PLENÁRIA FINAL
JUSTIÇA MILITAR
15 e 16 de setembro de 2015
Brasília/DF

Meta 1:
Julgar mais processos que os distribuídos
Macrodesafio
vinculado:

Celeridade e produtividade da prestação jurisdicional

Tema Estratégico:

Efetividade da prestação jurisdicional

Descrição:

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os
distribuídos no ano corrente.

Fórmula de cálculo: ((ΣP1.3 + ΣP1.4) / (ΣP1.1 + ΣP1.2 + 1 - ΣP1.5 - ΣP1.6)) x 100
Glossário:

Manutenção do glossário de 2015

Meta 2:
Julgar processos mais antigos
Macrodesafio
vinculado:

Celeridade e produtividade da prestação jurisdicional

Tema Estratégico:

Efetividade da prestação jurisdicional

Descrição:

Identificar e julgar, até 31/12/2016:
-Nos Tribunais de Justiça Militar Estadual, pelo menos 95% dos
processos distribuídos até 31/12/2014, nas Auditorias Militares, e
95% dos processos distribuídos até 31/12/2015, no 2º grau.
- Na Justiça Militar da União, 90% dos processos distribuídos até
31/12/2014, nas Auditorias e 95% dos processos distribuídos até
31/12/2014, no STM.
(ΣP2.10 + ΣP2.11 + P2.13 + P2.14 + P2.15) / (P2.1 + P2.2 + ΣP2.4 +
ΣP2.5 - ΣP2.7 - ΣP2.8)) X 1000/k

Fórmula de cálculo:

k=9,5 no período de referência “Até 31/12/2014” nas Auditorias Militares da Justiça
Militar Estadual;
k=9,5 no período de referência “Até 31/12/2015” no 2º grau da Justiça Militar Estadual;
k=9 no período de referência “Até 31/12/2014” nas Auditorias Militares da Justiça Militar
da União;

k=9,5 no período de referência “Até 31/12/2014” no Superior Tribunal Militar.

Glossário:

Manutenção do glossário de 2015, adaptando as datas

Meta 4:
Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à
improbidade administrativa
Macrodesafio
vinculado:

Combate à corrupção e à improbidade administrativa

Tema Estratégico:

Efetividade da prestação jurisdicional

Descrição:

Identificar e julgar até 31/12/2016 as ações penais relacionadas a
crimes contra a Administração Pública distribuídas até 31/12/2014

Fórmula de cálculo: Crimes contra a administração pública = (∑P4.12 + P4.4 + P4.6) /
(P4.2 + ∑P4.8 –∑P4.10) X 1000 / 10
Glossário:

Manutenção do glossário de 2015, adaptando as datas.

Meta Específica 1:
Celeridade

Macrodesafio
vinculado:

Celeridade e produtividade da prestação jurisdicional

Tema Estratégico:

Efetividade da prestação jurisdicional

Descrição:

-Julgar, em até 150 dias, 90% no 1º grau e em até 120 dias, 95% no
2º grau, dos processos originários e recursos, ambos cíveis e
criminais e os processos de natureza especial, na Justiça Militar
Estadual.
- Julgar, em até 150 dias, 90% dos processos originários no 1º grau,
e em até 120 dias, 90% dos processos originários e recursos no 2º
grau, na Justiça Militar da União.

Fórmula de cálculo:

Conforme glossário da meta específica da Justiça Militar de 2015,
adaptando as datas

Glossário:

Manutenção do glossário de 2015, adaptando as datas

Meta Específica 2:
Divulgação da Justiça Militar

Macrodesafio
vinculado:

Garantia dos direitos de cidadania

Tema Estratégico:

Outros temas

Descrição:

Realizar ações de esclarecimento ao público sobre as funções e as
atividades da Justiça Militar no ano de 2016, sendo 5 ações em cada
Justiça Militar Estadual e, na Justiça Militar da União, 2 ações por
Circunscrição Judiciária e 3 ações no Superior Tribunal Militar.

Fórmula de cálculo: (Número de ações realizadas / ações previstas) x 100%
Glossário:

A ser definido pelo segmento

Diretriz Estratégica para o Poder Judiciário:
Implantar processos biopsicossociais e incentivos, visando à
motivação de magistrados e servidores.

Macrodesafio
vinculado:

Melhoria da gestão de pessoas

Tema Estratégico:

Outros temas

Descrição:

Desenvolvimento da saúde física e mental, e das relações interpessoais, a fim
de promover motivação pessoal e profissional, resultando no
aprimoramento da prestação jurisdicional e garantia dos direitos do
cidadão.

Temas Estratégicos

 Efetividade da prestação jurisdicional
• Repercussão geral, recursos repetitivos e incidente de resolução de
demandas repetitivas
• Desjudicialização e justiça restaurativa
 Sistema penitenciário e socioeducativo
• Audiência de custódia
• Acompanhamento de execução da pena
 PJe e o uso de meios eletrônicos para a tomada de decisões
 Reflexões sobre o novo CPC
Estes temas foram sugestões do CNJ na 1ª Reunião Preparatória, porém
os segmentos de justiça têm plena autonomia para considerar outros
temas de sua proposição.

