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Integrantes da Rede de Priorização do Primeiro Grau
no segmento Militar

Juiz Dr, Marcelo Adriano Menacho dos Anjos – TJMMG
Juiz Dr. Enio Luiz Rossetto – TJMSP
Dra Vera Regina Saliba Alves Branco – STM
Bela Dionês Gabana de Souza - TJMRS

Linha de Atuação

Alinhamento ao Plano Estratégico
Alinhar o plano estratégico dos tribunais aos objetivos e linhas de atuação da Política, de modo a
orientar seus programas, projetos e ações

Indicador proposto

Alinhamento institucional

Descrição do indicador

Percentual de Tribunais Militares que alinharam o
plano estratégico aos objetivos e linhas de ação
de atuação da Política de Atenção ao Primeiro
Grau

AIN = total tribunais militares alinhados à política/
Total de Tribunais = resultadoX100
Possíveis ações relacionadas
Finalidade da ação
_-Revisão e Adaptação dos
Planejamentos Estratégicos dos
Tribunais à Política de Priorização de
Atenção ao Primeiro Grau

Alinhamento do Plano Estratégico à
Política de Atenção ao Primeiro Grau

Linha de Atuação

Equalização da Força de Trabalho
Equalizar a distribuição da força de trabalho entre primeiro e segundo graus, proporcionalmente à
demanda de processos

Indicador proposto
Índice de distribuição equitativa da
força de trabalho (IDE-FT)

Descrição do indicador
Percentual de Tribunais Militares que
equalizaram a distribuição da força de
trabalho.
IDE(FT) = total tribunais militares com
força de trabalho/ total de tribunais=
total x 100

Possíveis ações relacionadas
Alteração Legislativa quanto ao
número de cargos de magistrados e
servidores na 1º e 2º instância
(exceção TJMSP)

Finalidade da ação
Equalizar a distribuição da força de
trabalho

Linha de Atuação

Adequação orçamentária
Garantir orçamento adequado ao desenvolvimento das atividades judiciárias da primeira instância,
bem como adotar estratégicas que assegurem excelência em sua gestão

Indicador proposto
Distribuidor Equitativa do
Orçamento (DEO)

Descrição do indicador
DEO= total Tribunais com distribuição
equitativa do orçamento/ total tribunais=
resultado x 100
Percentual de tribunais que distribuíram de
forma equitativa o orçamento entre primeiro e
segundo graus.

Possíveis ações relacionadas
Adequação do orçamento as
resoluções e Política de Priorização
do 1º grau

Finalidade da ação
Garantir o orçamento adequado

Linha de Atuação

Infraestrutura e tecnologia
Prover infraestrutura e tecnologia apropriadas ao funcionamento dos serviços judiciários

Indicador proposto
Nivelamento de Tecnologia
da Informação e
Comunicação no Primeiro
Grau

Descrição do indicador
NTIC1= total de tribunais em que o primeiro
grau atendem o nível de TIC/ total tribunais=
resultado x100

Percentual de Tribunais cujo primeiro grau
atende ao nivelamento mínimo do TIC,
conforme resultado de diagnóstico
Possíveis ações relacionadas
Finalidade da ação
fundamentado em Resolução do CNJ.
Ampliar e modernizar a infraestrutura Prover infraestrutura e tecnologia
e tecnologia
adequado ao funcionamento dos
serviços judiciários

Linha de Atuação

Governança Colaborativa
A participação de magistrados e servidores na governança da instituição, favorecendo a descentralização
administrativa, a democratização interna e o comprometimento com os resultados institucionais

Indicador proposto

Descrição do indicador

Possíveis ações relacionadas

Finalidade da ação

Incentivar a participação de
magistrados e servidores .

democratização interna

Linha de Atuação

Diálogo social e institucional
Incentivar o diálogo com a sociedade e com instituições públicas e privadas, e desenvolver
parcerias voltadas ao cumprimento dos objetivos da Política

Indicador proposto

Descrição do indicador

Possíveis ações relacionadas

Finalidade da ação

Ampliar as vias de comunicação com
o público externo

Realização de audiências públicas
com a participação de instituições
publicas e privadas.

Incentivar o dialogo com a sociedade
para cumprimento da Política, onde
visa a transparência da instituição.

Linha de Atuação

Prevenção e racionalização de litígios
Adotar medidas com vistas a conferir tratamento adequado às demandas de massa, fomentar o uso racional da
Justiça e garantir distribuição equitativa dos processos judiciais entre as unidades judiciárias de primeiro grau

Indicador proposto

Descrição do indicador

Possíveis ações relacionadas

Finalidade da ação

Não possuímos demandas de massa.

Linha de Atuação

Estudos e pesquisas
Promover estudos e pesquisas sobre causas e consequências do mau funcionamento da Justiça
de primeira instância e temas conexos, a fim de auxiliar o diagnóstico e a tomada de decisões

Indicador proposto

Descrição do indicador

Possíveis ações relacionadas

Finalidade da ação

Fomentar e incentivar a realização de Aprimoramento dos serviços
estudos e pesquisas.
judiciários.
Implantação e revisão de programas
de controle de qualidade.

Linha de Atuação

Formação continuada
Fomentar a capacitação contínua de magistrados e servidores nas competências relativas às
atividades do primeiro grau de jurisdição

Indicador proposto

Descrição do indicador

Possíveis ações relacionadas

Finalidade da ação

Implantar , incrementar as
resoluções (192-CNJ)

Fomentar a capacitação continuada.
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