
             
 

 

 

Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável _ CGPLS 

Portaria n. 1.445, de 10 de maio de 2022 

Ata de Reunião – 08/06/2022 – 14h30 às 16h05 

Modalidade: presencial 

PARTICIPANTES  

Desembargador Fernando Armando Ribeiro, Coordenador 
Frederico Braga Viana 
Cláudio Márcio Soares de Figueiredo 
Mônica Faria Campos Guimarães 
Maximiniano Félix Lopes 
Nara da Silva Carvalho 

AUSÊNCIAS  

Não houve. 

MEMÓRIA 

1 

Abertura da reunião pelo Desembargador Fernando Armando Ribeiro, 
Coordenador da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável – 
CGPLS, agradecendo a presença de todos os membros na primeira reunião 
com todos os membros da comissão, designada pela Portaria n. 1.445/2022. 

2 Na sequência, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, começou a 
tratar dos itens previstos na pauta da reunião.  

3 

I - Nivelar as informações sobre a criação de e-mail institucional para a 
comissão e de unidade no SEI para tramitação dos processos. 
Foi informado a todos pelo membro Frederico Braga Viana que foi criado o 
e-mail pls@tjmmg.jus.br para as comunicações da comissão, bem como foi 
criada a unidade PLS no SEI para fins de gerar e tramitar os processos da 
comissão, ficando o referido membro responsável por solicitar o 
credenciamento dos demais no sistema e no e-mail. 

4 

II – Definir o calendário das reuniões para o período de 6 meses, em atenção 
ao disposto no art. 7º, §1º e §2º, da Resolução n. 267/2022 – TJMMG. 
Ficou aprovado pela comissão que as reuniões serão mensais, sempre na 
segunda segunda-feira de cada mês, 14h00, preferencialmente por 
videoconferência, sem prejuízo da convocação de outras reuniões, se 
necessário, inclusive na modalidade presencial. 

5 

III – Designação de secretário para a comissão, nos termos do disposto no 
art. 5º, inciso VII, da Resolução n. 267/2022 –TJMMG). 
O servidor Frederico Braga Viana foi designado como secretário da 
comissão. 
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6 

IV – Definir sobre a criação de subgrupos para atribuição de tarefas 
específicas. 
Foram criados 2 subgrupos de trabalho, com a seguinte composição: 
Subgrupo I 
Cláudio Márcio Soares de Figueiredo 
Maximiniano Félix Lopes 
Subgrupo II 
Mônica Faria Campos Guimarães 
Nara da Silva Carvalho 

7 

V – Ratificar a atribuição a membros da comissão como responsáveis pelo 
lançamento mensal e anual dos dados no sistema PLS-Jud do CNJ, definindo 
a forma de solicitação dos dados (via sistema SEI). 
Ficaram designados para essas atribuições os membros Cláudio Márcio 
Soares de Figueiredo e Nara da Silva Carvalho. 

8  

VI – Análise do requisito atribuído a CGPLS no Prêmio CNJ de Qualidade 
2022 - Art. 5º, V, da Portaria CNJ n. 170/2022. 
O membro Frederico Braga Viana informou que no Prêmio CNJ de 
Qualidade-2022 serão atribuídos até 35 pontos aos tribunais a depender do 
resultado que for obtido no IDS (Índice de Desempenho de 
Sustentabilidade), que é calculado com base nos dados lançados 
mensalmente no sistema PLS-Jud, sendo que essa avaliação será baseada 
nos dados de 2021, não havendo, portanto, para essa avaliação, nenhuma 
ação que possa ser feita. 

9 

VII – Revisão do PLS – definições para a próxima reunião sobre quais itens 
abordar. Ficou definido que será feita uma revisão no PLS – 2021-2026, 
ficando os temas divididos da seguinte forma: 
Subgrupo I 
Papel 
Energia elétrica 
Água / esgoto 
Telefonia 
Apoio – Serviços gráficos 
Qualidade de Vida (QVT) 
Capacitação em sustentabilidade 
Subgrupo II 
Copos descartáveis 
Impressão 
Limpeza 
Veículos 
Combustível 
Aquisições sustentáveis 

10 
Às 16h05 o Desembargador Fernando Armando Ribeiro agradeceu a 
participação de todos e deu por encerrada a reunião, sendo registrado nesta 
ata as deliberações da comissão. 

 
DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO 

Coordenador da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável - CGPLS 


