Meta Específica 1 de 2015: Celeridade - Justiça Militar
1º grau da JME: Julgar, em até 150 dias, 90% processos originários e recursos, ambos cíveis e criminais, e os processos de natureza especial.
2º grau da JME: Julgar, em até 120 dias, 95% dos processos originários e recursos, ambos cíveis e criminais e os processos de natureza especial.

Tribunais

Perguntas JME
PE1.1 JME - Número de processos de conhecimento cíveis julgados em até 150 dias no 1º grau.

30

PE1.2 JME - Número de processos de conhecimento criminais julgados em até 150 dias no 1º grau.

62

PE1.3 JME - Número total de processos de conhecimento cíveis distribuídos no período de referência ao 1º grau.

43

PE1.4 JME - Número total de processos de conhecimento criminais distribuídos no período de referência ao 1º grau.

316

PE1.5 JME - Total de processos de conhecimento cíveis que ingressaram na instância e que entraram na meta por saírem de
situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar à meta no 1º grau.
PE1.6 JME - Total de processos de conhecimento criminais que ingressaram na instância e que entraram na meta por saírem de
situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar à meta no 1º grau.

Resultados - 3º
Quadrimestre

Resultado Final
da Meta

%

%

%

0

13

PE1.8 JME - Total de processos de conhecimento criminais, que ingressaram na instância e saíram da meta por suspensão, por
não enquadramento nos critérios da meta, ou que tenham sido distribuídos ao 1º grau a menos de 150 dias.

254
111,11%
30

PE1.10 JME - Número de processos e recursos criminais julgados em até 120 dias no 2º grau

40

PE1.11 JME - Número de ações cíveis originárias julgadas em até 120 dias no 2º grau.

1

PE1.12 JME - Número de ações criminais originárias julgadas em até 120 dias no 2º grau.

7

PE1.13 JME - Número de processos de natureza especial (representação para perda de graduação, representação para declaração
de indignidade/incompatibilidade e conselho de justificação) julgados em até 120 dias no 2º grau.

0

PE1.14 JME - Número total de processos e recursos cíveis distribuídos no período de referência no 2º grau.

59

PE1.15 JME - Número total de processos e recursos criminais distribuídos no período de referência no 2º grau.

132

PE1.16 JME - Número total de ações cíveis originárias distribuídas no período de referência no 2º grau.

Resultados - 2º
Quadrimestre

0

PE1.7 JME - Total de processos de conhecimento cíveis que ingressaram na instância e saíram da meta por suspensão, por não
enquadramento nos critérios da meta, ou que tenham sido distribuídos ao 1º grau a menos de 150 dias.

% Cumprimento da meta no 1º Grau
PE1.9 JME - Número de processos e recursos cíveis julgados em até 120 dias no 2º grau

TJMRS

Resultados - 1º
Quadrimestre

2

PE1.17 JME - Número total de ações criminais originárias distribuídas no período de referência no 2º grau

10

PE1.18 JME - Número total de processos de natureza especial (representação para perda de graduação, representação para
declaração de indignidade/incompatibilidade e conselho de justificação) distribuídos no período de referência no 2º grau.

4

PE1.19 JME - Total de processos e recursos cíveis e criminais, ações originárias cíveis e criminais e de natureza especial que
ingressaram na instância e que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar à meta
no 2º grau.
PE1.20 JME - Total de processos e recursos cíveis e criminais, ações originárias cíveis e criminais e de natureza especial que
ingressaram na instância e saíram da meta por suspensão, por não enquadramento nos critérios da meta, ou que tenham sido
distribuídos ao 2º grau a menos de 120 dias.
% Cumprimento da meta no 2º Grau
PE1.1 JME - Número de processos de conhecimento cíveis julgados em até 150 dias no 1º grau.

127
102,63%
122

PE1.2 JME - Número de processos de conhecimento criminais julgados em até 150 dias no 1º grau.

68

PE1.3 JME - Número total de processos de conhecimento cíveis distribuídos no período de referência ao 1º grau.

146

PE1.4 JME - Número total de processos de conhecimento criminais distribuídos no período de referência ao 1º grau.

78

PE1.5 JME - Total de processos de conhecimento cíveis que ingressaram na instância e que entraram na meta por saírem de
situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar à meta no 1º grau.
PE1.6 JME - Total de processos de conhecimento criminais que ingressaram na instância e que entraram na meta por saírem de
situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar à meta no 1º grau.

%

%

%

%

%

109

193

PE1.8 JME - Total de processos de conhecimento criminais, que ingressaram na instância e saíram da meta por suspensão, por
não enquadramento nos critérios da meta, ou que tenham sido distribuídos ao 1º grau a menos de 150 dias.

119

PE1.10 JME - Número de processos e recursos criminais julgados em até 120 dias no 2º grau

%

170

PE1.7 JME - Total de processos de conhecimento cíveis que ingressaram na instância e saíram da meta por suspensão, por não
enquadramento nos critérios da meta, ou que tenham sido distribuídos ao 1º grau a menos de 150 dias.

% Cumprimento da meta no 1º Grau
PE1.9 JME - Número de processos e recursos cíveis julgados em até 120 dias no 2º grau

TJMSP

0

110,53%
179
119

PE1.11 JME - Número de ações cíveis originárias julgadas em até 120 dias no 2º grau.

6

PE1.12 JME - Número de ações criminais originárias julgadas em até 120 dias no 2º grau.

26

PE1.13 JME - Número de processos de natureza especial (representação para perda de graduação, representação para declaração
de indignidade/incompatibilidade e conselho de justificação) julgados em até 120 dias no 2º grau.

49

PE1.14 JME - Número total de processos e recursos cíveis distribuídos no período de referência no 2º grau.

175

PE1.15 JME - Número total de processos e recursos criminais distribuídos no período de referência no 2º grau.

155

PE1.16 JME - Número total de ações cíveis originárias distribuídas no período de referência no 2º grau.

11

PE1.17 JME - Número total de ações criminais originárias distribuídas no período de referência no 2º grau

30

PE1.18 JME - Número total de processos de natureza especial (representação para perda de graduação, representação para
declaração de indignidade/incompatibilidade e conselho de justificação) distribuídos no período de referência no 2º grau.

51

PE1.19 JME - Total de processos e recursos cíveis e criminais, ações originárias cíveis e criminais e de natureza especial que
ingressaram na instância e que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar à meta
no 2º grau.
PE1.20 JME - Total de processos e recursos cíveis e criminais, ações originárias cíveis e criminais e de natureza especial que
ingressaram na instância e saíram da meta por suspensão, por não enquadramento nos critérios da meta, ou que tenham sido
distribuídos ao 2º grau a menos de 120 dias.
% Cumprimento da meta no 2º Grau
PE1.1 JME - Número de processos de conhecimento cíveis julgados em até 150 dias no 1º grau.

334
104,99%
50

PE1.2 JME - Número de processos de conhecimento criminais julgados em até 150 dias no 1º grau.

38

PE1.3 JME - Número total de processos de conhecimento cíveis distribuídos no período de referência ao 1º grau.

87

PE1.4 JME - Número total de processos de conhecimento criminais distribuídos no período de referência ao 1º grau.

98

PE1.5 JME - Total de processos de conhecimento cíveis que ingressaram na instância e que entraram na meta por saírem de
situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar à meta no 1º grau.
PE1.6 JME - Total de processos de conhecimento criminais que ingressaram na instância e que entraram na meta por saírem de
situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar à meta no 1º grau.

%

%

%

%

%

%

84
80

PE1.7 JME - Total de processos de conhecimento cíveis que ingressaram na instância e saíram da meta por suspensão, por não
enquadramento nos critérios da meta, ou que tenham sido distribuídos ao 1º grau a menos de 150 dias.

87

PE1.8 JME - Total de processos de conhecimento criminais, que ingressaram na instância e saíram da meta por suspensão, por
não enquadramento nos critérios da meta, ou que tenham sido distribuídos ao 1º grau a menos de 150 dias.

114

% Cumprimento da meta no 1º Grau
PE1.9 JME - Número de processos e recursos cíveis julgados em até 120 dias no 2º grau

TJMMG

292

66,07%
70

PE1.10 JME - Número de processos e recursos criminais julgados em até 120 dias no 2º grau

9

PE1.11 JME - Número de ações cíveis originárias julgadas em até 120 dias no 2º grau.

13

PE1.12 JME - Número de ações criminais originárias julgadas em até 120 dias no 2º grau.

9

PE1.13 JME - Número de processos de natureza especial (representação para perda de graduação, representação para declaração
de indignidade/incompatibilidade e conselho de justificação) julgados em até 120 dias no 2º grau.

10

PE1.14 JME - Número total de processos e recursos cíveis distribuídos no período de referência no 2º grau.

49

PE1.15 JME - Número total de processos e recursos criminais distribuídos no período de referência no 2º grau.

13

PE1.16 JME - Número total de ações cíveis originárias distribuídas no período de referência no 2º grau.

19

PE1.17 JME - Número total de ações criminais originárias distribuídas no período de referência no 2º grau

6

PE1.18 JME - Número total de processos de natureza especial (representação para perda de graduação, representação para
declaração de indignidade/incompatibilidade e conselho de justificação) distribuídos no período de referência no 2º grau.

5

PE1.19 JME - Total de processos e recursos cíveis e criminais, ações originárias cíveis e criminais e de natureza especial que
ingressaram na instância e que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar à meta
no 2º grau.
PE1.20 JME - Total de processos e recursos cíveis e criminais, ações originárias cíveis e criminais e de natureza especial que
ingressaram na instância e saíram da meta por suspensão, por não enquadramento nos critérios da meta, ou que tenham sido
distribuídos ao 2º grau a menos de 120 dias.
% Cumprimento da meta no 2º Grau

48

28
104,32%

%

%

%

% Cumprimento da meta em relação ao Segmento - 1º Grau

95,39%

%

%

%

% Cumprimento da meta em relação ao Segmento - 2º Grau

104,53%

%

%

%

Meta Específica 2 de 2015: Força de Trabalho - Justiça Militar
Estabelecer e aplicar parâmetros objetivos de distribuição da força de trabalho, vinculados à demanda de processos, com garantia de estrutura mínima das unidades
da área fim.

Tribunais

TJMRS

TJMSP

Perguntas
PE2.1 - O Tribunal desenvolveu ações de integração permanente da educação com o planejamento estratégico, com o
desenvolvimento de competências necessárias para o cumprimento da missão, alcance da visão e execução da estratégia no 1º
grau e 2º grau?
PE2.2 - O Tribunal criou uma forma de sistematização para avaliar os resultados das ações de formação e aperfeiçoamento de
servidores de 1º grau e 2º grau?
PE2.3 - O Tribunal definiu uma forma de aperfeiçoar os serviços judiciários prestados à sociedade, com prioridade para a
primeira instância de jurisdição?
PE2.4 - O Tribunal definiu e aplica uma modalidade de formação inicial no 1º grau e 2º grau?
PE2.5 - O Tribunal definiu e aplica uma modalidade de formação continuada de ação educacional de ordem técnica, gerencial e
comportamental no 1º grau e 2º grau?
PE2.6 - O Tribunal elaborou e mantém Plano Estratégico de Formação e Aperfeiçoamento de servidores no 1º grau e 2º grau?
% Cumprimento da meta
PE2.1 - O Tribunal desenvolveu ações de integração permanente da educação com o planejamento estratégico, com o
desenvolvimento de competências necessárias para o cumprimento da missão, alcance da visão e execução da estratégia no 1º
grau e 2º grau?
PE2.2 - O Tribunal criou uma forma de sistematização para avaliar os resultados das ações de formação e aperfeiçoamento de
servidores de 1º grau e 2º grau?
PE2.3 - O Tribunal definiu uma forma de aperfeiçoar os serviços judiciários prestados à sociedade, com prioridade para a
primeira instância de jurisdição?
PE2.4 - O Tribunal definiu e aplica uma modalidade de formação inicial no 1º grau e 2º grau?
PE2.5 - O Tribunal definiu e aplica uma modalidade de formação continuada de ação educacional de ordem técnica, gerencial e
comportamental no 1º grau e 2º grau?
PE2.6 - O Tribunal elaborou e mantém Plano Estratégico de Formação e Aperfeiçoamento de servidores no 1º grau e 2º grau?
% Cumprimento da meta
PE2.1 - O Tribunal desenvolveu ações de integração permanente da educação com o planejamento estratégico, com o
desenvolvimento de competências necessárias para o cumprimento da missão, alcance da visão e execução da estratégia no 1º
grau e 2º grau?
PE2.2 - O Tribunal criou uma forma de sistematização para avaliar os resultados das ações de formação e aperfeiçoamento de
servidores de 1º grau e 2º grau?

Resultados - 1º
Quadrimestre

Resultados - 2º
Quadrimestre

Resultados - 3º
Quadrimestre

Resultado Final
da Meta

%

%

%

%

%

%

Não
Não
Não
Não
Sim
Não
16,67%
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
16,67%
SIM
SIM

PE2.3 - O Tribunal definiu uma forma de aperfeiçoar os serviços judiciários prestados à sociedade, com prioridade para a
TJMMG primeira instância de jurisdição?
PE2.4 - O Tribunal definiu e aplica uma modalidade de formação inicial no 1º grau e 2º grau?
PE2.5 - O Tribunal definiu e aplica uma modalidade de formação continuada de ação educacional de ordem técnica, gerencial e
comportamental no 1º grau e 2º grau?
PE2.6 - O Tribunal elaborou e mantém Plano Estratégico de Formação e Aperfeiçoamento de servidores no 1º grau e 2º grau?
% Cumprimento da meta
% Cumprimento da meta em relação ao Segmento

SIM
SIM
SIM
NÃO
83,33%

%

%

%

0,00%

%

%

%

