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Informações detalhadas sobre a prática
Finalidade
Promover uma competição saudável entre os prédios do Judiciário para estimular o consumo
consciente de recursos naturais e de bens públicos entre servidores e magistrados.
Passo a passo para a implantação
O TJ + Sustentável é um programa desenvolvido pelo Poder Judiciário do Rio Grande do
Norte e implantado no TJSP graças a convênio firmado entre as duas Cortes, em dezembro de 2014.
O projeto-piloto, realizado no ano de 2015, envolveu 12 prédios do TJSP no Estado. A meta dessas
unidades era reduzir o consumo de água, energia, telefone e copos descartáveis. Para tanto,
participaram da campanha que envolveu a distribuição de peças de comunicação, veiculação de dicas
de economia, palestras de conscientização e um jogo virtual.
Cada prédio recebe sua média de consumo, calculada com base no mesmo período do ano
anterior. Para ganhar a pontuação máxima no game virtual, a unidade deve atingir as metas de
redução de consumo, estabelecidas pelo Comitê Gestor do projeto, formado por juízes e servidores
da Presidência e secretarias do TJSP.
Por meio do jogo hospedado no hotsite, cada uma das 12 unidades participantes tem uma
“árvore virtual”, que fica mais seca ou mais frondosa de acordo com os resultados de economia
alcançados pela unidade. Mensalmente, cada “árvore virtual” pode receber até 36 folhas, caso o
fórum atinja a meta de economia estipulada para os quatro itens: Água: 6%, Energia: 6%, Copos
descartáveis: 10%, Telefonia: 7%. Caso a unidade não atinja a meta, mas apresente alguma economia
nos itens acima indicados, sua árvore receberá número menor de folhas, levando-se em conta o peso
de cada elemento. Se não houver economia em nenhum item ou se houver aumento de consumo, a
árvore da unidade não receberá folhas. Para cada meta superada, a árvore ganhará frutos e, em caso
de superação das quatro metas no mesmo mês, haverá elemento surpresa. Também fica disponível no

hotsite o ranking dos prédios participantes de acordo com a pontuação.
Resultados alcançados
- Redução no consumo de água, energia, telefonia e copos descartáveis;
- Difusão de nova cultura de responsabilidade ambiental entre os servidores, seus familiares e o
público que diariamente acessa os prédios do Tribunal.
Fonte
Site do Instituto Innovare, disponível em: http://www.premioinnovare.com.br/praticas/tj-sustentavel20150514195047456427

