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PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS-
PJ) 

Art. 10. O PLS-PJ é instrumento vinculado ao 
planejamento estratégico do Poder Judiciário, 
com objetivos e responsabilidades definidas, 
ações, metas, prazos de execução, 
mecanismos de monitoramento e avaliação 
de resultados, que permite estabelecer e 
acompanhar práticas de sustentabilidade, 
racionalização e qualidade que objetivem uma 
melhor eficiência do gasto público e da gestão 
dos processos de trabalho, considerando a 
visão sistêmica do órgão. 
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PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 
(PLS-PJ) 

Art. 13. O PLS-PJ será aprovado pela 
alta administração do órgão. 
§ 1º O PLS-PJ poderá ser subdividido, 
a critério de cada órgão, em razão da 
complexidade de sua estrutura. 
§ 2º Os PLS-PJ dos órgãos seccionais 
da Justiça Federal deverão estar em 
conformidade com o PLS-PJ do órgão 
a que é subordinado. 
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PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS-PJ) 

(QUESTÃO SIMULADA) O Plano de Logística Sustentável do 

Poder Judiciário (PLS-PJ) é: 

a) instrumento vinculado ao planejamento estratégico da 

Presidência da República. 

b) instrumento vinculado ao planejamento estratégico do Poder 

Judiciário. 
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c) instrumento subordinado ao planejamento estratégico do 

Poder Judiciário. 

 d) instrumento subordinado ao planejamento estratégico da 

Presidência da República. 
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GABARITO 

b) instrumento vinculado ao planejamento estratégico do Poder 

Judiciário. 
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(QUESTÃO SIMULADA) Quanto ao PLS do TRE-RJ, assinale a 
alternativa correta. 

a) O PLS do TRE-RJ deve ser aprovado pela comissão gestora 
composta por no mínimo 4 servidores. 

 

b) A comissão gestora do PLS do TRE-RJ terá a atribuição de 
elaborar, aprovar, monitorar, avaliar e revisar o PLS.  
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c) O PLS do TRE-RJ deve ser aprovado pela comissão gestora 
composta por no mínimo 5 servidores. 

 

d) Composta por no mínimo 5 servidores, a comissão gestora 
do PLS do TRE-RJ possui como atribuição elaborar, monitorar, 
avaliar e revisar o PLS. No entanto, a aprovação do PLS do 
TRE-RJ é de competência da alta administração do TRE/RJ. 
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GABARITO 

d) Composta por no mínimo 5 servidores, a comissão gestora 

do PLS do TRE-RJ possui como atribuição elaborar, monitorar, 

avaliar e revisar o PLS. No entanto, a aprovação do PLS do 

TRE-RJ é de competência da alta administração do TRE/RJ. 
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PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS-PJ) 
 
 

Art. 11. Ficam instituídos os indicadores mínimos para avaliação 
do desempenho ambiental e econômico do Plano de Logística 
Sustentável do Poder Judiciário (PLS-PJ), conforme Anexo I, 
que devem ser aplicados nos órgãos e conselhos do Poder 
Judiciário. 
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PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS-PJ) 
 
Art. 14. O PLS-PJ deverá conter, no mínimo: 
I – relatório consolidado do inventário de bens e materiais do 
órgão, com a identificação dos itens nos quais foram inseridos 
critérios de sustentabilidade quando de sua aquisição; 
II – práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo 
consciente de materiais e serviços; 
III – responsabilidades, metodologia de implementação, 
avaliação do plano e monitoramento dos dados; 
IV – ações de divulgação, sensibilização e capacitação. 
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PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS-PJ) 
Art. 3º Para os fins desta Resolução, consideram-se: 
 
III – critérios de sustentabilidade: métodos utilizados para 
avaliação e comparação de bens, materiais ou serviços em função 
do seu impacto ambiental, social e econômico; 
IV - práticas de sustentabilidade: ações que tenham como 
objetivo a construção de um novo modelo de cultura institucional 
visando à inserção de critérios de sustentabilidade nas atividades 
do Poder Judiciário; 
V – práticas de racionalização: ações que tenham como objetivo a 
melhoria da qualidade do gasto público e o aperfeiçoamento 
contínuo na gestão dos processos de trabalho; 
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PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS-PJ) 
 
Art. 15. A elaboração e atualização do inventário de bens e 
materiais, adquiridos pelo órgão no período de um ano, deverão 
ser feitas em conformidade com a normatização interna de 
cada órgão do Poder Judiciário conforme definição no art. 3º, 
XII. 
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PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS-PJ) 
 
Art. 3º Para os fins desta Resolução, consideram-se: 
 
XII – compra compartilhada: contratação para um grupo de 
participantes previamente estabelecidos, na qual a 
responsabilidade de condução do processo licitatório e 
gerenciamento da ata de registro de preços serão de um órgão 
ou entidade da Administração Pública Federal com o objetivo de 
gerar benefícios econômicos e socioambientais; 
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PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS-PJ) 
 
Art. 16. As práticas de sustentabilidade, racionalização e 
consumo consciente de materiais e serviços deverão abranger, 
no mínimo, os seguintes temas: 
I – uso eficiente de insumos e materiais considerando, 
inclusive, a implantação do PJe e a informatização dos 
processos e procedimentos administrativos; 
II – energia elétrica; 
III – água e esgoto; 
IV – gestão de resíduos; 
V – qualidade de vida no ambiente de trabalho; 
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PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS-PJ) 
 
VI – sensibilização e capacitação contínua do corpo funcional, 
força de trabalho auxiliar e, quando for o caso, de outras partes 
interessadas; 
VII – contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, 
obras, equipamentos, combustível, serviços de vigilância, de 
limpeza, de telefonia, de processamento de dados, de apoio 
administrativo e de manutenção predial, conforme artigo 15; 
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PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS-PJ) 
 
VIII – deslocamento de pessoal, bens e materiais considerando 
todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e 
de emissões de substâncias poluentes. 
 
Parágrafo único: As práticas de sustentabilidade, racionalização 
e consumo consciente de materiais e serviços constantes no 
Anexo II desta Resolução poderão ser utilizadas como 
referência na elaboração dos planos de ação dos PLS-PJ dos 
conselhos e órgãos do Poder Judiciário. 
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PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS-PJ) 
 
Art. 21. O PLS-PJ deverá ser elaborado e publicado no sítio dos 
respectivos órgãos e conselhos do Poder Judiciário no prazo de 
cento e oitenta dias, contados a partir da publicação desta 
resolução. 
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Art. 3º Para os fins desta Resolução, consideram-se: 
 
II – logística sustentável: processo de coordenação do fluxo de 
materiais, de serviços e de informações, do fornecimento ao 
desfazimento, que considerando o ambientalmente correto, o 
socialmente justo e o desenvolvimento econômico equilibrado; 
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