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EMENTA  
Dispõe sobre a criação e competências das unidades ou 
núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do 
Poder Judiciário e implantação do respectivo Plano de 
Logística Sustentável (PLS-PJ) 
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Art. 1º Os órgãos do Poder Judiciário relacionados nos incisos I-
A a VII do art. 92 da Constituição Federal de 1988 bem como 
nos demais conselhos, devem criar unidades ou núcleos 
socioambientais, estabelecer suas competências e implantar o 
respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ). 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I-A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
II-A - o Tribunal Superior do Trabalho;(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 92, de 2016) 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios. 
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COMISSÃO GESTORA 
DO PLS-PJ 
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COMISSÃO GESTORA DO PLS-PJ 
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. 
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§ 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. 
 

 

Resolução CNJ nº 201/2015  



 

 

 

COMISSÃO GESTORA DO PLS-PJ 

(QUESTÃO SIMULADA) No que se refere ao regramento da 
Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do Poder 
Judiciário (PLS-PJ), previsto na Resolução nº 201/15 do 
Conselho Nacional de Justiça, assinale a alternativa correta. 

a) Deve ser designada pela chefia imediata dos servidores 
escolhidos para sua composição. 
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b) Uma Comissão Gestora do PLS-PJ, composta por 11 
servidores, designados pela alta administração de um órgão do 
Poder Judiciário, possui como atribuição a elaboração, 
monitoramento, avaliação e revisão do PLS-PJ do referido órgão. 

c) Uma Comissão Gestora do PLS-PJ, composta por 04 servidores, 
designados pela alta administração de um órgão do Poder 
Judiciário, possui como atribuição a elaboração, monitoramento, 
avaliação e revisão do PLS-PJ do referido órgão. 
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d) A Comissão Gestora do PLS do TRE/RJ, possui como uma de 
suas atribuições a aprovação do PLS do referido órgão. 
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GABARITO 

b) Uma Comissão Gestora do PLS-PJ, composta por 11 

servidores, designados pela alta administração de um órgão do 

Poder Judiciário, possui como atribuição a elaboração, 

monitoramento, avaliação e revisão do PLS-PJ do referido 

órgão. 
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