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1. 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 definidas no PLS 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. 

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 – A 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 4º Relatório Anual de Acompanhamento do Plano de Sustentável do            

TRT21 visa atender as 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 2019. 

2. ACOMPANHAMENTO E DIAGNÓSTICO 

O PLS do TRT da 21ª Região está estruturado em quinze tópicos, sendo eles: 1.               

Material de consumo: papel; 2. Material de consumo: copos descartáveis; 3. Material de             

consumo: garrafões de água; 4. Impressão de documentos e equipamentos instalados; 5.            



 

Energia elétrica; 6. Água e esgoto; 7. Gestão de resíduos; 8. Qualidade de vida no ambiente                

de trabalho; 9. Telefonia; 10. Vigilância; 11. Limpeza; 12. Combustível; 13. Veículos; 14.             

Obras; 15. Capacitação de servidores em educação socioambiental. Para cada tema foram            

propostas ações, com prazos determinados para sua execução, destinadas ao atendimento           

de um objetivo. 

3. INDICADORES AMBIENTAIS E ECONÔMICOS DO PLS – TRT21 

Os indicadores para avaliação de desempenho econômico e ambiental do Plano de            

Logística Sustentável (PLS) do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região são determinados             

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Anexo I da Resolução nº 201/2015. Seguem as               

ações relacionadas a cada tema, o nível de cumprimento do cronograma proposto no PLS e               

os resultados obtidos. 

3.1. Material de consumo: Papel 

Objetivo: Monitorar e reduzir o consumo e o gasto com papel no TRT21. 

A avaliação dos resultados foi realizada através dos indicadores “Consumo de papel total” e              

“Gasto com papel próprio”. 

 



 

 

Com as diversas medidas adotadas, inclusive, sendo o papel o tema trabalhado na X              

Semana do Meio Ambiente do Tribunal, o TRT21-RN conseguiu reduzir em 70,99% o             

consumo de papel total em relação a linha de base do PLS (2014), o que equivale a                 

diminuição de 4.138 resmas e reduziu em 62,39% o gasto total, em relação a linha de base                 

do PLS, obtendo uma economia de R$ 41.970,28 (quarenta e um mil novecentos e setenta               

reais e vinte e oito centavos). 

Com relação a 2018 o Tribunal conseguiu reduzir em 12,38% o consumo de papel              

total, o que equivale a diminuição de 239 resmas e reduziu em 10,41% o gasto com papel,                 

obtendo uma economia de R$ 2.939,80 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta                

centavos).  

Importante salientar que o consumo de papel reciclado, em comparação ao           

consumo de papel branco, foi inferior, devido a alguns problemas verificados nos            

equipamentos de impressão, dentre os quais pode-se destacar uma taxa elevada de            

atolamento do papel; um desprendimento de partículas, causando danos à máquina,           

levando os usuários a usar principalmente o papel branco.  

  



 

3.2. Material de consumo: Copos descartáveis  

Objetivo: Monitorar a aquisição e reduzir o consumo de copos descartáveis de 50ml e              

200ml. 

A avaliação dos resultados foi realizada através dos indicadores “Consumo de copos            

descartáveis total” e “Gasto com copos descartáveis total”. 

 

 



 

Em 2019 o consumo de copos descartáveis foi de 930 centos e o gasto com aquisição                

foi de R$ 2.662,84, resultando numa redução de 80,72% em relação à meta estabelecida              

para 2019, que era de 4.625 centos e R$ 8.286,74. 

3.3. Material de consumo: Garrafões de água 

Objetivo: Monitorar a aquisição e reduzir o consumo de garrafões de água. 

A avaliação dos resultados foi realizada através do indicador “Consumo de garrafões de água              

de 20 litros” e “Gasto com garrafões de água de 20 litros”. 

 



 

 

Atualmente o TRT21-RN adquire garrafões de água de 20 litros apenas para as Varas              

do Trabalho do interior. Sendo assim houve uma redução de 91,24% no consumo de              

garrafões de água de 20 litros em relação a linha de base do PLS (2014) e uma redução de                   

86,19% nos gastos, ou seja, o TRT21-RN reduziu o consumo de 7.840 garrafões para 687               

garrafões de água, representando uma economia de R$ 30.820,29 (trinta mil, oitocentos e             

vinte reais e vinte e nove centavos). 

Como o TRT21-RN não consome água envasada em embalagem plástica descartável,           

o indicador não é apurado. 

3.4. Impressões de documentos e equipamentos instalados 

Objetivo: Evitar, sempre que possível, a impressão de documentos e obter maior            

eficiência dos equipamentos instalados. 

Os resultados foram obtidos através dos indicadores “Quantidade de impressões          

realizadas”, “Performance dos equipamentos instalados”, “Gasto com aquisição de         

suprimentos” e “Gasto com aquisição de impressoras”. 



 

 

 

Em 2019 pode-se obter maior precisão na apuração da quantidade de impressões            

através do sistema de monitoramento criado pela STI, que abrangeu, em totalidade, todos             

os meses do ano. Sendo registrada uma redução de 48,44% no número de impressões, onde               

a meta era 1.486.395 e o realizado foi 766.457 impressões; apresentando performance de             

319 impressões por equipamento; gasto de R$ 107.858,07 em aquisição de suprimentos; e             



 

não houve gastos com aquisições de impressoras, pois os equipamentos atuais estão em             

garantia até o ano de 2021. 

3.5. Energia elétrica 

Objetivo: Monitorar o consumo e os gastos e promover o consumo racional de             

energia elétrica nas instalações do TRT 21.  

A avaliação dos resultados é feita por meio dos indicadores “Consumo de energia             

elétrica em kWh” e “Gasto com energia elétrica”. 

 



 

 

Os valores do consumo e do gasto foram informados pela Coordenadoria de            

Engenharia e Arquitetura, unidade gestora do contrato, tomando como base as faturas            

emitidas pela concessionária de energia elétrica, a Companhia Energética do Rio Grande do             

Norte - COSERN. 

O consumo anual de energia elétrica foi de 2.455.127,20 kwH. Este valor corresponde             

a uma redução de 19% em relação à meta para o período, de 3.032.818,56 kwH. 

Importante salientar que, no segundo semestre de 2019, o TRT21-RN alterou seu            

horário de funcionamento, que era das 7h às 17h30 para 7h30 às 16h30, com o intuito de                 

reduzir o consumo e o gasto de energia elétrica e colaborar com a Agenda 2030 da ONU, em                  

seu objetivo do desenvolvimento sustentável - ODS, de número 7. 

Mesmo assim, devido à bandeiras tarifárias e outros aumentos nas tarifas, o            

TRT21-RN gastou RS1.475.069,95 com energia elétrica, sendo R$ 90.469,58 a mais em            

relação à meta estipulada para 2019, que era de R$ 1.384.559,37. 

3.6. Água e esgoto 

Objetivo: Monitorar o consumo e gasto com água para que haja redução dos gastos.  

São considerados neste indicador o consumo e o gasto de todos os edifícios e unidades que                

compõem o TRT21-RN. 



 

A avaliação dos resultados é realizada através dos indicadores “Consumo de água” e             

“Gasto com água”. 

 

 

Os valores do consumo e do gasto são informados pela Coordenadoria de Engenharia             

e Arquitetura, unidade gestora do contrato, baseado nas faturas emitidas pelas           



 

concessionárias de água e esgoto do Estado, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande                

do Norte – CAERN; e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ceará Mirim – SAAE. 

Foram realizadas 79 ações de manutenção preventiva nas unidades do TRT21. Essas            

ações tiveram por objetivo a avaliação de todos os equipamentos hidrossanitários instalados            

nas unidades prediais, e promoveram o ajuste, correção e substituição das peças que não              

atingiam a performance ideal operação. 

Por fim, o consumo anual de água foi de 15.220m³, o que corresponde a uma               

redução de 24,51% em relação à meta para o período, de 20.162,88m³ para 2019. Embora o                

consumo tenha sido menor, houve um acréscimo com o gasto anual de água em relação à                

meta estipulada para o ano de 2019, que era de R$ 239.349,58. No entanto, as despesas                

totais foram de R$ 255.491,99. 

3.7. Gestão de resíduos 

Objetivo: Monitorar a geração de resíduos e fazer o descarte e/ou destinação            

adequada dos resíduos potencialmente recicláveis, de acordo com:  

(i) Legislações e as normas pertinentes, como a Lei nº 12.305/2010, que institui a              

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS);  

(ii) Decreto Federal nº 5.940/2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis            

descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e           

indireta na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos             

catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências, entre outras; 

 

Em atendimento às orientações legais, foi firmado desde 2011 um acordo de            

Cooperação Técnica entre o TRT21-RN e a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis             

e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte (COOCAMAR), que visa a coleta de              

resíduos sólidos potencialmente recicláveis, objetivando seu recolhimento, tratamento e/ou         

reaproveitamento. No processo de coleta no TRT21 foram implantados coletores e todo o             

material é separado e pesado semanalmente. Dessa forma o TRT21/RN colabora com a             

Agenda 2030 atingindo os ODS 1,8, 10,  

As garrafas PET e o óleo de cozinha coletados são destinados à Associação             

Camarense de Apoio aos Portadores de Deficiência (ACAPORD). Com a implantação dos            



 

coletores de óleo de cozinha e de pilhas e baterias na área destinada ao Ecoponto, o                

TRT21-RN conseguiu aumentar a coleta de resíduos, dando uma destinação final adequada. 

 

 

O total de resíduos recicláveis gerados no complexo-sede em 2019 foi de 9.950,63 kg,              

sendo todos destinados para reciclagem através da Cooperativa COOCAMAR. O total de            

resíduos coletados em 2019 foi 79,30% superior em relação a meta prevista para o ano.  

Já as campanhas permanentes de arrecadação de garrafas PET, denominada          

“RECICLAPET”, e de arrecadação de óleo de cozinha arrecadaram, aproximadamente, 200           



 

unidades e 10 kg, respectivamente. Esses resíduos foram destinados à ACAPORD (Associação            

Camarense de Apoio aos Portadores de Deficiências), que utilizam as garrafas para produção             

de vassouras e o óleo é utilizado para a produção de sabão. 

Quanto aos resíduos eletroeletrônicos e de informática não foi possível realizar           

contagem, mas foram recolhidos pela empresa Natal Reciclagem, que trabalha dando a            

destinação correta e reciclando tal material. 

3.8. 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. 

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”. 

 

2019 

Participação em  

ações de qualidade   

de vida 

Quantidade de  

ações de  

qualidade de  

vida 

Quantidade 

de ações  

solidárias 

Quantidade de  

Ações de  

inclusão  

941 participantes 08 03 02 

 

Registrou-se 941 participantes do corpo funcional do TRT21-RN nas diversas ações de            

promoção da qualidade de vida promovidas em 2019, com destaque para as seguintes             

iniciativas: 

 

3.8.1 Ações de Qualidade de vida: 

a) Projeto TRT na Medida - visa promover a melhoria da qualidade de vida de               

servidores e magistrados, através da promoção da saúde e da prevenção de risco e              

doenças, e do incentivo às práticas desportivas; (30) 

b) Realização da 10ª Semana do Meio Ambiente com o tema “Ser consciente para ser               

sustentável”; (61) 



 

c) Campanha de Vacinação contra a gripe (H1N1) para magistrados e servidores do             

TRT21-RN; (483) 

d) A realização da feirinha agroecológica, visa a comercialização de produzidos sem            

agrotóxicos e/ou fertilizantes. 

e) Dia de conscientização à saúde (320) 

f) Curso Exposição Dialogada: Saúde e Qualidade de Vida: exposição dialogada sobre            

vacinação em adultos e DSTs (24) 

g) Curso Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros (23) 

h) Programa de combate ao tabagismo: orientações contra o tabagismo através de            

atendimento e orientações médicas. 

 

3.8.2 Ações solidárias: 

a) Campanha "Natal Solidário dos Terceirizados", que consiste na arrecadação de           

cestas natalinas para serem doadas aos funcionários das empresas que prestam           

serviços ao Tribunal; 

b) Campanha “Meias do Bem”, que tem como objetivo a arrecadação de meias novas              

ou usadas para que sejam confeccionados e doados, posteriormente, novos          

cobertores à população que se encontra em condição de vulnerabilidade; 

c) Arrecadação de 4,6 ton de alimentos para doação através da gincana do TRT na               

Medida. 

 

3.8.3 Ações solidárias e também ações de inclusão: 

a) Coleta de garrafas PET, através da campanha “RECICLAPET”, que visa coletar e             

destinar garrafas ao projeto de inclusão social e geração de fonte de renda da              

Associação Camarense de Portadores de Necessidades Especiais (ACAPORD) por meio          

da fabricação de vassouras; 

b) Coleta de óleo vegetal ou de cozinha, através da campanha “Faça um pouco mais               

pelo nosso ambiente de cada dia”, que visa coletar e destinar corretamente o óleo de               

cozinha para a ACAPORD, que utilizará os resíduos na fabricação de sabão em barra.  



 

3.9. Telefonia 

Objetivo: Monitorar e reduzir os consumos e gastos com serviço de telefonia e             

transmissão de dados. 

A avaliação dos resultados foi realizada por meio dos indicadores “Gasto com            

telefonia móvel” e “Gasto com telefonia fixa”. 

 

 



 

O gasto com serviço de telefonia fixa ficou 47,57% abaixo da meta estipulada para              

2019, em que o TRT21 gastou R$ 80.468,29. Já o gasto com serviço de telefonia móvel foi de                  

R$ 15.193,48, equivalente a uma redução de 85,44%.  

3.10. Vigilância 

Objetivo: Monitorar e conferir maior eficiência nos gastos relacionados aos serviços           

de vigilância do TRT 21. 

A avaliação dos resultados foi realizada por meio dos indicadores “Gasto com            

contratos de vigilância armada no período base” e “Quantidade de postos de vigilância             

armada”.  

 

O gasto com contratos de vigilância armada no referido ano foi de R$ 3.441.455,64,              

sofrendo um acréscimo de 46,29% em relação a meta estipulada. O TRT21-RN conta com 30               

postos de vigilância armada e não possui postos de serviço com vigilância desarmada.   

3.11. Limpeza 

Objetivo: Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo dos materiais e            

serviços relacionados aos procedimentos de limpeza do TRT 21. 



 

A avaliação dos resultados foi realizada por meio do indicador “Gasto com contrato             

de limpeza, pela área construída” no período base.  

 

O gasto anual com limpeza foi de R$ 1.824.187,12, dividido pela área contratada total              

de 57.501,65m², dando R$ 31,72/m². Apresentando uma redução de 49,40% em relação à             

meta para 2019, que seria R$ 62,69/m². O gasto com material de limpeza está incluso na                

contratação. 

3.12. Combustível 

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

fósseis. 

A avaliação dos resultados foi realizada por meio dos indicadores “Consumo de            

gasolina”, “Consumo de etanol” e “Consumo de diesel”. 



 

 

 



 

 

Observações: 

1 – De acordo com PLS 2015-2020, o consumo de gasolina da frota oficial de veículos em                 

2019 deveria reduzir em 20% em relação a 2015; 

2 – A frota oficial de veículos deveria aumentar em 17% o consumo de etanol em relação a                  

2015; 

3 – A frota oficial de veículos deveria aumentar em 9% o consumo de diesel em relação a                  

linha de base; 

 

A meta de aumento do consumo de etanol foi atingida em 2019. Foram consumidos              

131 litros de etanol, um aumento de 239,30%, quando a meta para o período era aumentar                

o consumo para 38,61 litros. Entretanto, o consumo de óleo diesel foi inferior ao estipulado,               

3.182,35 litros, correspondendo a uma redução de 48,64% em relação à meta (6.195,95             

litros) e de gasolina, acima do estipulado, 10.868,82 litros, quando a meta era de 8.199,66               

litros, havendo um acréscimo de 32,55% em relação a meta para o ano. 

3.13. Veículos 

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

combustível. 



 

A avaliação dos resultados foi realizada por meio dos indicadores “Quilometragem” e            

“Gasto com manutenção de veículos e/ou peças”. 

 

A frota de veículos oficiais rodou, em 2019, 82.117 km. Com uma frota de 3 veículos                

de representação, 6 veículos de transporte institucional e 15 veículos de serviço. 

O gasto com manutenção de veículos, compreendendo a aquisição de pneus,           

baterias e peças como caixa de direção, entre outros materiais, foi de R$ 19.341,13, redução               

de 65,59% em comparação à meta estipulada para 2019, que era de R$ 56.212,48. 

3.14. Obras 

Objetivo: Adotar critérios de sustentabilidade nas obras, reformas e serviços de           

manutenção do TRT 21-RN. 

São consideradas as obras de pequeno porte, ou seja, reformas e alterações de             

layout (mobiliário e divisórias) efetuadas em todos os imóveis que compõem o Tribunal. 



 

 

O tribunal gastou R$ 215.408,93 com reformas em 2019, valor 64,7% inferior aos R$              

610,000.00  gastos em 2018. 

3.14. Capacitação de servidores em Educação Socioambiental 

Objetivo: Capacitar e sensibilizar magistrados e servidores em assuntos relacionados          

aos temas responsabilidade socioambiental e sustentabilidade. 

A avaliação dos resultados foi realizada por meio do indicador “Sensibilização e            

capacitação do corpo funcional e força de trabalho auxiliar”. 

Os resultados são obtidos por meio da participação de magistrados e servidores em             

cursos EaD, semipresenciais ou presenciais, seminários, palestras, Semana Nacional do Meio           

Ambiente, oficinas, campanhas e outras ações educacionais relacionadas à temática. 

Em 2019, foram realizadas as seguintes capacitações: 

a) 3ª Oficina de Sustentabilidade: Manipulação Digital de Documentos, contando com a           

participação de 19 servidores; 

b) 3 turmas do curso “Uso de ferramentas Google para usuário”, totalizando 65            

participantes; 

c) Realização da 10ª Semana do Meio Ambiente, 61 participantes. 

Durante o evento, foram promovidas as seguintes iniciativas: 



 

- Campanhas educacionais de coleta de lixo eletrônico, coleta de óleo de           

cozinha, coleta de meias usadas para reciclagem e transformação em          

cobertores novos. 

- Distribuição de 100 mudas de Craibeira. 

d) PDG - Assédio Moral: Violência Emocional no Ambiente de Trabalho e Desafios na             

Gestão Pública, 48 participantes; 

e) Seminário Trabalho Seguro, 31 participantes; 

f) 3 turmas do Curso Prevenção e Combate a Princípios de Incêndio, 38 participantes; 

g) Educação Financeira – Módulo I, 45 participantes; 

h) Vida Plena - PPA: Módulo I - Relações Humanas e Qualidade de Vida no Trabalho, 17                

participantes; 

i) Planejamento Pessoal – Perspectivas para Qualidade de Vida no Trabalho, 24           

participantes; 

j) Vida Plena - PPA: Módulo II: : Apego, Perdas e Renovação: Desafios e Superação, 13               

participantes; 

k) Curso Educação Financeira - Módulo II, 12 participantes; 

l) Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros, 18 participantes; 

m) 3 turmas EAD - Curso Preparatório para o Teletrabalho, 150 participantes; 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todo o exposto, percebe-se que o Plano de Logística Sustentável do             

TRT21-RN, além de possibilitar uma maior conscientização dos magistrados e servidores nos            

assuntos relacionados ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável é uma           

ferramenta de gestão de suma importância para o alcance do objetivo estratégico do             

Tribunal de "promover, ampliar e fortalecer a responsabilidade socioambiental". Suas metas           

procuram sempre alcançar o equilíbrio. A Comissão Gestora do PLS teve o cuidado de propor               

ações que não prejudicasse a atividade institucional, porém fossem voltadas para a            

diminuição dos gastos e dos desperdícios. 

 

Segue abaixo a relação dos cumprimentos das metas:  

● 100% dos indicadores do tema Materiais de consumo - Papel atingiram a meta; 



 

● 100% dos indicadores do tema Materiais de consumo - Copos descartáveis atingiram            

a meta; 

● 100% dos indicadores do tema Materiais de consumo - Garrafões de água atingiram a              

meta; 

● 100% dos indicadores do tema Impressão de documentos e equipamentos instalados           

atingiram a meta; 

● 50% dos indicadores do tema Energia elétrica atingiram a meta;  

● 50% dos indicadores do tema Água e Esgoto atingiram a meta; 

● 100% do total de material reciclável foi destinado às cooperativas;  

● 100% dos indicadores do tema Qualidade de vida atingiram a meta;  

● 100% dos indicadores do tema Telefonia atingiram a meta;  

● 100% dos indicadores do tema Limpeza atingiram a meta; 

● ⅓ dos indicadores do tema Combustível atingiram a meta; 

 

 

Quanto ao desempenho do PLS neste período, observa-se que dos objetivos traçados            

para os 13 temas e 62 indicadores presentes no Plano de Logística Sustentável, 56 atingiram               

as metas. E, com o cumprimento de tais, o TRT21-RN economizou, em 2019, R$ 843.651,60. 



 

Neste ano, também, o TRT21/RN encaminhou um Ofício ao Secretário Geral da ONU             

informando que o Tribunal apóia os Dez Princípios do Pacto Global, relacionados aos Direitos              

Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção do Meio Ambiente e Combate à Corrupção,            

aderindo assim a Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sendo            

assim, no dia 25 de novembro de 2019, recebeu do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dois                 

certificados de participação no processo de implementação da Agenda 2030, sendo um pela             

existência de atos normativos e administrativos que se relacionam aos Objetivos do            

Desenvolvimento Sustentável - ODS e outro pela existência de boas práticas desenvolvidas            

do TRT21-RN. 

 

 
Ainda em 2019, o Tribunal recebeu do Ministério do Meio Ambiente o Selo A3P pela               

implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública. O que demonstra a           

preocupação do TRT21-RN com a promoção da responsabilidade socioambiental, que ocupa           

lugar de destaque no plano estratégico institucional, figurando entre os valores, os temas e              

os objetivos do Mapa Estratégico do Tribunal. 

 



 

 


