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APRESENTAÇÃO

 A Resolução nº 201, de 3 de março de 2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou 

que todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deveriam elaborar e implantar seus Planos de 

Logística Sustentável.

Para a elaboração do Plano de Logística Sustentável do TRT21 foi constituída, no dia 04.08.2015, 

através do Ato nº 485, uma comissão gestora composta, inicialmente, por onze servidores de diversos 

setores, designada pela alta administração. Além da elaboração do PLS, essa comissão também tem as 

atribuições de monitorar, avaliar e revisar anualmente o documento.

O PLS-TRT 21 foi aprovado no dia 30.03.2016, pelo Tribunal Pleno. Após a elaboração do PLS, a 

Resolução 201/2015 do CNJ prevê, em seu artigo 22, que os resultados obtidos a partir da implantação 

das ações nele definidas deverão ser publicados ao final de cada semestre do ano, no sítio dos 

respectivos conselhos e órgãos do Poder Judiciário, apresentando as metas alcançadas e os resultados 

medidos pelos indicadores.
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O Art. 23 da referida Resolução também determina que, ao final de cada ano, deverá ser 

elaborado por cada órgão e conselho do Poder Judiciário um relatório de desempenho do PLS, 

contendo:

I – Consolidação dos resultados alcançados;

II – Evolução do desempenho dos indicadores estratégicos do Poder Judiciário, com foco 

socioambiental e econômico.

III – Identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente.

Portanto, este 5º Relatório Anual de Acompanhamento do Plano de Logística Sustentável do 

TRT21 visa atender às determinações da Resolução 201/2015, para fins de monitoramento das ações 

propostas, acompanhamento do cronograma sugerido pelos membros da comissão e avaliação dos 

resultados obtidos no ano de 2020.
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Importante salientar que este relatório tem uma característica diferente de todos os outros 

elaborados anteriormente, que levavam em consideração os resultados obtidos através das ações 

sugeridas pela comissão gestora do PLS para alcance das metas propostas. Os resultados alcançados 

pelo TRT21-RN no período de janeiro a dezembro de 2020, decorrem, principalmente, da adoção do 

trabalho remoto, regulamentado pelo Ato TRT21-GP nº 40, de 20.03.2020, como medida de prevenção 

contra a pandemia do novo coronavírus.

ACOMPANHAMENTO E DIAGNÓSTICO
O PLS do TRT da 21ª Região está estruturado em treze temas, com quatorze tópicos cada, que 

são: 

1- Material de consumo: papel, copos descartáveis e garrafões de água; 

2- Impressão de documentos e equipamentos instalados; 

3- Energia elétrica; 

4- Água e esgoto; 

5- Gestão de resíduos; 
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6- Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

7- Telefonia; 

8- Vigilância; 

9- Limpeza; 

10- Combustível; 

11- Veículos;

12- Obras; 

13 - Capacitação de servidores em educação socioambiental. 

Para tornar mais fácil o entendimento deste relatório, vamos demonstrar por meio de gráficos 

comparativos o que o TRT-RN gastava/consumia no ano de 2014, o que o Tribunal passou a 

gastar/consumir no ano de 2020 seguindo as ações propostas pela comissão gestora do PLS e, 

também,  o que o Tribunal economizou com o trabalho remoto devido à pandemia.

O alvo principal deste relatório será demonstrar a economia, tanto em dinheiro como em 

consumo de recursos naturais,  que o TRT-RN conseguiu alcançar com a adoção do teletrabalho 

decorrente, em grande medida, da pandemia Covid19. Cabe registrar que a redução nas despesas da 

instituição com energia elétrica e água, por exemplo, foi acompanhada por aumento nas despesas 

desses mesmos itens nas residências dos magistrados e servidores em trabalho remoto.
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2.1 MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL
Objetivo: Reduzir o consumo de papel (branco e reciclado)

Reduzir em 5% o consumo anual de papel total (resmas) em relação à linha de base (ano de 2014);

Reduzir em 5% o gasto anual (reais) de papéis em relação à linha de base (ano de 2014).

 

R$ 67.268,60

R$ 25.298,32

Gasto total (R$)*
2019 2020

R$ 9.326,93

Redução de 90% no consumo anual de papel em relação à linha de base;

Redução de 86% no gasto anual com papel em relação à linha de base;

Redução de 65% no consumo anual de papel em relação a 2019.

Metas

Resultados

Linha de 
base

2019 2020

5.829

1.691
592

Resmas 
consumidas*

7*Quantidades e valores anuais.
2020

Linha de 
base
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2.1 MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL
Objetivo: Reduzir o consumo de papel (branco e reciclado)

Redução de 60% no consumo anual de papel branco  em relação a 2019.

Redução de 82% no consumo anual de papel reciclado  em relação a 2019.

8

Resultados

Comparação do consumo de 
papéis

2020-2019 papel 
branco 

2019

papel 
reciclado 

2019

papel 
branco  

2020

papel 
reciclado 

2020

1.309

382

522

70
Resmas 

consumidas*

2020ANUAL
*Quantidades e valores anuais.



2.2 MATERIAL DE CONSUMO - COPOS
Objetivo: Reduzir o consumo de copos descartáveis 

Reduzir em 50% o consumo anual de copos em relação à linha de base (ano de 2014);

Reduzir em 50% o gasto anual com copos em relação à linha de base (ano de 2014).

R$ 13.811,23

R$ 2.662,84

Gasto total (R$)*
Linha de 

base
2019 2020

R$ 928,93

2019 2020

7.709

930

456

Centos 
consumidos*

Redução de 94% no consumo anual de copos em relação à linha de base;

Redução de 93% no gasto anual com copos em relação à linha de base;

Redução de 51% no consumo anual de copos em relação a 2019.

Metas

Resultados

9*Quantidades e valores anuais.
2020ANUAL

Linha de 
base



2.2 MATERIAL DE CONSUMO - COPOS

Redução de 47% no consumo anual de copos de 200 ml  em relação a 2019.

Redução de 63% no consumo anual de copos de 50 ml em relação a 2019.

10

Resultados

Comparação do consumo 
de copos
2019-2020 copos de 

200 ml
2019

371

85

copos de 
50 ml 
2019

copos de 
200 ml
2020

copos de 
50 ml
2020

Centos 
consumidos*

701

229

*Quantidades anuais.
2020ANUAL

Objetivo: Reduzir o consumo de copos descartáveis 



2.2 MATERIAL DE CONSUMO - GARRAFÕES DE ÁGUA
Objetivo: Reduzir o consumo de garrafões de água de 20 litros

Reduzir em 4% o consumo anual de garrafões de água em relação à linha de base (ano de 2015);

Reduzir em 4% o gasto anual de garrafões de água em relação à linha de base (ano de 2015).

R$ 35.757,29

R$ 4.937,00

Gasto total (R$)*
Linha de 

base
2019 2020

R$ 3.031,00

2019 2020

7.840

687

435

Unidades
consumidas*

Redução de 94% no consumo anual de garrafões de água em relação à linha de base;

Redução de 91% no gasto anual com garrafões de água em relação à linha de base;

Redução de 37% no consumo anual de garrafões de água em relação a 2019.

Metas

Resultados

11*Quantidades e valores anuais.
ANUAL 2020

Linha de 
base



2.3
IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS 
INSTALADOS
Objetivo: Promover o uso racional de equipamentos de impressão nas instalações 
do TRT 21

Reduzir em 50% o consumo anual de impressões em relação à linha de base (ano de 2014);

Manter o gasto anual com aquisição de suprimentos em relação à linha de base (ano de 2014), 

descontada a inflação.

R$ 228.837,07

Gasto total (R$)*

2019 2020

Metas

Resultados

2019 2020

12

1.486.395

766.457

316.502

R$ 107.858,07

Impressões totais 
realizadas

Redução de 79% na quantidade de impressões realizadas em relação à linha de base;

Redução de 64% no valor nominal gasto com aquisição de suprimentos de impressão em relação à 

linha de base.

*Quantidades e valores anuais.
ANUAL

Linha de 
base

Linha de 
base

2020

R$ 81.857,90



2.4 ENERGIA ELÉTRICA
Objetivo: Promover o consumo racional de energia elétrica nas instalações do 
TRT 21

Reduzir em 5% o consumo anual de energia elétrica em relação à linha de base (ano de 2015);

Manter o gasto anual em relação à linha de base (ano de 2015), descontada a inflação.

R$ 1.056.449,80

R$ 1.475.069,95

Gasto total (R$)*
2019 2020

R$ 982.523,02

Redução de 54,5% no consumo anual de energia elétrica em relação à linha de base;

Redução de 31% no gasto anual de energia elétrica em relação à linha de base;

Redução de 41,5% no consumo anual de energia elétrica em relação ao ano de 2019.

Metas

Resultados

2019 2020

3.159.186,00
2.455.127,20

1.436.237.08

Kwh consumidos*

13*Quantidades e valores anuais.
ANUAL 2020

Linha de 
base 

Linha de base 
2015



2.5 ÁGUA E ESGOTO
Objetivo: Redução do consumo de água e esgoto

Reduzir em 5% o consumo anual de água utilizada em relação à linha de base (ano de 2015) 

Reduzir em 4% o gasto anual em relação à linha de base do ano (ano de 2015), descontada a inflação.

R$ 188.277,41

R$ 255,491,99

Gasto total (R$)*
2019 2020

R$ 161.587.71

Redução de 50% no consumo anual de água em relação à linha de base;

Redução de 33% no gasto anual de água em relação à linha de base;

Redução de 31% no consumo anual de água em relação ao ano de 2019.

Metas

Resultados

2019 2020

21.003

15.220

10.523

m³ consumidos*

14*Quantidades e valores anuais.
2020ANUAL

Linha de 
base

2020

Linha de 
base



2.6 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Objetivo: Fazer o descarte adequado dos resíduos recicláveis

Para conhecimento de todos, no tema Gestão de Resíduos Sólidos, o  Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região firmou, desde novembro de 2011, o Acordo de Cooperação Técnica nº 003/2011 com 
a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do 
Norte – COOCAMAR, para coleta de resíduos sólidos potencialmente recicláveis. O Tribunal vem, através 
de várias ações, demonstrando para todo o corpo funcional a importância de separar os resíduos 
orgânicos dos não orgânicos.

Registramos que em 2014 havia a coleta seletiva no TRT21-RN, mas não havia a pesagem dos 
resíduos, os quais eram classificados em resíduos recicláveis e orgânicos, sendo recolhidos pela 
Cooperativa que lhe dava a destinação adequada. Em 2016, após a aprovação do PLS-TRT21, o Tribunal 
começou a monitorar e pesar todos os resíduos recicláveis encaminhados para as Cooperativas, 
conforme fica claro no gráfico de 2019. Com relação ao gráfico de 2020 observamos  que nos meses de 
abril, maio e junho não houve coleta de resíduos devido ao trabalho remoto exigido pela pandemia do 
coronavírus. 

Com o trabalho remoto, a maior parte dos resíduos é produzida nas residências dos integrantes do 
Tribunal, sendo de suma importância que essa rotina de separação dos resíduos recicláveis dos orgânicos 
continue sendo realizada por todos os magistrados e servidores no ambiente doméstico.
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2.6 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Objetivo: Fazer o descarte adequado dos resíduos recicláveis

Algumas ações permanentes de destaque do TRT-21

Recicla-pet: Arrecadação de garrafas-pet no Tribunal para serem doadas  à Associação Camarense 
de Apoio aos Portadores de Deficiência (ACAPORD), e transformadas em vassouras ecológicas e 
vendidas, gerando lucro a  associação.

Recicla-óleo:  Arrecadação de óleo de cozinha pelo Tribunal para serem doados  à Associação 
Camarense de Apoio aos Portadores de Deficiência (ACAPORD), para serem transformados em sabão 
ecológico e vendidos, gerando lucro a  associação.

Meias do bem: Arrecadação de meias de qualquer tipo, que são recolhidas para a loja Puket e 
transformadas, em cobertores e doadas para moradores de rua e entidades beneficentes.

Recicla eletrônicos: parceria com a empresa Natal Reciclagem que arrecada resíduos eletrônicos 
do complexo-sede, dando a destinação ambientalmente correta.

Recicla óleo:

162020ANUAL



2.6 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Objetivo: Fazer o descarte adequado dos resíduos recicláveis

17

Aumentar em 4% o total de resíduos sólidos destinados à reciclagem, em relação à linha de 

base (ano de 2015).

O  total de resíduos coletados em 2020 foi 72% superior à meta prevista;

O  total de resíduos coletados em 2020 foi 79% superior à linha de base.

Metas

Resultados

2019 2020

Kg de resíduos 
para reciclagem

5.388,00

9.950,63 9.629,40

*Quantidades anuais.
ANUAL 2020

Linha de 
base



2.6 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Objetivo: Fazer o descarte adequado dos resíduos recicláveis

18*Quantidades anuais.
ANUAL 2020

Vidro: 4.500 kg

Papel: 2.237 kg

Lâmpadas:  
420 unidades

Metais: 2.179 kg

Resíduos de 
Saúde: 180 kg

Pilhas e baterias: 
11,5 kg

RESÍDUOS TOTAIS 
ENCAMINHADOS PARA 
RECICLAGEM (Kg) em 

2020



2.7 TELEFONIA

18

ANUAL 2020
*Valores anuais 19

Meta I

Resultados
Redução de 47,3% no gasto anual com telefonia fixa em relação à linha de base;

Redução de 20% no gasto com telefonia fixa em relação ao ano de 2019.

Reduzir em 5% o gasto anual do contrato de telefonia fixa em relação à base (ano de 2015), 

descontada a inflação.

2019 2020

Gasto total (R$)*
Telefonia fixa

R$ 121.982,16

R$ 80.468,29

R$ 64.288,25

Gasto total (R$)*
Telefonia fixa

R$ 121.982,16

R$ 80.468,29

R$ 64.288,25

Linha de 
base

Objetivo: Reduzir os gastos com serviços de telefonia e transmissão de dados



2.7

ANUAL 2020
*Valores anuais 20

Meta II

Resultados
Redução de 85% no gasto anual com telefonia móvel em relação à linha de base;

Redução de 23% no gasto anual com telefonia móvel em relação ao ano de 2019.

Manter o gasto anual do contrato de telefonia móvel em relação à linha de base (ano de 2014), 

descontada a inflação.

R$ 79.614,71

R$ 15.193,48
R$ 11.754,00

2019 2020

Gasto total (R$)*
Telefonia móvel

Linha de 
base

Objetivo: Reduzir os gastos com serviços de telefonia e transmissão de dados
TELEFONIA



2.8
QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO
Objetivo: Monitorar a participação da força de trabalho do TRT21 e promover ações 
de qualidade de vida, ações solidárias e ações de inclusão no ambiente de trabalho

Resultado

21ANUAL 2020
*Quantidades anuais.

Os resultados foram avaliados de acordo com os indicadores “Participação em ações de 

qualidade de vida”; “Quantidade de ações de qualidade de vida”; “Participação em ações 

solidárias”; “Quantidade de ações solidárias” e “Ações de inclusão”.

Participação em ações de qualidade de vida 478

Quantidade de ações de qualidade de vida 24

Participação em ações solidárias 47

Qualidade de ações solidárias 7

Ações de inclusão 4



2.9 VIGILÂNCIA
Objetivo: Maior eficiência no gasto relacionado aos serviços de vigilância do TRT21

22ANUAL 2020
*Valores anuais.

2.9 VIGILÂNCIA

2019 2020

Gasto total (R$)*
Vigilância

R$ 3.411.455,64

O gasto com contratos de vigilância armada no ano de 2020 foi 3% superior ao valor 

registrado em 2019. No entanto, a inflação de 2020 foi de 4,52%, de modo que a meta foi 

cumprida. O TRT21-RN conta com 28 postos de vigilância armada.

Meta

Resultados

Manter o gasto anual do contrato de vigilância em relação à 2019, descontada a inflação.

R$ 3.505.085,52



2.10 LIMPEZA
Objetivo: Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo dos materiais e 
serviços relacionados aos procedimentos de limpeza do TRT da 21ª Região

23ANUAL 2020

As despesas anuais com limpeza por m² em 2020 representam uma redução de 36% em 

relação à linha de base;

As despesas anuais com limpeza por m² em 2020 representam uma redução de 18% em 

relação a 2019.

Meta

Resultados

Manter o valor anual do contrato de limpeza/área contratada em m². Valor da meta: R$ 18,49/m² 

(ano de 2017).

2019 2020

R$ 14,37/m²

R$ 11,77/m²

Gasto total 
(R$)*

Limpeza

R$ 18,49/m²

Linha de 
base

*Valores anuais.



2.11 COMBUSTÍVEL
Objetivo: Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo de combustíveis 
fósseis

24ANUAL 2020

Redução de 65% no consumo anual de gasolina em relação à linha de base. 

Redução de 67% no consumo anual de gasolina em relação 2019.

Meta 

Resultados

Reduzir em 25% o consumo anual de gasolina em relação à linha de base (ano de 2015).

2019 2020

10.249,57

Litros consumidos*
(gasolina)

10.868,82

3.555,31

Linha de 
base



2.11 COMBUSTÍVEL
Objetivo: Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo de combustíveis 
fósseis

25ANUAL 2020

Aumento de 184% no consumo anual de etanol em relação à linha de base, configurando o 

cumprimento da meta.

Meta 

Resultados

Aumentar em 20% o consumo anual de etanol na frota do Tribunal em relação à linha de 

base (ano de 2015).

2019 2020

33,00

Litros consumidos*
(etanol)

93,83

131,00

Linha de 
base



2.11 COMBUSTÍVEL
Objetivo: Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo de combustíveis 
fósseis

26ANUAL 2020

Redução de 55% no consumo anual de diesel em relação à linha de base. 

Redução de 20% no consumo anual de diesel em relação a 2019.

Meta

Resultados

Aumentar em 10% o consumo anual de diesel em relação à linha de base (ano de 2015).

2019 2020

5.684,36

Litros consumidos*
(diesel)

2.531,00

3.182,35

Linha de 
base



2.12 VEÍCULOS
Objetivo: Promover a racionalização no uso do transporte e a redução do gasto 
com combustível

27ANUAL 2020

Meta

Resultados

Reduzir em 5% o gasto de manutenção de veículos em relação à linha de base (ano de 2015).

2019 2020

Gasto total*
(R$)

Linha de 
base

Aumento de 9% no gasto de manutenção de veículos em relação à linha de base.

R$ 58.554,67

R$ 19.341,13

R$ 60.736,88



2.13
Objetivo: Adotar critérios de sustentabilidade nas obras, reformas e serviços de 
manutenção do TRT da 21ª Região

28ANUAL 2020

Aumento de 352% nos valores investidos em obras em relação a 2019.

Meta

Resultados

Manter o valor referente à linha de base, estabelecido no ano de 2016.

OBRAS

2019 2020

Gasto total (R$)*
Obras

Linha de 
base

R$ 269.410,63
R$ 215.408,93

R$ 974.282,75



2.14
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EDUCAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL
Objetivo: Capacitar e sensibilizar magistrados e servidores em assuntos sobre 
responsabilidade socioambiental e sustentabilidade.

29ANUAL 2020
*Quantidades anuais.

Resultado
Os resultados foram avaliados de acordo com os indicadores: “Sensibilização e 
capacitação do corpo funcional e força de trabalho auxiliar”.

Na edição de 2020 da Semana do Meio Ambiente do TRT21-RN foi apresentada  live com o 
tema  “A sustentabilidade em casa, mesmo em tempos de crise”.

Ações de capacitação e sensibilização 24

Participação de servidores em ações de capacitação 
e sensibilização 457



QUADRO-RESUMO3

30ANUAL 2020

PERCENTUAIS DE 
ECONOMIA COM 
SUPRIMENTOS

COMPARATIVO
ENTRE 2020 E 2019

Gasolina 67%

Papel A4 65%

Copos descartáveis 51%

Garrafões de água mineral 37%

Água e esgoto 37%

Energia elétrica 33%

Telefonia móvel 23%

Telefonia fixa 20%

Limpeza 18%

Total economizado em 2020  R$ 661.073,40



COMPARATIVO: DESPESAS PARA FUNCIONAMENTO DO 

TRT-RN - 2020 x 2019
4

31ANUAL 2020

R$ 1.475.069,95

R$ 982,523,00

R$ 1.599.972,88

R$ 255.491,99
R$ 161.587,71

R$ 80.468,29

R$ 64.288,25

R$ 15.193,48

R$ 11.754,00

R$ 2.662,84

R$ 928,93

R$ 25.298,32

R$ 9.326,93
Gasolina

Diesel

Etanol

R$ 49.450,83

R$ 13.936,02

R$ 11.317,95

R$ 9.535,41

R$ 592,65

R$ 351,02 2019 2020

Energia Elétrica

Limpeza

R$ 1.824.187,12

Água

Telefonia Fixa

Telefonia Móvel

Copos descartáveis

Papel A4



EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PLS AO LONGO DO CICLO
5

ANUAL 2020

Indicadores do PLS

Garrafões de 
água 

(consumo)

Copos 
descartáveis 

de 50 ml

Copos 
descartáveis 

de 200 ml

Papel 
reciclávelPapel brancoAno

2020

2019

2018

2017

2016
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EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PLS AO LONGO DO CICLO
5

ANUAL 2020

Indicadores do PLS

Telefonia 
FixaResíduos

Água e 
Esgoto 

(consumo)

Energia 
Elétrica 

(consumo)
ImpressõesAno

2020

2019

2018

2017

2016

33



EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PLS AO LONGO DO CICLO
5

ANUAL 2020
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esse relatório encerramos  o ciclo 2015-2020 do Plano de Logística Sustentável - PLS-TRT21. 
Conforme ficou demonstrado nos infográficos apresentados, o TRT21-RN, desde a implantação do PLS, vem 
obtendo expressivos resultados e contribuindo, cada vez mais, com os pilares da sustentabilidade, sendo 
um Tribunal que busca, em todas as suas ações, ser ambientalmente correto, economicamente viável e 
socialmente justo. 

O trabalho que vem sendo realizado pelo Setor de Responsabilidade Socioambiental e Acessibilidade,  
juntamente com a Comissão Gestora do PLS (que compreende, entre outras iniciativas, fomentar ações 
que estimulam o uso e consumo sustentável de bens e serviços; aperfeiçoar continuamente a qualidade do 
gasto público, visando combater o desperdício e promover o consumo consciente; e implantar medidas 
que visem a redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada 
separação e destinação final dos resíduos gerados) tem  possibilitado uma maior conscientização dos 
magistrados e servidores nos assuntos relacionados ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, 
ajudando o Tribunal a alcançar o objetivo estratégico de "Promover, ampliar e fortalecer a responsabilidade 
socioambiental", inscrito no Plano Estratégico Institucional deste Regional para o período 2015-2020.

Em 2021 estamos dando início à elaboração do segundo PLS e a Agenda 2030 da ONU será uma 
grande aliada nessa construção. Desde 2019 o Tribunal é signatário do Pacto Global, recebendo do CNJ dois 
certificados de participação no processo de implementação da referida Agenda. Todas as ações realizadas 
atualmente pelo Tribunal buscam contribuir para os ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 
ONU.
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O compromisso deste Regional com a preservação do meio ambiente e com a eficiência no uso 
dos recursos também foi expresso pela concessão do Selo A3P por parte do Ministério do Meio 
Ambiente, decorrente da implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P).

Especificamente com relação ao ano 2020, quando alcançamos valores acima do esperado, não 
podemos deixar de destacar que grande parte do período considerado no levantamento coincide com 
a suspensão das atividades presenciais do TRT21-RN, e o consequente encaminhamento da maioria 
dos magistrados e servidores para o trabalho remoto,  em razão da pandemia do novo coronavírus. 

Quando comparamos os gastos com suprimentos de 2020 com 2019, percebemos que a Justiça 
do Trabalho do Rio Grande do Norte economizou R$ 661.073,40 (seiscentos e sessenta e um mil, 
setenta e três reais e quarenta centavos) com água, energia elétrica, telefone, combustíveis, papéis e 
copos descartáveis, o que equivale a uma economia de 34,5% pertinente a estes itens. É importante 
destacar que os recursos economizados durante a pandemia foram revertidos para a implantação de 
usinas fotovoltaicas, que já são uma realidade em algumas unidades do Tribunal. Entretanto, é 
importante destacar  que a redução de consumo do Tribunal com recursos como água, energia elétrica 
e papel, veio acompanhada do aumento nas despesas das residências de magistrados e servidores, 
que estão trabalhando remotamente.

Finalizamos este relatório agradecendo a todos os magistrados e servidores do TRT-21 que 
contribuíram para o alcance dos objetivos e metas do PLS-TRT21 e conclamamos a permanecerem 
com uma postura de sustentabilidade ativa, tornando o Tribunal mais sustentável e contribuindo para 
um meio ambiente mais saudável. 
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