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PÚBLICO EXTERNO
1) Visando a impulsionar seu desempenho institucional, a Justiça Militar de São Paulo deve priorizar o julgamento de processos?
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2) Quanto aos temas estratégicos para o ano de 2018, escolha 3 opções abaixo que você considera como fundamentais para a Justiça Militar de São Paulo:

Quantitativo
Julgamento prioritário
60 dos processos que apurem os crimes contra a administração
militar (combate à corrupção)
Otimização
dos 60
sistemas
42 eletrônicos (ex. PJe, SEEU)
70
60
Fortalecimento da comunicação
36
interna, com a elaboração de um plano de comunicação, com atendimento aos objetivos estratégicos e as ações planejadas
42
50
Políticas
e práticas sustentáveis
22
no âmbito das atividades da Justiça
Militar de São Paulo (Resolução 201/15 - CNJ)
36
40
Implementação
do plano
18 de riscos e de ações de controles internos para mitigar riscos,22notadamente quanto aos serviços críticos, como nos processos de aquisições de serviços e pro
30
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Implementação
de programa
17
inerentes à gestão de pessoas, notadamente quanto à formação e desenvolvimento de líderes (Resolução 240/16 - CNJ)
2
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2
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contra a administração militar
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Justiça Militar de São Paulo
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1
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planejadas
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PERFIL
Advogado/Defensor Público

PROPOSTA
Talvez tentar padronizar ou assimilar a justiça do trabalho a justiça Militar

Cidadão

Muitas vezes os Processos retornam como cota ministerial e muitas vezes a Policia Cientifica não
adota providencias pró ativas para enviar os Laudos Faltantes, principalmente quando solicitados
pelas Seções de Justiça e Disciplina da PMESP, ou seja, somente enviariam os laudos com um acordo
entre o poder judiciário e o comando da Policia Cientifica, assim, teríamos uma celeridade nos
tramites.

Cidadão

Mais celere quanto aos processos de reintegração

Advogado/Defensor Público

Não sei os vencimentos de um policial militar (soldado), mas partindo-se do princípio que um político
ganha muitíssimo bem, fora as mordomias, uma correção nos vencimentos; o risco é altíssimo,
mesmo sem o uniforme.

Advogado/Defensor Público

Agilidade e imparcialidade no julgamento de processos.
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