
PLANO DE AÇÃO - META NACIONAL 9 
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo

   

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. 

Id Ação Por que Como Onde Unidade Responsável Até quando Quanto Observações / Monitoramento Status

1
Escolha de um dos 17 ODS da Agenda 

2030

Delimitar o ODS (Agenda 2030) dentre 

as atividades do Tribunal

Utilizando o material disponibilizado 

pelo CNJ 

Coordenadoria de Gestão 

Participativa, Planejamento e 

Desenvolvimento 

Institucional

Coordenadoria de Gestão 

Participativa, Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional

01/02/21 - 

Número do ODS escolhido:   16 – Paz, Justiça 

e Instituições Eficazes 

Meta: 16.1

Indicador: 16.1.3

Concluído

2

Consultar a base de dados e seleção 

de um dos três assuntos de maior 

incidência no último triênio, conforme 

as TPU´s

Para analisar a melhor linha de ação a 

ser desenvolvida

Efetuando consulta ao sistema de 

controle de feitos do TJMSP
Escola Judiciária Miiltar

Coordenadoria de Gestão 

Participativa, Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional

01/03/21 -

Assunto da TPU mais demandado 

correlacionado ao ODS 16:  Crimes de Abuso 

de Autoridade (3606)

Concluído

3

Promover tratativas com a Polícia 

Militar e instituições convidadas para 

a realização do evento

Para definir a forma e o alcance da 

ação

Realizando reunião com a Diretoria de 

Ensino e Cultura da Polícia Militar
Escola Judiciária Miiltar 

Escola Judiciária Militar e 

Diretoria de Ensino e Cultura da 

PM

15/04/21 - Reunião realizada em 09/04/21 Concluído

4

Promover palestra, via aplicativos 

Stream Yard e You Tube, referente a 

incidência do crime de abuso de 

autoridade no âmbito da Polícia 

Militar e suas consequências jurídicas

Tema da Palestra: "Crime Militar de 

Abuso de Autoridade"

Para difundir os diversos aspectos 

práticos e jurídicos que envolvem a 

atuação do policial militar no exercício 

da sua atividade e que pode vir a ser 

caracterizada como abuso de 

autoridade, com todas implicações 

legais daí decorrentes

Analisando a lesgislação e os dados 

estatísticos, com o estudo de casos 

práticos

Escola Judiciária Miiltar  

Escola Judiciária Militar e 

Diretoria de Ensino e Cultura da 

PM

30/05/21 -

O evento foi realizado no dia 26/05/21 e 

contou com 519 participantes, pela via 

remota (aplicativo Teams), com a 

participação do Promotor de Justiça Militar 

da União, Dr. Cícero Robson Coimbra Neves, 

e do Maj PM Fabio Nakaharada, conforme 

documentado nos Processos SEI nº s 

21.1.000001068-0, 21.1.000001108-2 e 

21.1.000001109-0.

Concluído

5

Disponibilização da palestra no "site" 

da Escola Judiciária Militar e no You 

Tube, com ampla divulgação no 

âmbito da Polícia Militar

Para permitir o maior alcance do 

conteúdo das informações 

transmitidas na palestra

Disponbilizando a palestra no "site" da 

Escola Judiciária Militar e no You Tube
Escola Judicária Militar

Escola Judiciária Militar e 

Diretoria de Ensino e Cultura da 

PM

30/05/21 -

A palestra pode ser visualizada por meio do 

link   

https://www.youtube.com/watch?v=1QGUb

y603tI

Concluído

6
Avaliação da abrangência do material 

elucidativo

Para verificar a efetividade da ação 

desenvolvida

Acompanhando a abrangência da ação 

de conscientização  
Escola Judiciária Militar

Coordenadoria de Gestão 

Participativa, Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional e 

Escola Judiciária Militar

11/10/21 -

O evento alcançou o maior número de 

participantes desde a instalação da Escola 

Judiciária Militar, devido ao interesse pelo 

tema, a qualidade dos palestrantes e a 

difusão via aplicativos, se mostrando eficaz e 

eficiente

Concluído

                           ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

                           Meta 16. 1 - Até 2030, reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade
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