
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

A Justiça Federal do Espírito Santo recebeu na tarde desta segunda-feira, 11, a visita da 

conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Maria Tereza Uille Gomes. A conselheira 

veio para presidir a quarta reunião do grupo criado pelo Conselho para tratar dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Organizações das Nações Unidas, aplicados ao Poder 

Judiciário. A reunião aconteceu no Laboratório de Inovação da JFES, das 13 às 19h, com a 

participação do i-Team (time de inovação) da Seccional.  

A diretora do foro abriu o encontro contextualizando o trabalho que seria realizado. “Fizemos 

um grupo relacionado com o Laboratório de Inovação e os objetivos do desenvolvimento 

social. Esse grupo tem representantes de cada região, vários juízes envolvidos, e como 

estamos vivendo esse momento [de inovação] aqui no Espírito Santo, eu convidei a 

conselheira para vir conhecer o nosso laboratório e, a partir disso, a gente já vem 

desenvolvendo alguns trabalhos e hoje daremos continuidade”. 

Agenda 2030 

Em entrevista ao Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas da Seccional (NCS), a 

corregedora Maria Tereza Gomes explicou que, no ano passado, o ministro Dias Toffoli, que 

preside o Conselho Nacional de Justiça, instituiu por portaria a criação de um Comitê 

Interinstitucional que tem por objetivo integrar metas e indicadores dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Poder Judiciário. 

E qual é a origem desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? “No ano de 2000, líderes 

de 178 países se reuniram e resolveram então estabelecer metas e indicadores mensuráveis 

em cada país para a redução da pobreza, educação, saúde, as questões relacionadas a 
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sustentabilidade e ao meio ambiente e também referentes ao desenvolvimento. Eram oito 

objetivos de desenvolvimento do milênio”, relatou a conselheira. “Isso foi de 2000 a 2015. 

Uma forma de eles medirem o desenvolvimento nos países, nos estados, nos municípios”. 

“Agora, de 2016 a 2030, tem uma agenda global, que continua reunindo os países, e nesse 

intervalo foram criados metas e indicadores para vários países, inclusive o Brasil. O IBGE e o 

Ipea fizeram uma adequação desses objetivos para o Brasil, só que nós não temos ali nem um 

objetivo específico do Poder Judiciário. Em nenhum dos países há indicadores específicos do 

Poder Judiciário”, ressaltou. 

“Então, o Brasil é pioneiro em pensar, através da inovação, quais seriam possíveis indicadores 

do Judiciário, capazes de demonstrar o que o Judiciário produz em relação a essa agenda 

global que serve a todos os países, que é a maneira como as Nações Unidas observam o 

desempenho do Brasil, mas eles observam o desempenho com metas e indicadores que são 

aferidas através de sistemas, pontos de informação do Poder Executivo e não do Poder 

Judiciário”.  

Laboratório 

De acordo com Maria Tereza, o objetivo da criação de comitê pelo ministro Toffoli é que, num 

determinado período, o comitê tanto do Judiciário quanto de convidados externos, no caso, 

Ministério das Relações Exteriores, Secretaria de Governo do Governo Federal, Ipea, IBGE, 

Capes, enfim, realize reuniões para identificar e construir os indicadores. 

“Nessa perspectiva nós estamos usando o espaço do Laboratório de Inovação para estimular a 

criatividade, pensar indicadores para o Judiciário que é algo novo, absolutamente novo, para 

inclusão na agenda, e fizemos a primeira reunião como experiência, em São Paulo, no 

Laboratório de Inovação. Fizemos a segunda reunião em Brasília, no Conselho Nacional de 

Justiça, e com todos os departamentos também do CNJ. Fizemos a terceira reunião, na última 

sexta-feira, no Paraná, envolvendo, pela primeira vez, a Justiça do Trabalho. E agora a quarta 

reunião aqui, justamente dando continuidade a esse nosso trabalho e pelo fato da Justiça 

Federal estar sendo pioneira também na criação de Laboratórios de Inovação e Centros de 

Inteligência”, relatou. 

“Então, na verdade, o que nós estamos trazendo com a agenda de Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável é pensar indicadores e metas mensuráveis para aquilo que a 

Justiça já faz, na área da educação, da saúde, do meio ambiente, da sustentabilidade”. 

Maria Tereza Uille Gomes é conselheira do CNJ já pouco mais de um ano, representando a 

Câmara dos Deputados. “Fui eleita pelo Plenário da Câmara dos Deputados, mas a minha vida 

institucional sempre foi no Ministério Público. Fui Procuradora Geral de Justiça, presidente da 

Associação do Ministério Público algumas vezes e acho que tenho também um compromisso 

acadêmico em relação a isso, de melhorarmos a transparência e a exteriorização da imagem 

daquilo que o Judiciário produz”. 

Grupos 

Durante a reunião na JFES, a exemplo do que ocorreu no programa HubJus de Inovação, os 



 

 

magistrados e servidores foram divididos em três grupos – Azul, Laranja e Cinza. Através da 

metodologia do Design Thinking, os grupos deveriam discutir as tragédias da Boate Kiss, 

Mariana e Brumadinho (eleitas pelo ministro Dias Toffoli) sob os aspectos da cidadania, da 

judicialização e da prevenção, respectivamente. As discussões também deveriam ser 

integradas com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Ao final, os grupos 

apresentaram propostas de ações do Judiciário que poderiam evitar ou minimizar os impactos 

desse tipo de tragédia. 

As propostas serão levadas pela conselheira para a próxima reunião do grupo. 
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