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Assunto: Levantamento de Atos Normativos/Administrativos Relacionados aos 
ODS 

 

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente, 

 

Ao cumprimentá-lo(a), informo que o Ministro Dias Toffoli, por meio da 

Portaria 1331, de 28 de setembro de 2018, instituiu o Comitê Interinstitucional 

destinado a proceder estudos e apresentar proposta de integração das metas do 

Poder Judiciário com as metas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), Agenda 2030. 

Ao aludido Comitê, cuja coordenação foi a mim atribuída (Portaria 

148/20182), compete elaborar relatório preliminar que identifique as bases de dados e 

as informações existentes para o acompanhamento das metas e dos indicadores dos 

ODS, Agenda 2030, que estejam relacionados à Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário; indexar as pesquisas acadêmicas e judiciárias de acordo com as metas e 

indicadores dos ODS, Agenda 2030, que estejam relacionados à Estratégia Nacional 

do Poder Judiciário; propor ao Comitê Gestor das Tabelas Processuais Unificadas 

alterações nas tabelas, de forma a permitir o cálculo dos indicadores dos ODS, 

Agenda 2030, que estejam relacionados à Estratégia Nacional do Poder Judiciário; 

realizar estudo a fim de verificar a viabilidade de premiação aos tribunais que 

incorporarem em seu planejamento os ODS, Agenda 2030; e apresentar proposta de 

mecanismos que ampliem a transparência de dados do Poder Judiciário, facilitando 

consulta e pesquisa. 

Com o propósito de levantar as informações necessárias ao relatório 

preliminar, solicito que esse Tribunal envie a relação de todos Atos Normativos e 
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Administrativos produzidos, incluindo as boas práticas, que tenham relação a um ou 

mais ODS, observando-se o modelo do arquivo Excel disponível no seguinte 

endereço: https://goo.gl/vgcpXn  

Solicita-se, além das informações, que seja selecionado o Tribunal 

correspondente, localizado na parte superior de todas as planilhas (ODS 1 a ODS 17). 

Na planilha relativa ao ODS 1, as duas primeiras linhas estão exemplificando o 

preenchimento. As boas práticas a serem preenchidas estão localizadas na última 

planilha.  

O envio da planilha deverá ser feito ao Conselho Nacional de Justiça 

até o dia 15 de abril de 2019, para o seguinte endereço eletrônico: ods@cnj.jus.br 

Por fim, tendo em vista a possibilidade de haver uma premiação 

internacional da Agenda 2030, com a finalidade de reconhecer o trabalho executado 

pelos tribunais brasileiros no alinhamento às metas globais da ONU, pede-se que os 

tribunais enviem sugestões relativas aos possíveis critérios a serem considerados para 

a premiação internacional, além de sugestões de denominação ao aludido prêmio.   

O Gabinete estará à disposição para esclarecimentos pelo telefone (61) 

2326-4967. 

Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Cordialmente, 

 


