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 Do que se trata? 

 

 

 Como foi elaborada? 

 

 

  Correlação com o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário. 
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 CUMPRDEC 0005176-96.2014.2.00.0000 ; 

 

 Rede de Governança de Sustentabilidade do Poder Judiciário; 

 

 Banco de Boas Práticas – Anexo II. 

 

 Grupo Consultivo; 
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 Unidade/Núcleo Socioambiental; 

 Art. 4º As unidades ou núcleos socioambientais deverão ter caráter 

permanente para o planejamento, implementação, 

monitoramento de metas anuais e avaliação de indicadores de 

desempenho para o cumprimento desta Resolução, devendo ser 

criadas no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da 
publicação da presente.   

 

 Criação da Unidade/Núcleos. Dúvidas recorrentes; 
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 Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável; 

 Art. 12. Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão 

constituir comissão gestora do PLS-PJ composta por no mínimo 5 

(cinco) servidores, que serão designados pela alta administração 
no prazo de 30 dias a partir da constituição das unidades ou 

núcleos socioambientais. 

 § 1º A comissão gestora do PLS-PJ será composta, 

obrigatoriamente, por um servidor da unidade ou núcleo 

socioambiental, da unidade de planejamento estratégico e da 

área de compras ou aquisições do órgão ou conselho do Poder 

Judiciário. 

 § 2º A comissão gestora do PLS-PJ terá a atribuição de elaborar, 

monitorar, avaliar e revisar o PLS-PJ do seu órgão. 
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 Balanço Socioambiental do Poder Judiciário 

 

 Art. 9º O CNJ deverá publicar anualmente, por intermédio do 

Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), o Balanço 

Socioambiental do Poder Judiciário, fomentado por informações 

consolidadas nos relatórios de acompanhamento do PLS-PJ de 
todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário. 

 Art. 24. O PLS-PJ irá subsidiar, anualmente, o Balanço 

Socioambiental do Poder Judiciário, a ser publicado pelo CNJ por 

intermédio do DPJ, no prazo de 180 dias a contar do recebimento 

do relatório de desempenho dos órgãos. 
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CNJ 
 Portaria da Comissão Gestora do PLS já está pronta, aguardando 

publicação; 

 

 Servidores lotados na referida comissão irão se capacitar por meio 

de cursos gratuitos, sempre visando a otimização dos recursos 

financeiros da instituição; 

 

 Encontros, com periodicidade a ser definida, com outros 
órgãos/conselhos localizados em Brasília, para estruturar o PLS o 

mais adequado possível a realidade do CNJ 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 


