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                    Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão  

Ficha de inscrição  

   

  

  

Dados pessoais do autor da prática:  

Nome: Marcos Roberto Pinto Corrêa  

Cargo: Técnico Judiciário – Área Administrativa  

Órgão: Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo  

Cidade/UF: Itapeva – SP   

   

Síntese da prática  

Título: Gestão Ambiental – Reaproveitamento de água no Fórum Federal de 

Itapeva  

Categoria: II – Boas Práticas dos Servidores da Justiça Federal Descrição 

até 4.000 caracteres:  

  

O Fórum Federal de Itapeva, inaugurado em 03/12/2010, possui uma 

 
  

área de aproximadamente 3.200 m² distribuídos entre subsolo, térreo, 1.º andar (em 

plena atividade) e 1 pavimento (sem uso imediato). O piso de grande parte do 

interior do Fórum é feito de cimento queimado. Para sua limpeza, é necessário 

lavagem semanalmente.    
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O reflexo dessa necessidade foi materializado na conta de consumo de água do 

primeiro mês de funcionamento:  

 
  

Primeira fatura de água com vencimento em 11/01/2011 = R$ 962,74 / 107m3  

  

Com um planejamento em mente, conversou-se com o proprietário do imóvel, o 

qual concordou em ceder três caixas d'água antigas do imóvel bem como 

tubulações e conexões que seriam descartadas.   

  

Canalizaram-se, assim, os drenos dos aparelhos de ar-condicionado direcionando 

a água gerada pelos equipamentos para as já mencionadas caixas d’água:  
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A partir de então, as lavagens semanais dos pisos e as limpezas diárias são 

realizadas com a água coletada após ser devidamente tratada.  

  

Após pouco mais de cinco anos da tomada dessa medida, houve a implantação da 

1.ª Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Itapeva; a tarifa dos serviços foi 

reajustada; o número de servidores, em relação à época da inauguração, mais que 

triplicou. O valor da Conta, porém, permanece estável. Tome-se como exemplo, a 

última fatura recebida, com vencimento em maio de 2016:  

  

  

Última fatura de água com vencimento em 10/05/2016 = R$ 211,88 / 25 m3  
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Média de consumo do último semestre = 27 m3  

  

Em média houve redução de perto de 75% (setenta e cinco por cento) do consumo.  

  

A medida foi divulgada para as demais Subseções Judiciárias de São Paulo durante 

Encontro de Gestores Administrativos (2012) e Convenção do Dia do Servidor 

Público (2013) promovidos pela Diretoria do Foro da Justiça Federal de Primeiro 

Grau em São Paulo - JFPGSP.  

  

Salienta-se que não houve gasto para a JFPGSP e que a medida pode ser adotada 

por prazo indeterminado, sendo, assim, impraticável estimar o valor total 

economizado financeiramente bem como a contribuição para o meio ambiente.  

  

À disposição para quaisquer esclarecimentos.  

  

Respeitosamente,  

  

Marcos Roberto Pinto Corrêa  

Técnico Judiciário – Área Administrativa  

Diretor Administrativo do Fórum Federal de Itapeva - SP  

Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo  

  

A síntese deverá conter as especificações abaixo:   

1. período de atividade da prática e os principais objetivos;  

2. principal inovação da prática;   

3. recursos e instrumentos utilizados;  

4. houve parceria como alguma instituição ou entidade;   

5. valores gastos para a implantação da prática;   

6. houve propagação da prática para outra unidade ou setor do judiciário;   

7. a prática contribuiu para o aperfeiçoamento da justiça;  

8. anexar fotos e link de vídeo relacionados a prática (facultativo).  

  


