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2019BALANÇO 
ECONOMIA DE ENERGIA NO PJERJ

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

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 dos últimos anos, a DGLOG tem 
divulgado 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.

Quando se compara o consumo de 
energia elétrica entre Janeiro a Outubro 2018 
com o mesmo período de 2019, observa-se 
aumento de 0,41% no consumo deste 
recuso. A justificativa de aumento de 
consumo de energia elétrica, em jan/2019, 
no Palácio da Justiça – Lâminas I, II e Central 
foi que: Em janeiro de 2018 a série histórica 
era ainda anterior à ocupação das 
serventias do Anexo da Cidade Nova que 
ocorreu em maio/2018.
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PARABENIZAMOS 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. O RESULTADO ALCANÇADO NÃO SERIA POSSÍVEL SEM 
A COLABORAÇÃO DE TODOS!

Os NUR que se destacaram em termos de 
redução do consumo de energia elétrica foram: 

1º

2º

3º

4º

5º

2018 2019

Consumo de 
energia elétrica

(kWh/m²)

73.007.809 73.309.433

Fórum de Pinheiral (05NUR)
Redução em -28,63%.

Fórum de Santa Maria 
Madalena (09NUR)
Redução em -25,91%.

Fórum de Rio das 
Flores (05NUR)
Redução em -25,66%.

Fórum de Sumidouro (09NUR)
Redução em -23,47%.

Fórum do Méier (12NUR)
Redução em -19,17%.


