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SJBA registra redução no consumo de papel entre 2016 e 2017
Os recursos naturais devem ser pre-

servados por toda sociedade, de forma 
que sua utilização não prejudique as ge-
rações futuras. O 1º Balanço Socioam-
biental do Poder Judiciário, divulgado, 
em 05/10/2017, pelo Departamento de 
Pesquisas Judiciárias do CNJ coletou da-
dos referentes aos anos de 2015 e 2016 
de todos os órgãos do Poder Judiciário, 
exceto o STF e constatou que houve uma 
redução de 9%, passando de 3 milhões 
de resmas, em 2015, para 2,7 milhões 
de resmas, em 2016.  

Na Seção Judiciária da Bahia o con-
sumo de papel A4 branco passou de 
15.212 resmas, em 2015, para 18.278 
resmas em 2016. Aumento de 20,15%. 
Em 2017 o consumo registrado foi de 
14.998 resmas, queda de 17,94% em 
relação ao ano de 2016.

Ainda conforme dados do Balanço, o 
consumo total de papel reciclado no Po-
der Judiciário, em 2015, foi de 471.262 
resmas, e em 2016, foi de 476.864 res-
mas, o que representa um aumento de 
1% no consumo de papel reciclado pró-
prio.

Na Seção Judiciária da Bahia o con-
sumo de papel A4 reciclado passou de 
73 resmas, em 2015, para 668 res-
mas, em 2016. Aumento de 815%. Em 
2017 o consumo de papel reciclado foi 
de 451 resmas, queda de 32,48%. A 
Tabela abaixo demonstra os consumos, 
em resmas de papel A4 e reciclado des-
de 2011, data em que o CNJ publicou a 
Recomendação nº 11, de 22/05/2007, 
sobre a adoção de políticas públicas vi-
sando à formação e recuperação de um 
ambiente ecologicamente equilibrado e 

conscientização dos servidores e jurisdi-
cionados sobre a necessidade de efetiva 
proteção ao meio ambiente.

ANO
A4 

Branco
A4

Reciclado

2011 10.683 755

2012 14.761 747

2013 14.486 352

2014 16.960 182

2015 15.212 73

2016 18.278 668

2017 14.998 451

A partir de 2012 foram criadas novas 
varas nesta Seção Judiciária: a 2ª Vara 
de Vitória da Conquista e a Vara Única de 
Alagoinhas, em 2012; a Vara Única de 
Bom Jesus da Lapa (outubro/2013) e a 
24ª Vara (dezembro/2013); a 2ª Vara de 
Itabuna e a 3ª Vara de Feira de Santana, 
em 2014, o que poderia justificar um au-
mento de consumo de papel a partir des-
se ano. Em 2014 foram implantados o 
processo administrativo eletrônico – SEI, 
e, em 2016 o processo judicial eletrônico 
– Pje, que devem contribuir para a redu-
ção do consumo de papel.

Os dados revelam apenas as quan-
tidades de papel A4 branco e recicla-
do que foram solicitados pelo Sistema 
de Aquisição e Controle de Material ou 
Serviço – SICAM. Não há como afirmar 
que os itens requisitados em um ano são 
consumidos nesse mesmo ano. Nem to-

das as Subseções Judiciárias efetuam o 
registro de baixa mensal.

Economizar papel significa poluir me-
nos e consumir menos recursos naturais. 
A cada tonelada de papel reciclado é 
economizado até 20 árvores. O proces-
so para a fabricação de papel demanda 
ainda água e energia elétrica em todas as 
suas etapas. Para o branqueamento da 
celulose são utilizados produtos químicos 
que podem representar sérios riscos para 
a saúde humana e para o meio ambiente, 
comprometendo a qualidade da água, do 
solo e dos alimentos.

De acordo com a EMBRAPA (Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 
para produzir 1 tonelada de papel são 
necessárias 2 a 3 toneladas de madeira.

Além de tudo que foi mencionado, a 
redução do consumo de papel reflete di-
retamente na diminuição do consumo de 
diversos itens de material de expediente, 
como por exemplo, toner, canetas, gram-
peadores, perfuradores, clips, grampos etc.

DICAS PARA ECONOMIZAR PAPEL

1ª Pense antes de imprimir – precisa 
mesmo imprimir este arquivo? Uma có-
pia não é suficiente?

2ª Revise os documentos antes de im-
primir – entenda sua impressora: o texto 
cortou, a planilha saiu pela metade... 
Aprenda a configurar e visualizar a impres-
são antes de dar “OK” e “ver como fica”. 

3ª Recorte e cole as informações rele-
vantes de documentos. Se não consegue en-
xergar as letras na tela do computador, en-
tão aumente e deixe a impressora de lado.

4ª Prefira o uso do papel reciclado e 
utilize a frente e verso das folhas.

5ª Digitalize documentos e utilize as 
ferramentas do PDF para fazer anotações 
e/ou marcações.

6ª Substitua formulários físicos por 
formulários virtuais.

7ª Utilize arquivos digitais, esqueça 
as pastas A-Z e os classificadores. Seu 
documento digital pode substituir o do-
cumento físico.


