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UNIDADES OU NÚCLEOS 
SOCIOAMBIENTAIS NO PODER 

JUDICIÁRIO 
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UNIDADES OU NÚCLEOS 
SOCIOAMBIENTAIS NO PODER 

JUDICIÁRIO 
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.  
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UNIDADES OU NÚCLEOS 
SOCIOAMBIENTAIS NO PODER 

JUDICIÁRIO 
 

Art. 7º As unidades ou núcleos 
socioambientais deverão, 
preferencialmente, ser 
subordinados à alta 
administração dos órgãos tendo 
em vista as suas atribuições 
estratégicas e as mudanças de 
paradigma que suas ações 
compreendem.   
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UNIDADES OU NÚCLEOS 
SOCIOAMBIENTAIS NO PODER 

JUDICIÁRIO 
 
Art. 5º As unidades ou núcleos 
socioambientais deverão estimular a 
reflexão e a mudança dos padrões 
de compra, consumo e gestão 
documental dos órgãos do Poder 
Judiciário, bem como do corpo 
funcional e força de trabalho auxiliar 
de cada instituição. 
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UNIDADES OU NÚCLEOS 
SOCIOAMBIENTAIS NO 

PODER JUDICIÁRIO 
 
CORPO FUNCIONAL 
 
 
 
FORÇA DE TRABALHO 
AUXILIAR 
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UNIDADES OU NÚCLEOS 
SOCIOAMBIENTAIS NO PODER 

JUDICIÁRIO 
 
Art. 3º, XIV – corpo funcional: 
magistrados, servidores e estagiários. 
 
Art. 3º, XV – força de trabalho auxiliar: 
funcionários terceirizados. 
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UNIDADES OU NÚCLEOS SOCIOAMBIENTAIS NO PODER 
JUDICIÁRIO 

 

(QUESTÃO SIMULADA) De acordo com a Resolução Nº 201/15 
do Conselho Nacional de Justiça. 

a) As unidades ou núcleos socioambientais podem ter caráter 
permanente para o planejamento, implementação, 
monitoramento de metas anuais e avaliação de indicadores de 
desempenho para o cumprimento da referida Resolução. 
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b) As unidades ou núcleos socioambientais podem ter caráter 
temporário para o planejamento, implementação, 
monitoramento de metas anuais e avaliação de indicadores de 
desempenho para o cumprimento da referida Resolução. 

c) 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 da referida Resolução. 
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d) As unidades ou núcleos socioambientais podem ter caráter 
temporário ou permanente para o planejamento, 
implementação, monitoramento de metas anuais e avaliação de 
indicadores de desempenho para o cumprimento da referida 
Resolução. 
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GABARITO 

c) 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 da referida Resolução. 
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(QUESTÃO SIMULADA) De acordo com a Resolução Nº 
201/2015 do Conselho Nacional de Justiça, as unidades ou 
núcleos socioambientais deverão estimular a reflexão e a 
mudança dos padrões de compra, consumo e gestão 
documental dos órgãos do Poder Judiciário: 

a) Bem como dos magistrados não vitalícios apenas, servidores 
não estáveis e estáveis, estagiários e funcionários terceirizados.  
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b) Bem como dos magistrados não vitalícios e vitalícios, 
servidores não estáveis e estáveis, estagiários e funcionários 
terceirizados.  

c) Bem como dos magistrados, servidores não estáveis apenas, 
estagiários e funcionários terceirizados. 

d) A Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 
não prevê a reflexão e a mudança dos padrões de compra, 
consumo e gestão documental dos magistrados. 
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GABARITO 

b) Bem como dos magistrados não vitalícios e vitalícios, 

servidores não estáveis e estáveis, estagiários e funcionários 

terceirizados.  
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BALANÇO SOCIOAMBIENTAL 
DO PODER JUDICIÁRIO 
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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. 
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BALANÇO SOCIOAMBIENTAL 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. 
 

Resolução CNJ nº 201/2015  



 

 

 

LOGÍSTICA REVERSA 
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LOGÍSTICA REVERSA 
 

Art. 17. As contratações efetuadas pelo 
órgão ou conselho deverão observar: 
IV – emprego da logística reversa na 
destinação final de suprimentos de 
impressão, pilhas e baterias, pneus, 
lâmpadas, óleos lubrificantes, seus 
resíduos e embalagens, bem como 
produtos eletroeletrônicos e seus 
componentes, de acordo com a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, observadas 
as limitações de cada município. 
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INICIATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA FEDERAL QUE 

PODERÃO SER OBSERVADAS NA 
ELABORAÇÃO DOS PLS-PJ 
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INICIATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA FEDERAL QUE PODERÃO 

SER OBSERVADAS NA 
ELABORAÇÃO DOS PLS-PJ 

Art. 20. As seguintes iniciativas da 
Administração Pública Federal 
poderão ser observadas na 
elaboração dos PLS-PJ: 
I – Programa de Eficiência do Gasto 
Público (PEG), desenvolvido no 
âmbito da Secretaria de Orçamento 
Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
(SOF/MP); 
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II – Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica 
(Procel), coordenado pela 
Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Energético do 
Ministério de Minas e Energia 
(SPE/MME); 
III – Agenda Ambiental na 
Administração Pública (A3P), 
coordenada pela Secretaria de 
Articulação Institucional e 
Cidadania Ambiental do Ministério 
do Meio Ambiente (SAIC/MMA); 
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IV – Coleta Seletiva Solidária, 
desenvolvida no âmbito da 
Secretaria-Executiva do Ministério 
do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (SE/MDS); 
V – Projeto Esplanada Sustentável 
(PES), coordenado pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, por meio da SOF/MP, em 
articulação com o Ministério do Meio 
Ambiente, Ministério de Minas e 
Energia e Ministério do 
Desenvolvimento Social; 
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VI – Contratações Públicas 
Sustentáveis (CPS), coordenada 
pelo órgão central do Sistema de 
Serviços Gerais (SISG), na forma 
da Instrução Normativa 1, de 19 
de janeiro de 2010, da Secretaria 
da Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI/MP). 
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Art. 3º Para os fins desta Resolução, consideram-se: 
 
VI – coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente 
separados conforme sua constituição ou composição com 
destinação ambientalmente adequada; 
VII – coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis 
descartados, separados na fonte geradora, para destinação às 
associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; 
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