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Panorama  do  Plano  de  Logística  
Sustentável  no  Poder  Judiciário 

(PLS/PJ)



Resolução CNJ 201/2015
• Trata-se de ato normativo que contém aspectos teóricos e

práticos e que visa a promoção da sustentabilidade ambiental,
ECONÔMICA e social por meio da criação de unidades ou
núcleos socioambientais e implantação do Plano de Logística
Sustentável;

• Alinhamento com a Resolução CNJ 198/2014 que dispõe sobre o
Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder
Judiciário, onde a Responsabilidade Socioambiental é um dos
atributos de valor para a sociedade

• Pretende-se promover a efetividade da norma e a sua correlação
com o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, sob pena de
esvaziamento do próprio Plano de Logística Sustentável.
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• CUMPRDEC 0005176-96.2014.2.00.0000 (cumprimento da Res. 201);
• Indicadores e PLS-JUD – Anexo I;
• Glossário do indicadores;
• Sistema PLS-Jud;
• Banco de Boas Práticas – Anexo II (em construção);
• Protagonismo do Poder Judiciário, a partir de uma visão sistêmica da

Instituição;
• PLS é um mecanismo de gestão que oportuniza, em momentos de

crise, o corte qualitativo de gastos e não linear.
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• Análise quantitativa:
No âmbito do Poder Judiciário, conforme informações do Departamento de Pesquisas Judiciárias
(DPJ/CNJ), até 14/6/2017:
a) Total de PLS – 82 tribunais e conselhos publicaram (89,13% do Poder Judiciário);
b) Total de relatórios de desempenho (art. 23, Res. 201) – 63 tribunais e conselhos encaminharam

(68,48% do Poder Judiciário).

Dificuldade: apesar das diversas capacitações que vem sendo feitas, de modo voluntário, pela Ketlin, Adriana e Ganem,
ainda há dificuldades na correta elaboração dos planos e fornecimento do dado. Portanto, importa ressaltar:
Sobre a qualidade do dado: o sistema permite a retificação dos dados. O DPJ está solicitando a correção por parte dos
tribunais com dados muito discrepantes para possibilitar o correto Balanço Socioambiental.
Por exemplo, com correções feitas pelos TJAP, Seção Judiciária/PA e TRF3, o total de consumos de copos passou de
5.528.579 para 1.745.037 (medição em cento de copos).
É preciso que os tribunais, ao preencherem os dados, fiquem atentos à unidade de medida. Inclusive, podem verificar, no
próprio PLS/Jud, a série histórica de cada indicador, acompanhando, assim, eventuais alterações significativas para corrigi-
las.
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• Análise quantitativa:
Dificuldade: apesar das diversas capacitações que vem sendo feitas, de modo voluntário, pela
Ketlin, Adriana e Ganem, ainda há dificuldades na correta elaboração dos planos e fornecimento
do dado. Portanto, importa ressaltar:
Sobre a qualidade do dado: o sistema permite a retificação dos dados. O DPJ está solicitando a
correção por parte dos tribunais com dados muito discrepantes para possibilitar o correto
Balanço Socioambiental.
Por exemplo, com correções feitas pelos TJAP, Seção Judiciária/PA e TRF3, o total de consumos
de copos passou de 5.528.579 para 1.745.037 (medição em cento de copos).
É preciso que os tribunais, ao preencherem os dados, fiquem atentos à unidade de medida.
Inclusive, podem verificar, no próprio PLS/Jud, a série histórica de cada indicador,
acompanhando, assim, eventuais alterações significativas para corrigi-las.
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• Na verdade, o número de PLS e relatórios é maior em
razão das seções judiciárias.

• Todas as Seções Judiciárias do Tribunal Regional Federal da
1ªRegião, por exemplo, publicaram seus planos que foram
compilados em um só e anexado ao PLS do próprio TRF.

• Há tribunais que, apesar de fazerem uma excelente gestão
socioambiental, ainda não remeteram ou publicaram seus
planos e relatórios.

• A análise qualitativa dos PLS está começando a ser feita no
CNJ.
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Sistema PLS-Jud
• Sistema informatizado para compilação das informações quanto ao PLS-PJ

com o objetivo de padronizar o envio e recebimento de dados e facilitar a
análise dos indicadores que avaliarão o índice de sustentabilidade das
instituições. (Art. 23, §2º, Res. 201/CNJ)

• Localização -> Sistema de Questionários do CNJ – Perfil Socioambiental
• Como solicitar o acesso?
Encaminhar para o endereço eletrônico sistemasnacionais@cnj.jus.br, os 
seguintes dados do servidor: nome completo, CPF, e-mail, telefone e lotação. 
• O sistema permite uma série de funcionalidades ao usuário, dentre elas, a

retificação de dados já insertos, a possibilidade de observações logo abaixo
dos indicadores, a visualização gráfica da evolução dos indicadores etc.

mailto:sistemasnacionais@cnj.jus.br


Sistema PLS-Jud: Página inicial



Sistema PLS-Jud: 
Questionário com indicadores mensais de dezembro de 2016. 



Sistema PLS-Jud: 
Histórico do indicador Consumo de papel não-reciclado próprio



Boas Práticas 

Uso de descartáveis:  

• TJGO, TRF-3 TRF-5, TRT-4, TRT-2 e
TJMS: elaboraram campanhas de
sensibilização para o uso racional de
copos descartáveis;

• TRT-1: desde 2009, a compra e a
utilização de copos descartáveis se
destina somente aos setores que
atendem ao ;público externo

Energia Elétrica:

• TRT da 8ª Região: assinou, em 2016, contrato
de fornecimento e instalação de sistema de
energia fotovoltaico, no edifício do Fórum
Trabalhista de Macapá.

• TRE-PR: planeja investir na construção de uma
usina de energia solar na cidade de Paranavaí.



Boas Práticas 
Gestão de Resíduos:

• Seção Judiciária do Acre/TRF1:
A parceria com o Projeto Catar que
contribuiu para o cumprimento da meta
de ampliar em 2% a.a., a destinação de
materiais para a reciclagem. Superação
da meta: aumento de 184% em relação
ao ano de 2015.
• TJPA: aumento de 92% da destinação

de resíduos de informática para
reciclagem.

Programas sociais

• TJ/Maranhão
• Casa da criança: de 357 crianças, em 2016,

100 retornaram ao convívio familiar e 257
foram adotadas.

• Laboratório de DNA: realizou mais de oito mil
exames e tem capacidade para 150
investigações mensais.

• Casa Abrigo: acolhimento às mulheres vítimas
de violência doméstica, com atendimento
jurídico, social, psicológico, pedagógico e de
enfermagem. Mais de 700 mulheres foram
abrigadas.



Boas práticas- Projeto Diagnóstico
PROJETO DIAGNÓSTICO PARA EFICIÊNCIA NO PODER 

JUDICIÁRIO - CNJ
• Objetivos do Projeto: identificar situações problemáticas

relacionadas ao baixo nível de produtividade de alguns
Tribunais de Justiça, possibilitando estudos, sugestões e
ações que visem a melhoria no desempenho da atividade
judiciária.

• Pretende fornecer elementos para a elevação da
produtividade jurisdicional, aprimoramento do tribunal,
beneficiando-se, consequentemente, os jurisdicionados.

• Tribunais participantes: TJPI; TJRR; TJAM; TJRN; TJAL; 
TJES e TJBA. 

• Ex. de prática incentivada: Secretarias Integradas 
(Cartório do Futuro)

TJRN:
• Interiorização da Gestão Sustentável

e realização de atividades de
educação ambiental nas Comarcas
do interior.

• Criação de 6 Regionais da Comissão
Permanente de Gestão Ambiental
(COPEGAM):

1. Regional Terra dos Potiguares;
2. Regional do Agreste;
3. Regional do Trairi;
4. Regional do Oeste;
5. Regional do Mato Grande;
6. Regional Seridó.



Boas Práticas 
TJPI: 
• Realização da Campanha “Promova

Sustentabilidade”, para reduzir o consumo de
materiais não biodegradáveis, promovendo a
troca de garrafas PET e latinhas por sacolas
retornáveis ou mudas de plantas frutíferas e
nativas;

• Foram trocadas 100 sacolas e 200 mudas. A
campanha estabelecia que, ao entregar 5
garrafas PET ou latinhas, o interessado recebia
uma sacola ou uma muda de planta, a seu
critério.

• Os materiais coletados foram doados à
instituição não governamental Lar da
Esperança que atende portadores de HIV.
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Agradeço a atenção de todas e todos, 
mantendo-me à disposição.

Contatos: gabinete.norberto@cnj.jus.br;
+55 61-23264963

mailto:gabinete.norberto@cnj.jus.br
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