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Os Objetivos de Desenvolvimento  do Milênio 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) foram os oito objetivos
internacionais de desenvolvimento que foram estabelecidos após a Cúpula do Milênio
das Nações Unidas em 2000, após a adoção da Declaração do Milênio das Nações
Unidas.
Todos os 191 Estados membros da ONU na época comprometeram-se a ajudar a
alcançar os ODM´s.
O Brasil publicou cinco Relatórios Nacionais de Acompanhamento.
O Prêmio ODM Brasil teve cinco edições.
 Também ocorreram seminários em todos os estados brasileiros, convocando
lideranças políticas e comunitárias a realizarem esforços que permitam o alcance dos
oito objetivos.





TRANSIÇÃO ODM - ODS



A Evolução dos Objetivos de Desenvolvimento



O que é a Agenda 2030?

É um plano de ação global da ONU para a prosperidade do planeta, que visa
fortalecer a liberdade a paz e a sustentabilidade, através da erradicação da pobreza.
A Agenda 2030 foi adotada pelos 193 países-membros das Nações Unidas,
inclusive o Brasil, na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, em setembro de
2015. Mas ela foi definida em um amplo processo participativo lançado na Rio+20,
em 2012.
 A Agenda consiste em uma Declaração, e os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (os ODS), com suas 169 metas e 231 indicadores.
Também há uma seção sobre meios de implementação e de parcerias globais, e
um roteiro para acompanhamento e revisão da Agenda.
Os ODS são o núcleo da Agenda e deverão ser alcançados até o ano 2030, e suas
metas serão acompanhadas por meio de indicadores mensuráveis.





Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas
formas, em todos os lugares

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover
o bem-estar para todos, em todas as idades



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e
de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar
todas as mulheres e meninas

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão
sustentável da água e saneamento para todas e todos



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável,
moderno e a preço acessível à energia para todas e
todos

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para todas e todos

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes,
promover a industrialização inclusiva e sustentável e
fomentar a inovação



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e
entre eles

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a
mudança climática e seus impactos

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos,
dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento
sustentável

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e
reverter a degradação da terra e deter a perda de
biodiversidade



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável



Importância da Agenda 2030 para o Poder Judiciário

• A Agenda 2030 está diretamente relacionada com a efetivação de Direitos Humanos e
a promoção do desenvolvimento nacional;

• É uma agenda inovadora para o Poder Judiciário Brasileiro;

• Relação direta com a Carta da Nações Unidas de 1945;

• Relação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (70 anos);

• Relação com a Constituição Federal (30 anos);

• Dispõe de metodologia técnica para monitorar metas e indicadores relacionados aos
Direitos Humanos e Desenvolvimento;

• Permite avaliar a União, estados e municípios estão atingindo as metas e onde estão a
s dificuldades;

• A Agenda 2030 vem ao encontro da missão do Judiciário de contribuir para que a
prestação jurisdicional;



Importância da Agenda 2030 para o Poder Judiciário
• Apontar as principais demandas do País para aperfeiçoar as políticas públicas;
• Promover o diálogo interinstitucional do Poder Judiciário;
• Permite a indexação dos ODS ao Plano Plurianual e, respectivamente, aos seus

Programas, Objetivos e Metas;
• Facilita o acompanhamento pelo Tribunal de Contas da União de desempenho de

programas governamentais;
• Ao incluir na agenda o ODS 16, que trata da Paz, Justiça e Instituições Eficazes, o

Poder Judiciário é o que possui o maior banco de dados;
• É um instrumento facilitador para integrar os assuntos tratados nos processos

judiciais aos objetivos da Agenda 2030;
• Em relação ao ODS 16, é possível integrar não só Objetivo, mas também as metas

e indicadores, com os assuntos da Tabela Unificada de Processos e indexar novos
dados que retratam a realidade brasileira;

• Aperfeiçoar os mecanismos de busca no Portal da Transparência dos Tribunais, de
forma associada a os ODS.



INICIATIVAS DA PRESIDÊNCIA DO CNJ

Portaria 133/2018 – Instituiu o Comitê Interinstitucional
Portaria 148/2018 – Designou os membros do Comitê
Discurso de abertura no Encontro Nacional do Poder Judiciário (Metas 2019)

•Apresentação de Painel da Agenda 2030 aos Presidentes dos Tribunais e
Corregedores Nacionais (Laboratório de Inovação, Inteligência e ODS – LIODS)

Presença do Presidente do CNJ no 1o Encontro do Comitê
Encaminhamento de anteprojeto de lei para a Câmara do Deputados para a criação
do LIODS no CNJ (PL 11215/2018)
LIODS no CNMP (PL 11214/2018)

http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2721
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2751
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2189880
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2189879


Comitê Interinstitucional 

4 Conselheiros - indicado pelo STF, Câmara dos Deputados, Senado Federal e
OAB
Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica - SEP
Corregedoria Nacional de Justiça
Departamentos - DPJ / DGE / DTI /DMF



Desafio

• Como estabelecer metas e indicadores
do Poder Judiciário que se relacionam
com as metas da Agenda 2030?



Laboratório de Inovação, Inteligência e ODS

• O CNJ encaminhou, por meio do Ofício n. 513/GP/2018, ao Congresso Nacional um
Projeto de Lei que visa à instituição do Laboratório de Inovação, Inteligência e
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (LIODS) e a criação de cargos na
estrutura do próprio Conselho (PL n. 11.215/2018)

• O LIODS é um espaço administrativo e horizontal de diálogo e articulação de
políticas públicas entre o Poder Judiciário, os entes federativos e a sociedade civil;
é um movimento que une o conhecimento institucional, a inovação e a cooperação
com o objetivo de se alcançar a paz, a justiça e a eficiência institucional.

• Os objetivos do LIODS são identificar e publicizar, no Portal de Transparência do
CNJ, o resultado das ações produzidas pelo Poder Judiciário em favor da sociedade,
dando mais visibilidade à a quantidade e às qualidades das decisões proferidas,
aos atos normativos e às boas práticas, de forma a facilitar a consulta pública,
adotando como metodologia a indexação às Metas Nacionais do Poder Judiciário e
à meta de inovação inserida pelo CNJ.



Laboratório de Inovação, Inteligência e ODS

• As metodologias de inovação, como desingn Thinking, introduzem de forma efetiva a
ideação do serviço a partir de um processo de empatia na experiência vivida pelo
usuário, permitindo profundidade e imersão nos problemas a serem enfrentados.
Isso traz sensibilidade e humanidade para o centro da formação da política pública,
em especial para questões sensíveis de direitos humanos. Quando abro o campo de
visão para assimilar e sentir a experiência do cidadão surgem os mais profundos
abismos na garantia do mínimo existencial, permitindo que seja contemplado no
serviço público o atingimento dos direitos também das minorias.



Laboratório de Inovação, Inteligência e ODS



LIODS REALIZADOS 

9/01 - 1º LIODS em parceria com a JFSP no iJuspLab em São Paulo 
24/01 - 2º LIODS em parceria com a JFSP no TCU em Brasília
08/02 - 3º LIODS em parceria com o TRT-9 em Curitiba/PR
11/02 - 4º LIODS  em parceria com a JFES em Vitória/ES
20/02 - 5º LIODS em parceria com o IPEA em Brasília/DF 
11/03 - 6º LIODS "Execução Fiscal" em parceria com a JFSP em São Paulo 
19/03 - 7º LIODS "Saúde" em parceria com a JFSP em São Paulo  
25/03 - 8º LIODS "Barragens" em parceria com a JFES em Vitória/ES 
29/03 - 9º LIODS em parceria com o TJPR em Curitiba/PR
08/04 - 10º LIODS com a Rede de Governança no TCU em Brasília 
08/04 - 11º LIODS com as Serventias Extrajudiciais no TCU em Brasília 



INTEGRAÇÃO DOS ODS COM OS MACRODESAFIOS DO PJ

17 OBJETIVOS 13 MACRODESAFIOS 



INTEGRAÇÃO DOS ODS COM AS METAS NACIONAIS DO PODER 
JUDICIÁRIO

169 METAS

8 METAS



INTEGRAÇÃO DOS ODS COM AS METAS NACIONAIS DO PODER 
JUDICIÁRIO

231 INDICADORES 
3223 ASSUNTOS/INDICADORES 



RELAÇÃO ASSUNTOS TPU X ODS 



3300 ASSUNTOS 80 MILHÕES DE PROCESSOS

1. Observatório CNJ/CNMP – 4 Assuntos

1. Feminicídio > Assunto 

2. Medicamentos > Assunto 

3. Execução Fiscal > Assunto 

4. Homicídios > Assunto 



FEMINICÍDIO Lei 13.104/2015

Meta 5.2
Eliminar todas
as formas de
violência
contra todas as
mulheres e
meninas (...)

Meta 16.1 Reduzir taxas
de mortalidade em todos
os lugares

META 8 – Priorizar o
julgamento dos
processos
relacionados ao
feminicídio e à
violência doméstica e
familiar contra as
mulheres.



CONCLUSÃO

A AGENDA 2030 PERMITE A CRIAÇÃO DE NOVOS INDICADORES PARA O PODER
JUDICIÁRIO E A INDEXAÇÃO COM OS ODS

PROPOSTAS:

1. Prorrogar as atividades do Comitê Interinstitucional

2. Institucionalizar o Laboratório de Inovação, Inteligência e ODS

3. Indexar os ODS aos assuntos da TPU bem como as metas e indicadores dos ODS ao
glossário da TPU

4. Uniformizar os portais de transparência e sistemas de busca dos tribunais para
facilitar a pesquisa por assuntos da TPU

5. Regulamentar o modelo de relatório estatístico a ser extraído dos sistemas e
disponibilizados para consulta a partir da TPU

6. Submeter os indicadores elaborados nos LIODS à CGE/CNJ



PROPOSTA DE INOVAÇÃO 

META NACIONAL 9  PARA O PODER JUDICIÁRIO 

META 9: Institucionalizar os ODS da Agenda 2030, no Poder Judiciário, com o
objetivo de aperfeiçoar a comunicação do Judiciário com os usuários do sistema,
intensificar o intercâmbio nacional e internacional com a rede de inovação no setor
público, e tornar os indicadores da prestação jurisdicional, ainda mais
transparentes, eficientes e responsivos à sociedade.



Obrigado!

Valdetário Andrade Monteiro
Conselheiro do CNJ


