


Apresentação 

Resolução CNJ 201, PLS do Judiciário 

Art. 10: os PLS-PJ são instrumentos, vinculados ao planejamento 

estratégico do Poder Judiciário, com objetivos e 

responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e 

mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, que 

permitem estabelecer práticas de sustentabilidade e 

racionalização de materiais e dos processos de trabalho, visando 

uma melhor eficiência do gasto público. 

 



Gestão Estratégica 

PGCOMP – Programa de Gestão de Pessoas por Competências  

Acordos de Desempenho 2014 e 2015 

 
Competência Comportamento 

Expectativas de 

desempenho 

Responsabilidade 

Socioambiental – 

Capacidade de atuar, 

individual ou 

coletivamente, para o 

cumprimento das ações 

de responsabilidade 

socioambiental do 

TJDFT. 

Utiliza, de forma responsável, os 

recursos da unidade e do Tribunal, 

evitando ações que impactem 

negativamente no meio ambiente. 

Metas Demonstra respeito às diferenças 

no ambiente de trabalho,  sem 

discriminação em todas  as suas 

formas, contribuindo para a 

inclusão, a equidade e a 

diversidade no TJDFT. 



Gestão Estratégica 

PGCOMP – Programa de Gestão de Pessoas por Competências  

Meta individual geral 2014 

 
Meta 

Reduzir em 5% o Índice de Impacto Ambiental (IIA) por servidor, em 

relação a 2013, no período entre julho e outubro de 2014 

Indicador 

Índice de Impacto Ambiental (IIA) = (50 x Índice do Consumo de Papel 

(ICP) + 30x Índice de Consumo de Copos Descartáveis (ICC) + 10 x 

Índice do Consumo de Energia (ICE) + 10x Índice do Consumo de Água 

(ICA)) / 100 

Pesos Resultados 

Energia: 10 

Água:   10 

Papel:   50 

Copos: 30 

Energia 

Água 

Papel 

Copos 

Aumento de 6,48% 

Redução de 20,67% 

Aumento de 0,0029% 

Redução de 3,71% 

Meta alcançada: 9,03%  

 Meta 2015: 5% de redução na apuração 

de janeiro a outubro/2015 

 

 



Gestão Estratégica 

Tema Responsabilidade Socioambiental 

Objetivo  

estratégico 

Fomentar e aperfeiçoar as práticas de sustentabilidade 

social, ambiental e econômica 

Iniciativa 

Estratégica 
Implantar o Plano de Logística Sustentável 

Indicador Índice de execução do Plano de Logística Sustentável 

Descrição 
Mede o percentual de execução das metas estabelecidas 

para os indicadores do PLS 

Fórmula 
Média do grau de cumprimento das metas individuais dos 

indicadores do PLS 



Gestão Estratégica 

Tema Eficiência Operacional 

Objetivo  

estratégico 

Agilizar a tramitação dos processos judiciais e 

administrativos 

Iniciativas 

Estratégicas 

1. Aprimorar e expandir o Processo Judicial Eletrônico;  

2. Ampliar o número de procedimentos administrativos 

para o suporte digital. 

Previsão 70% 

redução de 

material de 

escritório 

Controle de 

impressão 

individual 

Processo 

Judicial 

Eletrônico 

Processo 

Administrativo 

Eletrônico 



• Absenteísmo  

• Cessão de servidores 

• Clima Organizacional  

• Consumo de água 

• Consumo de combustível  

• Consumo de energia 

• Consumo de papéis  

• Consumo de resmas  

de papel e copos 

• Controle de patrimônio 

• Estatísticas de 1º Grau 

Painéis estratégicos 

• Estatísticas de 2º Grau 

• Execução Orçamentária  

• Gestão de Obras 

• Gestão de Precatórios 

• Gestão por competências  

• Impressões 

• Justiça em Números 

• Metas Nacionais 

• PJe 1º Grau 

• PJe Turmas Recursais  

• Projetos de TIC 



  

 

Dados e 
Informações 

Acompanhar 
e avaliar 

Sistemas 
eletrônicos 

Analisar de 
forma sistêmica 

Monitoramento 



1% 

  

Potencializar a 
informação para 
minimizar custos 

Elaboração de documentos, 

análise de processos, registros de 

dados em sistemas corporativos, 

emissão de relatórios, reuniões e 

colaborações com colegas de 

trabalho 

Análise de dados 

99% 

Esforço e tempo 



  
Business Inteligence – BI 

Ferramenta de BI 

440 Terabytes 



 

 

 

 

 

            

Painel dos indicadores de consumo e gastos 



 

 

 

 

 

            

Consumo de papel 



Consumo de papel 

 Ano 2014 



 Per capita 2014 

Consumo de papel 



Consumo de água 



Impressões 

 Ano 2014 



Impressões 

 Recadastro das impressoras 



Consumo de combustível 



Consumo de combustível 

 Identificação do veículo 



Bens de consumo 



Bens de consumo 

 Ano 2015 



Bens de consumo 

 Per capita 2015 



Modelo de negócio 

Os dados não são mais um subproduto da gestão – eles 

se tornaram a própria gestão 

Gestão 
1980 

Gestão 
1990 

Gestão 
2000 

QUALIDADE PROCESSOS ESTRATÉGIA INOVAÇÃO 

Gestão 
atual 

Inovação – Revisar modelos de negócio 



Muito obrigada! 
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