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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

SJBA tem resultado positivo na redução
do consumo de insumos de impressão

Missa de Sétimo Dia
do juiz federal Pompeu

de Sousa Brasil

Informamos que a Missa de Sétimo 
Dia do Juiz Federal Pompeu de Sousa 
Brasil será realizada hoje, dia 08 de ju-
lho, às 18h, na Igreja Ascensão do Se-
nhor, no CAB.

Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

09/07/09 - Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias realizou audi-
ência pública na Justiça Federal em 
Ilhéus - A Comissão Permanente de 
Direitos Humanos e Minorias da Câ-
mara de Deputados realizou uma Au-
diência Pública na última sexta-feira, 
3/7, no auditório da Subseção Judici-
ária de Ilhéus. O evento contou com a 
presença do presidente da Comissão 
de Direitos Humanos, deputado fede-
ral Luiz Couto, dos deputados federais 
Raimundo Veloso, Ricardo Quirino e 
Lucenira Oliveira.

Formando a mesa diretora estavam 
a juíza federal substituta da Subseção 
de Ilhéus, Karina Costa Carlos Rhem 
da Silva, a diretora da Secretaria de 
Tecnologia e Ciência da Bahia, Rú-
bia Carvalho, o presidente da OAB 
- Ilhéus, Deusdete Sena, o presiden-
te do Poder Legislativo ilheense e o 
procurador-geral no município, Luiz 
Carlos Nascimento. (...)

JFHHÁ DEZ ANOS

A Seção de Modernização Adminis-
trativa – SEMAD divulgou os dados de 
consumo em impressão na Seção Ju-
diciária da Bahia (Capital) no ano de 
2018, sendo constatada uma consi-
derável redução em relação ao ano de 
2017, com 986 mil folhas de papel 
consumidas a menos, resultado advin-
do das campanhas de conscientização 
econômico-ambiental, promovidas pelo 
Comitê de Sustentabilidade, com vistas 
a criar uma cultura de racionalização do 
uso insumos de impressão e de uso de 
impressoras nas Varas Federais na Se-
ção Judiciária da Bahia. Aliado a isso, 
contribuiu também para esse resultado, 
a implantação do Processo Judicial Ele-
trônico (PJe), que diminuiu  a necessi-
dade de impressão. 

Assim, buscando ampliar esses re-
sultados, a administração  tem tomado 
providências para implantar a criação de 
ilhas de impressão, por entender que tal 
medida se impõe como uma premente 
necessidade. Para tanto, serão criadas 
ilhas de impressão nas Secretarias da 
Varas e nos Apoios aos Gabinetes, aos 
moldes do que já acontece na área ad-
ministrativa. Tal medida visa diminuir ao 
máximo o número de impressoras exis-
tentes nas unidades, viabilizando assim, 
a disponibilização/substituições das de-
volvidas para as Subseções, bem como 
a diminuição no consumo dos materiais, 
priorizando o uso racional e sustentável 
dos insumos atrelados a impressão de 
documentos, a exemplo da utilização de 
papel reciclado. 

Além disso, e considerando o  expressi-
vo corte no orçamento de custeio do Tribu-
nal, que trouxe a necessidade de instituir 
medidas que gerem  economia de insu-
mos atrelados a impresssão, a exemplo do 
que foi feito no TJDFT, a Seção Judiciária 
da Bahia tem adquirido impressoras que 
utilizam softwere gerenciador de impres-
são que permite identificar o teor dos do-
cumentos bem como o número do usuário 
que efetuou o serviço. Concomitantemen-
te, urge, salientar que além da necessida-
de de economizar papel, deve-se levar em 
conta que ao reduzir o número de impres-
sões, se reduz também o gasto com ton-
ner, material sabidamente tóxico, levando 
à preservação da saúde do servidor que 
usualmente tem contato com o material 
ao trocar cartucho.


