Oficina de
Cooperación y Relaciones Internacionales do Poder Judicial de Costa Rica.
As autoridades ibero-americanas foram convidadas a conhecer o trabalho realizado pelo Poder
Judiciário brasileiro de institucionalização da Agenda 2030 e dialogar sobre as boas práticas
idealizadas pelos órgãos de justiça brasileiros referente aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.
O LIODS/CNJ também ofereceu um treinamento on-line para os tribunais sobre a construção
de painéis Business Intelligence, a fim de fornecer instrumentos para o acompanhamento da
implementação das metas nacionais e avaliação dos resultados obtidos.
Além disso, também foram pauta de discussão, nas reuniões, as Resoluções do CNJ nº 333, de
21 de setembro de 2020, e nº 347, de 13 de outubro de 2020. A Resolução nº 333/2020
determina a inclusão de campo/espaço denominado Estatística na página principal dos sítios
eletrônicos dos órgãos do Poder Judiciário, com vistas a reunir dados abertos, painéis de

Business Intelligence e Relatórios Estatísticos referentes à atividade-fim do Poder Judiciário. A
Resolução nº 347, por sua vez, instituiu a Política de Governança das Contratações Públicas
dos órgãos do Poder Judiciário.
As reuniões quinzenais preencheram um semestre de atividades do LIODS/CNJ em relação à
Meta 9. Em média, os encontros contavam com 25 participantes, voltados ao diálogo,
construção colaborativa, inovação e intercâmbio de conhecimentos.

