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JUSTIFICATIVA - PL 0246/2016 
A presente iniciativa cria o "Programa de Impressão Sustentável" na Administração 

Direta e Indireta do município de São Paulo objetivando reduzir a impressão de documentos na 
Administração Pública e o uso de papel clorado e de tinta ou toner quando a impressão de 
documentos for necessária, estabelecendo a prevalência de métodos sustentáveis na produção 
de documentos públicos municipais. 

Essa iniciativa não só auxiliará a redução significativa de despesas do erário com o uso 
de papel e tinta, como também inaugura uma política de proteção ao meio ambiente na 
produção de documentos públicos. 

O propósito do "Programa de Impressão Sustentável" vai, sem dúvida, ao encontro dos 
princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. 

O uso de papel reciclado já é uma realidade na Administração, mas cabe aprofundar os 
esclarecimentos quanto à adoção dé fontes digitais de impressão econômica. 

Ao serem criadas tais fontes, a ideia foi a de incluir pequenos círculos dentro dos traços 
que formam as letras, que não são preenchidos com tinta quando impresso ó documento. A 
fonte tem uma proporção diferenciada (o tamanho 10 da EcoFont equivale ao tamanho 12 da 
Times New Roman). Testes conduzidos pela Gerência de Tecnologia da Informação da 
Advocacia Geral da União - AGU demonstraram que na impressão praticamente não há perda 
de qualidade. Segundo o órgão federal, aferições precisas indicaram os seguintes resultados: 

Nota-se que, em relação à fonte Arial, tamanho 11, a EcoFont, tamanho 10 (dimensões 
equivalentes), utiliza aproximadamente 26% a menos de tinta. Em comparação com a fonte 
Times New Roman, tamanho 12 (a mais comumente usada), a economia chega a 12%, o que 
pode significar, somente para a AGU, algo em torno de meio milhão de reais de economia por 
ano, além dos evidentes ganhos sob o ponto de vista ambiental. 

Esse modelo de fonte visa à economia de tinta ou toner das impressoras, tanto que 
utilizem o processo de jato de tinta como a laser. 

A simples adoção de outras fontes de impressão em editores de texto usados 
massivamente na Administração Pública, como o Windows, da Microsoft, implica em economia 
de mais de 30% (trinta por cento) de cartuchos de tinta ou toner para impressão, conforme 
indica a tabela abaixo, extraída do blog Beeler's Corner, conhecido por realizar testes para 
usuários de computadores 
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Com efeito, esses dados são encontrados em vários testes realizados corn aplicativos 
comerciais, mas que possuem versão gratuitas, implementadas por organizações que visam a 
sustentabilidade.  

Assim a utilização de fontes sustentáveis, com ênfase na economia de material, pode 
ser, adotada sem custo para a Administração, e sem qualquer prejuízo como a aquisição de 
novos equipamentos ou outros aplicativos, e principalmente, sem qualquer perda de qualidade 
no resultado da impressão.  

À guisa de exemplo, as ecofontes atualmente são adotadas pela Advocacia Geral da 
União - AGU (http://www.agu.gov.br/interna/ecofont/index). Tribunal de Justiça do Paraná 
(http://www.tipr.ius.br/web/gestao-ambiental/ecofonte), Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul (https://www.tirs.ius.br/site/peticao10sentenca10/Manual Instalar ECOfont.pdf), Tribunal 
Regional do Trabalho da 3º Região de Minas Gerais 
(https://www.trt3.ius.br/socioambiental/html/voce pode fazer/vpf ecofonte.htm), Procuradoria 
Geral do Estado de São Paulo – PGE 
(http://www.pgecorregedoria.sp.gov.br/peticao10/peticao10.html), Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (http:7/www.tisp.ius.br/institucional/peticao10sentenca10/default.aspx). Ministério 
Público do Estado de São Paulo 
(http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/ProietoGestaoAmbiental/ecofont) e Tribunal Superior 
Eleitoral (http://www.tse.ius.br/imagens/fotos/tre-ap-ecofont).”  
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