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                                                                                                                                                  INTRODUÇÃO
Em face do mandado constitucional de defesa do meio ambiente, e considerando que o Judiciário exerce forte impacto social na

sensibilização sobre a questão socioambiental e também impacto econômico, na medida em que despende valores significativos ao contratar com
entes  privados  para  a  consecução  de  seus  objetivos,  O CNJ estabeleceu  a  necessidade  de  que  os  tribunais  utilizem modelos  de  gestão que
considerem os valores da sustentabilidade ambiental, econômica e social.

Ficou estabelecido, então, pela Resolução 201/2015 do CNJ, que os órgãos e conselhos do Poder Judiciário implantarão Plano de
Logística Sustentável (PLS), nos termos estabelecidos na resolução, para aperfeiçoar a gestão socioambiental.

Os tribunais elaboram seu próprio PLS, utilizando como referência as práticas descritas pelo CNJ na Resolução 201/2015 para a
adoção de praticas de sustentabilidade, economia na utilização de materiais e consumo consciente nas aquisições e contratação de serviços.

No caso do TRF1, o PLS 2015-2020 (12408127) foi aprovado pela Resolução PRESI 04/2016.
O Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciária de Mato Grosso foi desenhado de maneira a se alinhar com o PLS/TRF1 e foi

aprovado nos termos da Portaria/DIREF n. 77/2016 (12408148).
O Plano de Logística Sustentável integra o Planejamento Estratégico do TRF1, sendo uma ferramentas constantes da Carteira de

Iniciativas Estratégicas do tribunal.
Nesse sentido, o Planejamento Estratégico vai além das metas para a atividade fim, e o Plano de Logística Sustentável orienta a

administração das Seções Judiciárias por meio de metas, as quais se encaixam dentro dos seguintes macrodesafios da Gestão Estratégica do TRF1:
Garantia dos direitos de cidadania
Aperfeiçoamento da gestão de custos

Cabe à Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciária de Mato Grosso (12408236) planejar ações que
objetivem alcançar as metas do PLS, aprimorando padrões de compra, consumo, gestão documental, conscientização e engajamento da força de
trabalho. Já em relação aos Grupos Executivos do PLS, incumbe-lhes executar, propor atualizações e monitorar o Plano de Ação elaborado pela
Comissão Gestora do PLS.

O relatório está dividido em três partes:
- 1ª Parte: Monitoramento e Resultado das Metas
- 2ª Parte: Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração - IASA
- 3ª Parte: Conclusão

                                                                                                                                                            1ª PARTE:
RESULTADO DAS METAS DO PLS-SJMT – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

O  PLS  2015-2020  -  versão  2019-2020,  encontra-se  disponível  no  portal  da  SJMT,  no  endereço  http://portal.trf1.jus.br
/sjmt/institucional/gestao-socioambiental/gestao-socioambiental.htm.

Em 2020,  em razão das  medidas  de  isolamento  impostas  em razão  da  pandemia  da  COVID-19  as  ações  de  planejamento,
monitoramento e continuidade da execução do PLS-SJMT foram realizadas remotamente, via Teams, durante o ano de 2020. 

Em 2020 a Comissão focou nas ações propostas apresentadas pela Seamb-TRF1, elaboradas a partir do Relatório de Gestão 2019,
referente à execução da sustentabilidade da SJMT, o Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração - IASA 2019.

Podemos resumir o cumprimento das 16 metas pela SJMT com a seguinte representação gráfica (farol):
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