
PLANO DE AÇÃO – META NACIONAL 9 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz 

universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar 

a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras, para 

que todos os países adotem de acordo com suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria 

global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro.  

 

 

 

 



 
Meta 9 de 2020 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário 

 
- Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento 
sustentável (ODS), da Agenda 2030. 
 

 

ANEXO: Meta 9 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário 

ODS Código 
Assuntos 
Assuntos 

ODS CÓDIGO ASSUNTOS ASSUNTOS 

8 10363 Processo Administrativo Disciplinar/Sindicância 

 

 
 
 

Critério de Cumprimento 
 
 

- A meta estará cumprida se, até o final do ano, o tribunal elaborar e encaminhar o plano de ação para um 
dos 3 assuntos mais demandados correlacionado ao ODS (50% da meta) e executá-lo (50% da meta). 

 

 
 
 
 



 
Para fins dessa meta 

 
 

- O tribunal deverá escolher um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 
-  Verificar na tabela em anexo “ANEXO: Meta 9 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário” quais são os 
três assuntos mais demandados (acervo) no tribunal e escolher entre um deles.  
 
- Em seguida, o tribunal deverá elaborar um plano de ação voltado a prevenção ou desjudicialização do 
grupo de demandas escolhido e realizá-lo. 
 
- O tribunal poderá utilizar modelo de plano de ação disponibilizado pelo CNJ, baseado no método 5W2H, 
contendo as seguintes informações: 
 

5W: 
 

(What) o que será feito – Nome da Ação; 
 

(Why) por que será feito - Objetivos; 
 

(Where) onde será feito – unidade judiciária, departamento; 
 

(When) quando será feito - cronograma; 
 

(Who) por quem será feito – responsável; 
 
 
 
2H: 
 

(How) Como será feito – metodologia, maneira que pretende alcançar os objetivos; 
 

(How much) Quanto vai custar – Recursos – custos e quantidade. 



PLANO AÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR RIO GRANDE DO SUL 

DATA PREVISTA: 31 Dezembro 2021 

DATA REALIZADA: 31 Dezembro 2021 

RESPONSÁVEL: Jose Carlos Albino Coordenador do NGE 

OBJETIVO: Meta 9 de 2020 – Integrar a Agenda 2030 do Poder Judiciário 

       
 

2H 

What (o quê)?  Why (por quê)? Where (onde)? When (quando)? Who (quem)? How (como)? 
How Much 

(quanto 
custa)? 

O que será 
feito? Por que será feito? Onde será feito? 

Quando será 
feito? Por quem será feito? Como será feito? Recursos  

Nome da Ação Objetivos Unidade Judiciária  Cronograma Responsável Metodologia, maneira 
Custos e 

quantidade 
          que pretende alcançar   
          os objetivos   

 
            

       

- Diminuir a 
incidência de 
Nulidade de 
Atos 
Administrativos 
de Processos 
Disciplinares na 
Brigada Militar 
e Corpo de 
Bombeiros/RS    
através da 
celeridade de 
seus 
julgamentos 
Judiciais. 

- Esta ODS visa, 
através das 
decisões judiciais no 
1ª e 2ª Graus da 
JME , orientar os 
administradores das 
corporações 
militares do Rio 
Grande do Sul   a 
proferirem decisões 
disciplinares 
administrativas  
corretas e 
observando os 
princípios do devido 
processo legal e da 
ampla defesa. 

- Nos Julgamentos do 
Tribunal do Pleno e 
do 1º Grau  da Justiça 
Militar do RS das 
ações ordinárias e 
apelações Cíveis que 
ingressaram em juízo 
em razão da 
possibilidade de 
anulação por 
ilegalidade e 
inobservância do 
devido processo legal 
e da ampla defesa 
nos Processos 
Administrativos 
disciplinares    

- Por ocasião dos 
Julgamentos e ao 
longo do ano   
2021 
- 1 (um) 
workshop em  
2021 

- Desembargadores 
Militares. 
-  Juízes de 1º Grau. 
- Advogados. 
- Promotores, 
acompanhados pelo 
Núcleo de Gestão 
Estratégico do TJM/RS 

- Coleta de dados do ano 
de 2020 
 
-  Realizar Palestra 
Direcionada a Brigada 
Militar e Corpo de 
Bombeiros do RS a 
través da Escola Judicial 
Militar  
  
 

Zero, o projeto 
dessa meta 
utiliza os 
recursos 
humanos e 
materiais já 
existentes na 
Justiça Militar 
do RS.  

 


