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APRESENTAÇÃO

A Resolução nº 201, de 3 de março de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determinou que 
todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deveriam elaborar e implantar seus Planos de 
Logística Sustentável (PLS).

Para a elaboração do PLS-TRT 21 foi constituída, no dia 04.08.2015, através do Ato nº 485, uma 
comissão gestora composta, inicialmente, por onze servidores de diversos setores, designados pela Alta 
Administração. Além da elaboração do PLS, essa comissão também tem as atribuições de monitorar, 
avaliar e revisar anualmente o documento.

A referida Resolução prevê, em seu artigo 22, que os resultados obtidos a partir da implantação 
das ações definidas no PLS-PJ 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.

Este Relatório Semestral de Acompanhamento do PLS - TRT21 visa atender a determinação da 
Resolução CNJ nº 201/2015, e trata do monitoramento das ações propostas, do acompanhamento do 
cronograma sugerido pelos membros da comissão, além da avaliação dos resultados obtidos no 
primeiro semestre 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 junho de 2020, principalmente nos meses de março a junho, 
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, 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; 
6- Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 
7- Telefonia; 
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8- Vigilância; 
9- Limpeza; 
10- Combustível; 
11- Veículos;
12- Obras; 
13 - Capacitação de servidores em educação socioambiental. 

Dos treze temas, apenas sete estão presentes neste relatório, por possuírem indicadores mensais 
(os demais temas possuem somente indicadores  anuais). Portanto, só serão apresentados resultados 
referentes à todos os temas abordados no PLS no relatório anual com previsão para divulgação em 
março de 2021. 

Para tornar mais fácil o entendimento deste relatório, vamos demonstrar por meio de gráficos 
comparativos o que o TRT-RN gastava/consumia no primeiro semestre de 2014, o que o Tribunal passou 
a gastar/consumir no primeiro semestre de 2020 com todas as ações propostas pela comissão gestora 
do PLS e 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 o teletrabalho. 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

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

Reduzir em 5% o gasto anual de papel próprio em relação à linha de base (2014).

R$ 33.634,30

R$ 13.695,90

Gasto total (R$)*

2014 2019 2020

R$ 5.402,88

Redução de 88% no consumo semestral de papel em relação à linha de base (2014).

Redução de 84% no gasto semestral com papel em relação à linha de base (2014).

Metas

Resultados

2014 2019 2020

2.915

918
343

Resmas 
consumidas*

6*Quantidades e valores semestrais.



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 (2014);

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

R$ 6.905,62

R$ 1.698,05

Gasto total (R$)*

2014 2019 2020

R$ 557,57

2014 2019 2020

3.855

554 272

Centos 
consumidos*

Redução de 93% no consumo semestral de copos em relação à linha de base (2014).

Redução de 92% no gasto semestral com copos em relação à linha de base (2014).

Metas

Resultados

7*Quantidades e valores semestrais.



2.3 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 (2014);

Manter o gasto anual em relação à linha de base (2014), descontada a inflação.

R$ 528.224,90

R$ 765.111,66

Gasto total (R$)*

2014 2019 2020

R$ 540.837,04

Redução de 47% no consumo semestral de energia elétrica em relação à linha de base (2014)

Redução de 29% no gasto semestral com energia elétrica em relação ao mesmo período de 

2019.

Metas

Resultados

2014 2019 2020

1.579.593,00
1.313.491,39

838.866,05

Kwh consumidos*

8*Quantidades e valores semestrais.



2.4 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 (2014); 

Reduzir em 5% o gasto anual em relação à linha de base (2014), descontada a inflação.

R$ 94.138,71

R$ 131.420,55

Gasto total (R$)*

2014 2019 2020

R$ 81.840,06

Redução de 50% no consumo semestral de água em relação à linha de base (2014).

Redução de 38% no gasto semestral com água em relação ao primeiro semestre de 2019.

Metas

Resultados

2014 2019 2020

10.502

7.734

5.244

m³ consumidos*

9*Quantidades e valores semestrais.



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

Para conhecimento de todos, no tema Gestão de Resíduos Sólidos, o  Tribunal 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. E 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, apenas eram separados os resíduos recicláveis dos orgânicos e  a Cooperativa arrecadava esse 
material para dar 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 nossos resíduos é produzida nas nossas casas, sendo 
de suma importância que essa rotina de separação dos resíduos recicláveis dos orgânicos continue 
sendo realizada por todos os magistrados e servidores em suas residências.
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Resultados

Resultados

2019

2020

3.530,32 Kg encaminhados 

para reciclagem em 2019.1. 

979,00 Kg encaminhados 

para reciclagem em 2020.1.
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2.6 TELEFONIA
Objetivo: Reduzir os gastos com serviços de telefonia e transmissão de dados

Reduzir em 5% o gasto anual do contrato de telefonia fixa em relação à linha de base (2014), 

descontada a inflação;

Meta I

2014 2019 2020

Gasto total (R$)*
Telefonia fixa

R$ 60.991,08

R$ 39.448,98 
R$ 31.480,33

Resultado
Redução de 48% no gasto 

semestral com telefonia fixa em 

relação à linha de base de 2014.

12*Quantidades e valores semestrais.



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

descontada a inflação.

Meta II

Resultado
Redução de 86% no gasto 

semestral com telefonia móvel 

em relação à linha de base de 

2014.

R$ 39.807,36

R$ 8.149,51 R$ 5.593,70

2014 2019 2020

Gasto total (R$)*
Telefonia móvel

13*Quantidades e valores semestrais.



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

Reduzir em 25% o consumo anual de gasolina em relação à linha de base (2014).

Meta I

Resultado
Redução de 68% no consumo 

semestral de gasolina em 

relação a 2014..

2014 2019 2020

5.124,79

Litros consumidos*
(Gasolina)

5.905,06

1.654,31

14*Quantidades e valores semestrais.



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

base de 2014;

Meta II

Resultado
Aumento de 469% no consumo 

semestral de etanol  em relação 

à linha de base de 2014.

2014 2019 2020

16,50

Litros consumidos*
(Etanol)

93,83

44,00

15*Quantidades e valores semestrais.



Aumentar em 10% o consumo anual de diesel em relação à linha de base de 2014.

Meta III

Resultado
Redução de 83% no consumo 

semestral de diesel em relação à 

linha de base de 2014.

2014 2019 2020

2.842,18

Litros consumidos*
(Diesel)

495,00

1.674,43

16*Quantidades e valores semestrais.
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Energia elétrica 36,1%

Água 32,2%

Impressões 48,9%

Papel A4 62,6%

Telefonia fixa 20,2%

Telefonia móvel 31,4%

Copos descartáveis 50,9%

Gasolina 72%

Diesel 70%

Redução Geral 32,14%

Economia Geral R$ 319.252,15

PERCENTUAIS DE 
ECONOMIA COM 
SUPRIMENTOS

QUADRO-RESUMO

COMPARATIVO
ENTRE 2019.1 E 2020.1



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme demonstrado nos infográficos acima, o TRT21-RN, desde a implantação do Plano de 
Logística Sustentável (PLS-TRT21), 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 ao Tribunal a alcançar o objetivo estratégico de 
"Promover, ampliar e fortalecer a responsabilidade socioambiental".
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Entretanto, apesar de, anualmente, estarmos alcançando nossas metas e objetivos, 
especificamente, com relação ao primeiro semestre de 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 entre os primeiros semestres de 2020 e de 
2019, a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte economizou R$ 319.252,15. (trezentos e dezenove 
mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), com água, energia elétrica, material de 
expediente e combustíveis.

De acordo com o apresentado, houve uma redução geral de 32,14%, observando o primeiro 
semestre de cada ano. Os percentuais de economia com suprimentos foram os seguintes: energia 
elétrica (36,1%), água (32,2%), impressões (48,9%), papel A4 (62,6%), telefonia fixa (20,2%), telefonia móvel 
(31,4%), copos descartáveis (50,9%), gasolina (72%) e diesel (70%).

Vale salientar que a maior parte  dessa economia alcançada pelo Tribunal foi transferida para 
magistrados e servidores que estão trabalhando em suas residências e gastando sua própria água, 
energia, suas impressões, suas resmas de papel etc.

Por isso, é de suma importância que todos os cuidados que são recomendados pelo Tribunal 
sejam replicados nas residências dos nossos magistrados, servidores e estagiários, tais como: 

1- acender  lâmpadas quando a iluminação natural não for suficiente e habitue-se a apagar 
quando os ambientes estiverem desocupados;

2- desligar o computador e o monitor se não for usá-los com por exemplo, na hora do almoço;
3- Reduzir o consumo de papel, imprimindo somente o necessário, em frente e verso, e com 

fonte ecológica;
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4- Fechar a torneira ao lavar as mãos;
5- Tomar banhos mais rápidos e fechar o chuveiro ao se ensaboar;
6- Consertar imediatamente vazamentos em torneiras, sanitários, chuveiros;
7-Separar seu lixo orgânico do reciclável;
8- Descartar pilhas e baterias de forma ecologicamente correta;
9- Separar o óleo usado em frituras para que tenha destinação correta;
10- Encaminhar o seu lixo eletrônico (computadores, calculadoras, câmeras, televisores, CD, DVD, 

celulares etc.) para empresas especializadas;
11- Separar as lâmpadas fluorescentes usadas e as destine para grandes redes de supermercados 

e companhias de energia elétrica;
12- Descartar medicamentos vencidos com a própria embalagem em drogarias e farmácias. 

Restos de medicamentos ainda dentro da validade podem ser entregues em Centros de Saúde;
13- Evitar ao máximo o uso de descartáveis de plástico como copos, pratos e talheres, garrafas de 

água mineral e de outras bebidas.
Se todos fizerem a sua parte, cuidando dos recursos naturais, diminuindo o desperdício, evitando 

o consumo desenfreado, certamente,  iremos conseguir um planeta mais sustentável e saudável   para 
todos.

O TRT-RN é consciente, e você?
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