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Introdução
 Ao traçar metas para um desenvolvimento sustentável nas dimensões social, 
econômica, ambiental e institucional, o documento “Transformando o Nosso Mundo: 
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” compromete-se com medidas 
inovadoras, universais e transformadoras baseadas nos Objetivos de Desenvolvimen-
to do Milênio – cujo prazo era o final do ano de 2015 – e as expandem. A Agenda 2030 
constitui um plano de ação com um conjunto integrado e indivisível de prioridades 
globais para o desenvolvimento.
 O plano indica dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 
169 metas para erradicar a pobreza e promover vidas dignas para todos, dentro dos 
limites do planeta. São objetivos claros, para que países os adotem de acordo com 
suas prioridades, visando uma parceria global que orienta escolhas para melhorar a 
vida das pessoas, agora e no futuro. O documento também indica que os ODS têm 
embasamento científico, o que permite a utilização de indicadores que afiram corre-
tamente seu progresso. Este monitoramento é fundamental mensurar resultados e 
acompanhar sua evolução.
 Nesse sentido, o Comitê Interinstitucional para monitorar a Agenda 2030 no 
Judiciário, criado pela Portaria n. 133/2018, inova ao proporcionar um diálogo entre 
poderes e instituições com foco na Agenda 2030. Seu aspecto transformador refe-
re-se, entre outros, ao protagonismo do Conselho Nacional de Justiça de criar um 
modelo inédito de incidência do Judiciário na promoção da Agenda 2030 formando 
uma comissão para realizar estudos e apresentar propostas de integração das metas 
do Poder Judiciário com as metas e os indicadores dos ODS.
 Este caderno constitui um registro importante desse monitoramento da cami-
nhada rumo aos ODS, ao propor uma análise de indicadores (judiciais, extrajudiciais 
e administrativos) relativos às metas estabelecidas pela Agenda 2030 aplicadas ao 
Judiciário. 
 Além deste caderno, outras medidas demonstram comprometimento do CNJ 
com os ODS: por exemplo, a instituição dos Laboratórios de Inovação e Inteligência 
do Poder Judiciário visando o fortalecimento das capacidades do CNJ para a produção 
e gestão de dados e pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030; a Portaria nº 
133/2018, que ensejou os órgãos do Poder Judiciário a adotar providências para inte-
grar suas ações e metas aos objetivos e às metas da Agenda 2030; e a Meta Nacional 
nº 9 do Poder Judiciário para 2020, que prevê a plena integração da Agenda 2030 ao 
Judiciário, bem como o acompanhamento desta integração por uma Comissão Per-
manente.
 A proposta de integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário certamente con-
solidará a aproximação dos Tribunais a esta pauta que é comum a toda a sociedade 
brasileira e toda a comunidade internacional.

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
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Relação dos organismos e participantes de cada 
um dos grupos técnicos temáricos sobre ODS

Grupos técnicos temáticos sobre 
os ODS

Agên-
cia(s) Coor-
denadora(s)

Agências Partici-
pantes

ODS1.Acabarcomapobrezaem-
todasassuas formas,emtodosos-
lugares PNUD e IPC-IG Cepal, OIT, Opas/OMS, ONU 

Mulheres

ODS2.Acabarcomafome,alcançara-
segurança alimentaremelhoriadanu-
triçãoepromovera agriculturasus-
tentável

FAO PNUD, Opas/OMS, PNUMA, 
PMA

ODS3.Assegurarumavidasaudávele-
promovero bem-estarparatodos,emto-
dasasidades

OPAS/OMS e 
UNFPA

PNUD, UNODC, Unaids

ODS4.Asseguraraeducaçãoinclusivaee-
quitativade qualidade, e promover oportuni-
dades de aprendizagem aolongodavidapa-
ratodos

UNESCO PNUD, UNFPA, UNODC, PMA, 
Unicef

ODS5.Alcançaraigualdadedegêne-
roeempoderar todasasmulhereseme-
ninas

ONU Mulheres, 
UNFPA

PNUD, UNODC, OIT, Opas/
OMS,
Unaids, Unicef

ODS6. Assegurar a disponibilida-
de e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos UNESCO

PNUD, ONU-Habitat, 
Unops, Opas/ OMS

ODS7. Assegurar o acesso confiável, sus-
tentável, modernoeapreçoacessívelàenergia-
paratodos

PNUD Unido, FAO, ONU-Habitat, 
Unops

ODS8. Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivoesustentável,empre-
goplenoeprodutivoe trabalho decente 
paratodos

CePAleOIT Unido, PNUD

ODS9. Construir infraestruturas resilien-
tes, promover aindustrializaçãoinclusivae-
sustentávelefomentara inovação UNIDO e UNOPS PNUD, ONU-Habitat

ODS10.Reduziradesigualdadedentro-
dospaísese entreeles

CePAl PNUD, UNFPA, UNESCO, 
UNODC, OIT

ODS 11. Tornar as cidades e os assenta-
mentos humanos inclusivos, seguros, resilien-
tes e sustentáveis

ONU-HA-
bITAT e 
UNISDR-
-CeRRD

PNUD, UNFPA, Unops

ODS12.Assegurarpadrõesdeproduçãoe-
deconsumo sustentáveis

PNUMA Unido, PNUD, OIT

ODS13.Tomarmedidasurgentespara-
combatera mudançadoclimaeseusim-
pactos

PNUD e PNUMA FAO, OIT

ODS 14. Conservar e usar sustenta-
velmente dos oceanos,dosmaresedos-
recursosmarinhosparao desenvolvi-
mentosustentável

UNESCO PNUD

ODS 15. Proteger, recuperar e pro-
mover o uso sustentáveldosecossiste-
masterrestres,gerirdeforma sustentáve-
lasflorestas,combateradesertificação, 
deterereverteradegradaçãodaterraedetera-
perdade biodiversidade

PNUMA FAO, PNUD, UNODC

ODS 16. Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas paraodesenvolvimentosus-
tentável,proporcionaro acesso à justiça 
para todos e construir instituições efica-
zes,responsáveiseinclusivasemtodosos-
níveis

UNODC
PNUD, UNESCO, UNV, 
Unaids, Unicef, OIT
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Indicadores do Poder Judiciário

OBJETIVO 1. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação
Tempo médio das ações judiciais referentes ao Benefício de 
Prestação Continuada (Lei Nº 8.742/93)

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes à Renda 
Emergencial/Covid-19

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a outros 
assunto ligados à erradicação da pobreza

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

OBJETIVO 2. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio das ações judiciais referentes a agrotóxicos Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a garantia do 
direito à alimentação

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a reforma 
agrária (Lei Nº 8.629/93)

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a regularização 
de terras da comunidade quilombola

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a outros 
assuntos ligados ao combate à fome e à agricultura 
sustentável

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

OBJETIVO 3. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio das ações judiciais referentes ao acesso à UTI 
e UCI

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes ao 
fornecimento de medicamentos

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a outros 
assuntos ligados à saúde e bem estar

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

OBJETIVO 4. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio das Ações Civis Públicas relacionadas à 
educação

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a outros 
assuntos ligados à educação

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

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

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

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

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos 
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OBJETIVO 5. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio até a concessão da medida protetiva de 
violência doméstica contra a mulher

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a feminicídio Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a violência 
doméstica contra a mulher 

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações referentes a rescisão de contrato 
de trabalho de gestantes 

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a outros 
assuntos ligados à igualdade de gênero

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

OBJETIVO 6. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio das ações judiciais referentes ao 
fornecimento de água

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das demais ações judiciais de temas ligados à 
água e esgoto

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

OBJETIVO 7. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio das ações coletivas cíveis referentes ao 
fornecimento de energia elétrica

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das demais ações de assuntos ligados à 
energia limpa e acessível

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

OBJETIVO 8. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio das ações judiciais referentes a exploração de 
trabalho infanto-juvenil

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a tráfico de 
pessoas 

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes ao trabalho em 
condições análogas à de escravo

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a outros 
assuntos relacionados ao Direito do Trabalho

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos

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

Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
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OBJETIVO 9. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio das ações judiciais de temas ligados à 
indústria, a inovação e infraestrutura

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

OBJETIVO 10. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio de ações judiciais de pessoas com deficiência Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a outros 
assuntos relacionados  à redução das desigualdades

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

OBJETIVO 11. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio das ações judiciais referentes ao direito de 
moradia

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a outros 
assuntos relacionados  a cidades e comunidades 
sustentáveis

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

OBJETIVO 12. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio de ações judiciais de direito do consumidor Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes a outros 
assuntos relacionados ao consumo e produção responsáveis

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

OBJETIVO 13.

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio das ações judiciais relacionadas a ações 
contra a mudança global do clima

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio das ações judiciais referentes ao meio 
ambiente e vida na água

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tomar medidas urgentes para combater a mudança  do clima e seus impactos

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

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

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

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável

OBJETIVO 14. 
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OBJETIVO 15. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio das ações judiciais referentes a revogação e 
concessão de Licença Ambiental

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio de julgamento das ações penais que 
envolvam grandes desastres

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Tempo médio das ações judiciais referentes ao meio 
ambiente e vida terrestre

Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

OBJETIVO 16. 

OBJETIVO 17. 

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

Existência de painel de Business Inteligence para monitorar se os dados do Tribunal estão sendo enviados de forma adequada para 
alimentação do DATAJUD.

Existência de painel de Business Inteligence para monitorar se os despachos e decisões estão sendo publicados no Diário da Justiça 
Eletrônico, na forma da lei e de atos normativos do CNJ

Existência de painel de Business Inteligence para monitorar o número de processos devidamente alimentados com o número do CPF, CNPJ e 
CEP, nos termos do Enunciado Administrativo CNJ nº 13/2012, e a indexação com os dados da Central de Registros Civis para gerar alertas 
sobre óbitos
Existência de Laboratórios de Inovação, Inteligência e ODS (LIODS) criados e em funcionamento no Tribunal com o objetivo de fomentar a 
inovação de fluxos processuais, produtos e serviços relacionados a Agenda 2030, inclusive, novos modelos de petição eletrônica com dados 
estruturados e não estruturados, em conformidade com as metas e indicadores da Agenda 2030
Existência de módulos de consulta nos portais dos Tribunais que permitam a pesquisa por objeto (ramo do direito) e sujeito de direitos 
humanos, de forma a compatibilizar com as metas e indicadores da agenda 2030 e dar visibilidade ao perfil dos demandantes, demandados 
e vítimas no Poder Judiciário

Paz, Justiça e Instituições Eficazes
Indicador

Existência do campo “estatística” no portal do Tribunal, com dados quantitativos e/ou qualitativos, desagregados sobre processos e 
sentenças prolatadas, por unidade da Federação, de acordo com a tabela taxonômica processual unificada do Poder Judiciário indexada aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030

Existência de plano(s) de ação do Tribunal em conformidade com a Meta Nacional nº 9 de integração da Agenda 2030 ao Poder Judiciário, 
por ODS

Existência de projetos de boas práticas inscrito no Portal do CNJ, relacionados ao fluxo de processos do gabinete ou da Vara, por meio de 
painéis de Business Inteligence que permitam ao magistrado e aos servidores acompanhar o cumprimento das metas nacionais

Existência de indicadores para medir o perfil das pessoas que acessam o Poder Judiciário, o índice de solução pacífica de conflitos, a razoável 
duração do processo e o percentual de procedência ou improcedência das ações judicializadas

Existência de Salas de Situação com imagens georreferenciadas que permitam o monitoramento das ações de questões de alta 
complexidade social, econômica e ambiental incluídas no Observatório Nacional instituído pelo CNJ e CNMP.

Existência de Comitês Regionais ou Estaduais Interinstitucionais instituído no Tribunal em conformidade com o modelo do Comitê 
Interinstitucional da Agenda 2030 instituído pela Presidência do CNJ

Existência de etiquetas na autuação digital do processo para alertar sobre o status da pessoa física, a fim de dar atendimento a legislação ou 
decisões vinculantes dos Tribunais Superiores. Exemplo: Mulher presa e com filho menor de 12 anos; Idoso; Pessoa em estado grave de 
saúde; Preso(a) Primário(a) por crime praticado sem violência ou grave ameaça
Existência de grupo de estudos no Tribunal para revisar e criar indicadores próprios relacionados a Agenda 2030, com a participação do 
Comitê Interinstitucional do CNJ

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Tempo médio de ações judiciais de execução fiscal Mensal DATAJUD CNJ
Nº Único do Processo/Unidade 
Judiciária por Município(s)

Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
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Indicadores de Gestão Administrativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Indicador
Existência de Portal de Transparência de fácil acesso ao usuário e que preencha os requisitos do ranking de 
transparência

Existência de campo no Portal do Tribunal que permita ao usuário pesquisar em um único campo, os editais 
de leilão judicial em andamento e o resultado final

Existência de campo no Portal do Tribunal que permita pesquisar pelo número único do processo e pelo CPF 
ou CNPJ se houve publicação no Diário da Justiça Eletrônico e acesso imediato ao respectivo exemplar

Existência de Portal Unificado por Segmento de Justiça que permita ao usuário pesquisar os antecedentes 
criminais na Justiça Estadual, Federal ou Militar

Existência de Política de Governança das Contratações Públicas dos Órgãos e Conselhos do Poder Judiciário 
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Indicadores do Extra Judicial

OBJETIVO 1. 

Indicador
Número de atos extrajudiciais praticados de forma gratuita para a população
Número de atos extrajudiciais realizados por meio do Programa Posse Legal e de Atas 
Notariais
Número de atos extrajudiciais de abertura de loteamento para regularizar a situação de 
quem vivem em habitações pobres e de maior vulnerabilidade

Número de mortes, pessoas desaparecidas e afetadas por desastres, por 100.000 pessoas

OBJETIVO 2. 

Indicador
Número de atos extrajudiciais de registro do CAR – Cadastro Ambiental Rural
Número de atos extrajudiciais lavrados por pequenos produtores de alimentos, 
particularmente mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e 
pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra e serviços financeiros 
(contratos de financiamento)

OBJETIVO 3. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação
Especial Covid - Óbitos com suspeita ou confirmação de COVID-19 | Óbitos por 
Insuficiência Respiratória/Pneumonia | Óbitos por Pneumonia | Óbitos em cidades com 
mais de 50 casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 | Óbitos com suspeita ou 
confirmação de COVID-19 por sexo e faixa etária | Óbitos por Causas Cardiovasculares | 
Óbitos por Infarto | Óbitos por AVC | Óbitos por raça/cor  | Óbitos por cidade de 
domicílio 

Diário
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Existência de dados estatísticos que podem ser extraídos dos assentos de nascimento, 
casamento e óbito (número único da matrícula, nome, gênero, filiação entre outros), e a 
indexação com o número do CPF desde o nascimento, conforme padrão instituído pelo 
Provimento xx da Corregedoria Nacional de Justiça

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Existência de óbitos decorrente de acidentes de trânsito
Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Número de registros civis de óbitos decorrentes de mortalidade materna, infantil ou 
neonatal

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Número de registros civis de óbitos por doenças cardiovasculares, câncer, diabete e 
doenças respiratórias crônicas ou suicídio

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Número de registros civis de nascimento que evidenciam a taxa de natalidade de 
adolescente por 1.000 mulheres adolescentes

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Número de registros de óbito em razão da poluição do ar doméstico e ambiente ou 
atribuída a água contaminada, saneamento inseguro e falta de higiene e intoxicações 
acidentais

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Número de CPFs emitidos por meio dos cartórios de registros civis
Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

OBJETIVO 5. 

Indicador
Número de mulheres que registraram abertura de CNPJ

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

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

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

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Periodicidade
Inovação – pesquisa a ser realizada

Inovação – pesquisa a ser realizada

Periodicidade
Inovação – pesquisa a ser realizada

Inovação – pesquisa a ser realizada

Inovação – pesquisa a ser realizada

Inovação – pesquisa a ser realizada

Periodicidade
Inovação – pesquisa a ser realizada

OBJETIVO 6. 

Indicador
Existência de registro à margem da matrícula de autorização ou lavra para explotação de 
água

OBJETIVO 8. 

Indicador
Número de brasileiros ou estrangeiros que abriram ou encerraram empresas com base 
no CNPJ

Número pessoas físicas ou jurídicas que registraram contratos bancários por Município

OBJETIVO 9. 

Indicador
Número de registro de CNPJ de indústrias por Município

OBJETIVO 10. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Cidadania - Casamentos homoafetivos - Inclusão Social - Diversidade Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Alteração de gênero e nome - Inclusão Social - Diversidade Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Certidões Online no Portal RC - Cidadania, Serviços, Desburocratização Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Número de registros civis relacionados aos pobres, Migrantes e Refugiados, pessoas com 
deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

OBJETIVO 11. 

Indicador

Número de registros relacionados a regularização de favelas, assentamentos informais 
ou habitações inadequadas

Número de pessoas desaparecidas e afetadas por desastre, por 100 mil pessoas

OBJETIVO 13.

Indicador
Existência de empresas que registram em cartório os Planos de mitigação, adaptação, 
redução de impactos e alerta precoce em relação aos impactos adversos da mudança do 
clima

Indicador
Existência de registro de áreas de marinha

Inovação – pesquisa a ser realizada

Inovação – pesquisa a ser realizada

Periodicidade
Inovação – pesquisa a ser realizada

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 

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

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

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

Tomar medidas urgentes para combater a mudança  do clima e seus impactos

OBJETIVO 14. 

Periodicidade
Inovação – pesquisa a ser realizada

Periodicidade

Periodicidade

Inovação – pesquisa a ser realizada

Inovação – pesquisa a ser realizada

Inovação – pesquisa a ser realizada

Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

Periodicidade

Periodicidade

Inovação – pesquisa a ser realizada
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OBJETIVO 6. 

Indicador
Existência de registro à margem da matrícula de autorização ou lavra para explotação de 
água

OBJETIVO 8. 

Indicador
Número de brasileiros ou estrangeiros que abriram ou encerraram empresas com base 
no CNPJ

Número pessoas físicas ou jurídicas que registraram contratos bancários por Município

OBJETIVO 9. 

Indicador
Número de registro de CNPJ de indústrias por Município

OBJETIVO 10. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Cidadania - Casamentos homoafetivos - Inclusão Social - Diversidade Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Alteração de gênero e nome - Inclusão Social - Diversidade Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Certidões Online no Portal RC - Cidadania, Serviços, Desburocratização Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Número de registros civis relacionados aos pobres, Migrantes e Refugiados, pessoas com 
deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

OBJETIVO 11. 

Indicador

Número de registros relacionados a regularização de favelas, assentamentos informais 
ou habitações inadequadas

Número de pessoas desaparecidas e afetadas por desastre, por 100 mil pessoas

OBJETIVO 13.

Indicador
Existência de empresas que registram em cartório os Planos de mitigação, adaptação, 
redução de impactos e alerta precoce em relação aos impactos adversos da mudança do 
clima

Indicador
Existência de registro de áreas de marinha

Inovação – pesquisa a ser realizada

Inovação – pesquisa a ser realizada

Periodicidade
Inovação – pesquisa a ser realizada

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 

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

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

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

Tomar medidas urgentes para combater a mudança  do clima e seus impactos

OBJETIVO 14. 

Periodicidade
Inovação – pesquisa a ser realizada

Periodicidade

Periodicidade

Inovação – pesquisa a ser realizada

Inovação – pesquisa a ser realizada

Inovação – pesquisa a ser realizada

Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

Periodicidade

Periodicidade

Inovação – pesquisa a ser realizada

OBJETIVO 15. 

Indicador

Existência de registro de terras indígenas, quilombolas, unidades de conservação e áreas 
de proteção

OBJETIVO 16. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Serviços prestados pelo Portal Estatístico Registral - Certidão Digital | Matrícula Online | 
Assinador de Documentos | Pesquisa de Bens | Base Nacional de Transações Imobiliárias 
| Portal Estatístico Registral | E-protocolo | Intimação e Consolidação da Propriedade | 
Acompanhamento Registral | Regularização Fundiária Urbana e Rural.

Mensal
Cartórios de Registro 
de Imóveis

Portal Estatístico 
Registral

Estados / Municípios

Capilaridade - Presença dos Cartórios em todos os municípios brasileiros para conferir 
cidadania e segurança à população

Anual Justiça Aberta CNJ
Estados / Municípios 
/ Atribuição

Cidadania - Registros de Nascimentos - nome, sobrenome, cidadania, nacionalidade e 
direitos

Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Registros de Casamentos - estado civil da pessoa natural Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Registros de Óbitos - informação essencial para fins sociais, de saúde e 
previdenciários

Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Registros de Nascimentos - Convênio com maternidades Anual
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Registros de Nascimentos - Registros de Nascimentos em Maternidades - 
Combate ao Subregistro

Anual
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Reconhecimento de paternidade - Inclusão Social - Cidadania - Direitos Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Certidões Digitais - Cidadania, Serviços, Desburocratização Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Central Nacional de Óbitos de Pessoas Não Identificadas - Cidadania, Segurança, Saúde Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Divórcio Direto - Estado civil da pessoa natural Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Separações - Estado civil da pessoa natural Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Reconciliações - Estado Civil das pessoa natural Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Partilhas - Divisão Patrimonial de Bens - Desjudicialização Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Sobrepartilhas - Divisão Patrimonial de Bens - Desjudicialização Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Inventários - Divisão Patrimonial de Bens - Desjudicialização Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Testamentos - Proteção Patrimonial à vontade do cidadão Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Nomeação de inventariante - Divisão Patrimonial de Bens - Desjudicialização Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Apostilamentos - Desburocratização para a legalização de documentos brasileiros no 
exterior

Mensal CNJ CNJ Estados

REDESIM - Projeto de Desburicratização para a emissão de CNPJs a empresas Anual
Cartórios de Títulos e 
Documentos

Receita Federal Estados

Serviços prestados na Central Nacional RTDPJBrasil - Registro de Documentos Eletrônicos 
| Registro de Documento Físico | Averbação de Documento Eletrônico | Averbação de 
Documento Físico | Notificação extrajudicial | Pedido de Certidões | Autenticação de 
livros contábeis.

Mensal
Cartórios de Títulos e 
Documentos

Central RTDPJ Estados

Registros de Imóveis - Prazos para emissão de certidões de propriedade no Brasil Anual
Cartórios de Registro 
de Imóveis

Portal Estatístico 
Registral

Alguns Estados e 
Municípios

Registros de Imóveis - Prazos para efetivação do registro de propriedade no Brasil Anual
Cartórios de Registro 
de Imóveis

Portal Estatístico 
Registral

Alguns Estados e 
Municípios

Registros de Imóveis - Quantidade de Registros de propriedades feitas no Brasil Mensal
Cartórios de Registro 
de Imóveis

Portal Estatístico 
Registral

Alguns Estados e 
Municípios

Cumprimento do Provimento 85/19 da Corregedoria Nacional de Justiça em relação a 
Agenda 2030

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Periodicidade

Inovação – pesquisa a ser realizada

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
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OBJETIVO 15. 

Indicador

Existência de registro de terras indígenas, quilombolas, unidades de conservação e áreas 
de proteção

OBJETIVO 16. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação

Serviços prestados pelo Portal Estatístico Registral - Certidão Digital | Matrícula Online | 
Assinador de Documentos | Pesquisa de Bens | Base Nacional de Transações Imobiliárias 
| Portal Estatístico Registral | E-protocolo | Intimação e Consolidação da Propriedade | 
Acompanhamento Registral | Regularização Fundiária Urbana e Rural.

Mensal
Cartórios de Registro 
de Imóveis

Portal Estatístico 
Registral

Estados / Municípios

Capilaridade - Presença dos Cartórios em todos os municípios brasileiros para conferir 
cidadania e segurança à população

Anual Justiça Aberta CNJ
Estados / Municípios 
/ Atribuição

Cidadania - Registros de Nascimentos - nome, sobrenome, cidadania, nacionalidade e 
direitos

Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Registros de Casamentos - estado civil da pessoa natural Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Registros de Óbitos - informação essencial para fins sociais, de saúde e 
previdenciários

Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Registros de Nascimentos - Convênio com maternidades Anual
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Registros de Nascimentos - Registros de Nascimentos em Maternidades - 
Combate ao Subregistro

Anual
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Reconhecimento de paternidade - Inclusão Social - Cidadania - Direitos Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Cidadania - Certidões Digitais - Cidadania, Serviços, Desburocratização Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Central Nacional de Óbitos de Pessoas Não Identificadas - Cidadania, Segurança, Saúde Mensal
Cartórios de Registro 
Civil

CRC Nacional Estados / Municípios

Divórcio Direto - Estado civil da pessoa natural Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Separações - Estado civil da pessoa natural Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Reconciliações - Estado Civil das pessoa natural Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Partilhas - Divisão Patrimonial de Bens - Desjudicialização Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Sobrepartilhas - Divisão Patrimonial de Bens - Desjudicialização Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Inventários - Divisão Patrimonial de Bens - Desjudicialização Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Testamentos - Proteção Patrimonial à vontade do cidadão Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Nomeação de inventariante - Divisão Patrimonial de Bens - Desjudicialização Mensal Cartórios de Notas Censec Estados / Municípios

Apostilamentos - Desburocratização para a legalização de documentos brasileiros no 
exterior

Mensal CNJ CNJ Estados

REDESIM - Projeto de Desburicratização para a emissão de CNPJs a empresas Anual
Cartórios de Títulos e 
Documentos

Receita Federal Estados

Serviços prestados na Central Nacional RTDPJBrasil - Registro de Documentos Eletrônicos 
| Registro de Documento Físico | Averbação de Documento Eletrônico | Averbação de 
Documento Físico | Notificação extrajudicial | Pedido de Certidões | Autenticação de 
livros contábeis.

Mensal
Cartórios de Títulos e 
Documentos

Central RTDPJ Estados

Registros de Imóveis - Prazos para emissão de certidões de propriedade no Brasil Anual
Cartórios de Registro 
de Imóveis

Portal Estatístico 
Registral

Alguns Estados e 
Municípios

Registros de Imóveis - Prazos para efetivação do registro de propriedade no Brasil Anual
Cartórios de Registro 
de Imóveis

Portal Estatístico 
Registral

Alguns Estados e 
Municípios

Registros de Imóveis - Quantidade de Registros de propriedades feitas no Brasil Mensal
Cartórios de Registro 
de Imóveis

Portal Estatístico 
Registral

Alguns Estados e 
Municípios

Cumprimento do Provimento 85/19 da Corregedoria Nacional de Justiça em relação a 
Agenda 2030

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Periodicidade

Inovação – pesquisa a ser realizada

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

Existência de Plataformas nas Centrais Nacionais de Conciliação ou Mediação para 
Solução Pacífica de Conflitos indexado aos Objetivos da Agenda 2030

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Existência de Plataformas Interinstitucionais que permitam indexar os dados 
anonimizados das Centrais Nacionais ao CPF e CNPJ, com revisões mensais, por meio de 
Grupo Gestor, e geração de relatórios estatísticos compatíveis com as metas e 
indicadores da Agenda 2030 homologados pelo IBGE e CNJ

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Percentual de crianças até 5 anos que tiveram seus nascimentos registrados com uma 
autoridade civil, por idade

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Existência de estatística referente a subregistro de nascimento
Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Existência de registro de programas e projetos para fornecer identidade legal para todos, 
incluindo o registro de nascimento

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Número de pessoas que coletaram biometria nos cartórios de notas, conforme 
Provimento 100 da Corregedoria Nacional do CNJ

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

OBJETIVO 17. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação
Recuperação de Crédito - Recuperação econômica para entes públicos investirem em 
áreas sociais

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Recuperação de Crédito - Recuperação econômica para entes empresas e comerciantes 
manterem o seu negócio

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Central do Protesto (CENPROT) - Atos online para empresas, comerciantes e entes 
públicos

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Central do Protesto (CENPROT) - Atos online para empresas, comerciantes e entes 
públicos

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Central do Protesto (CENPROT) - Atos online para empresas, comerciantes e entes 
públicos

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Central do Protesto (CENPROT) - Atos online para empresas, comerciantes e entes 
públicos

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Central de Remessas de Arquivos (CRA) - Facilita o processo de cobrança e recuperação 
de créditos por meio de plataforma de serviços eletrônicos aos usuários apresentantes 
de títulos.

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Consulta Nacional de Protestos (CNP) - Atos online para empresas, comerciantes e entes 
públicos

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Existência de Relatórios Estatísticos Mensais de Dados Consolidados pelas Centrais 
publicados em conjunto com o IBGE e CNJ e indexados a Agenda 2030

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Número de atos registrais ou notariais expedidos, no mês, que permitem extrair dados 
estatísticos desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, 
deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos 
nacionais, conforme critérios do IBGE

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

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



13

Existência de Plataformas nas Centrais Nacionais de Conciliação ou Mediação para 
Solução Pacífica de Conflitos indexado aos Objetivos da Agenda 2030

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Existência de Plataformas Interinstitucionais que permitam indexar os dados 
anonimizados das Centrais Nacionais ao CPF e CNPJ, com revisões mensais, por meio de 
Grupo Gestor, e geração de relatórios estatísticos compatíveis com as metas e 
indicadores da Agenda 2030 homologados pelo IBGE e CNJ

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Percentual de crianças até 5 anos que tiveram seus nascimentos registrados com uma 
autoridade civil, por idade

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Existência de estatística referente a subregistro de nascimento
Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Existência de registro de programas e projetos para fornecer identidade legal para todos, 
incluindo o registro de nascimento

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Número de pessoas que coletaram biometria nos cartórios de notas, conforme 
Provimento 100 da Corregedoria Nacional do CNJ

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

OBJETIVO 17. 

Indicador Periodicidade Base de Dados Fonte Desagregação
Recuperação de Crédito - Recuperação econômica para entes públicos investirem em 
áreas sociais

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Recuperação de Crédito - Recuperação econômica para entes empresas e comerciantes 
manterem o seu negócio

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Central do Protesto (CENPROT) - Atos online para empresas, comerciantes e entes 
públicos

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Central do Protesto (CENPROT) - Atos online para empresas, comerciantes e entes 
públicos

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Central do Protesto (CENPROT) - Atos online para empresas, comerciantes e entes 
públicos

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Central do Protesto (CENPROT) - Atos online para empresas, comerciantes e entes 
públicos

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Central de Remessas de Arquivos (CRA) - Facilita o processo de cobrança e recuperação 
de créditos por meio de plataforma de serviços eletrônicos aos usuários apresentantes 
de títulos.

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Consulta Nacional de Protestos (CNP) - Atos online para empresas, comerciantes e entes 
públicos

Mensal
Cartórios de 
Protesto

Cenprot Estados

Existência de Relatórios Estatísticos Mensais de Dados Consolidados pelas Centrais 
publicados em conjunto com o IBGE e CNJ e indexados a Agenda 2030

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

Número de atos registrais ou notariais expedidos, no mês, que permitem extrair dados 
estatísticos desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, 
deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos 
nacionais, conforme critérios do IBGE

Inovação – 
pesquisa a ser 
realizada

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