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Consciente de sua responsabilidade como grande consumidor, o Poder Judiciário do Estado 
do Rio de Janeiro assumiu o compromisso de consumir recursos naturais de forma sustentável.  

Ao longo deste ano, a DGLOG divulgou informativos voltados para sustentabilidade com 
dicas para a redução de consumo de energia elétrica e água, além de relatórios contendo análise de 
dados estruturada a fim de orientar e fundamentar a tomada de decisão com relação ao consumo 
consciente de recursos naturais.
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Os NUR que se destacaram em termos de redução do consumo de energia elétrica foram xº, xº, xº e xº NUR.  As 
cinco unidades que apresentaram maior percentual de redução foram: o xxxxxxx, que reduziu o consumo de energia 
elétrica em xx,xx%; o xxxxxxx, que reduziu xx,xx%, o xxxxxx, que reduziu xx,xx%; o xxxxxxx que reduziu xx,xx% e o 
xxxxxxx, que reduziu xx,xx%. 

ECONOMIA DE 
ENERGIA NO PJERJ

ECONOMIA DE 
ENERGIA NO PJERJ

PARABENIZAMOS AS EQUIPES DESTAS UNIDADES PELO COMPROMETIMENTO 
COM O CONSUMO CONSCIENTE.

Embora não seja possível elencar todas as unidades que reduziram o consumo de energia 
elétrica, agradecemos as ações tomadas com objetivo de reduzir o consumo deste recurso.

$$$$$$
Embora o PJERJ tenha reduzido o consumo 
de energia elétrica em 2016, este esforço é 
contínuo e depende da construção de uma 
nova cultura institucional.

A mudança de comportamento é algo 
que leva tempo e amadurecimento do 
ser humano, mas é acelerada quando 
todos adotam novos valores.

Quando se compara o consumo de energia elétrica entre 

Janeiro e Outubro 2016 com o mesmo período de 2015, observa-se 

redução de x,xx% no consumo deste recuso.

2015 2016

Consumo de Energia Elétrica
(kWh/m²)
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