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Aniversariantes
Hoje:  Alexsandra Santos Fraga Passos 
(Feira de Santana), Eduardo Sérgio Gui-
marães Santana (SECAD), Graziela de 
Vasconcelos Machado (20ª Vara), Mar-
cos Antônio da Rocha (NUCJU), Fer-
nando Júnior Santos Santana (Vitória 
da Conquista), Jackson Leite de Olivei-
ra (VIPAC) e Marla Romana Pita Olivieri 
(9ª Vara). Amanhã: Elizabete Oliveira 
de Almeida (NUASG), Roberto Pereira 
Santos (Paulo Afonso), Luiz Flávio Dias 
da Cunha (Barreiras), Thiago dos Santos 
Barbosa Silva (Alagoinhas), Luciana Fi-
gueiredo Amaral Ribeiro e Roberval Bar-
reto dos Santos Filho (ambos de Campo 
Formoso). Domingo: Liliana Kelsch Sar-
mento (24ª Vara), Roberto dos Santos 
Souza (NUCJU), Orlando Rufino Martis 
(Turma Recursal), José Veríssimo Neto, 
Camila Oliveira de Sousa Sardagna e 
Luis Fernando Lima Vieira (os três de 
Vitória da Conquista). Segunda-feira: 
Alda Geane Barbosa Guimarães de 
Queiroz (Teixeira de Freitas), Jacira Sil-
va Brandão (11ª Vara), Roselias Bento 
da Rocha Bouzas (NUCJU), Nilcelia da 
Silva (VIPAC) e Patrícia de Araujo Brito 
(Turma Recursal).
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Processo de falsificação de dinheiro com 
111 anos ganha cuidados especiais 

da Seção Judiciária da Bahia

A Justiça Federal – Seção Judiciária da 
Bahia – entregou aos cuidados dos espe-
cialistas do Memória & Arte Ateliê de Con-
servação e Restauro, um dos mais antigos 
processos de falsificação de moeda do Es-
tado da Bahia. O processo foi aberto em 
1904 e tramitou por diversas comarcas, 
em diferentes cidades baianas.

O documento é todo manuscrito em 
tinta ferrogálica e caneta tinteiro, inclui o 
sumário de culpa, depoimento dos réus, 
testemunhas e envolvidos; é composto de 
168 folhas, em papel pautado, de dimen-
sões, cores e pesos variados e 140 cédulas 
falsificadas de 10 e 20 mil réis.

Passados 111 anos, o documento, que 
faz parte da história da Justiça baiana, 

CNJ cria núcleos 
socioambientais 

no Judiciário 
O Conselho Nacional de Justiça apro-

vou resolução que determina aos órgãos e 
conselhos do Judiciário a criação de unida-
des ou núcleos socioambientais.

As unidades ou núcleos socioambientais 
terão caráter permanente e estarão, prefe-
rencialmente, subordinados à alta adminis-
tração dos órgãos, tendo em vista as suas 
atribuições estratégicas e as mudanças de 
paradigma que suas ações compreendem.

Por meio dessas unidades, deverão ser 
adotados modelos de gestão organizacio-
nal e de processos estruturados na promo-
ção da sustentabilidade ambiental, econô-
mica e social. Entre os exemplos de gestão 
estão o aperfeiçoamento contínuo da qua-
lidade do gasto público; o uso sustentável 
de recursos naturais e bens públicos; a re-
dução do impacto negativo das atividades 
do órgão no meio ambiente com adequada 
gestão dos resíduos gerados; a promoção 
das contratações sustentáveis; a gestão 
sustentável de documentos; a sensibiliza-
ção e a capacitação do corpo funcional, 
força de trabalho auxiliar e de outras par-
tes interessadas, e a qualidade de vida no 
ambiente de trabalho.

Os órgãos judiciais devem promover  
coleta seletiva, reuso e reciclagem de ma-
teriais, estimular articulação entre Judiciá-
rio e catadores de resíduos, para inclusão 
social. A resolução também incentiva a in-
formatização dos processos e procedimen-
tos administrativos. “O uso sustentável de 
recursos naturais e bens públicos deverá 
ter como objetivos o combate ao desperdí-
cio e o consumo consciente de materiais, 
com destaque para a gestão sustentável 
de documentos como a implementação 
de processo judicial eletrônico e a infor-
matização dos processos e procedimentos 
administrativos”.

A resolução destaca ser prioritária a 
qualidade de vida no trabalho, a valori-
zação, satisfação e inclusão do capital 
humano das instituições, com ações para 
estímulo ao desenvolvimento pessoal e 
profissional e a melhoria das condições 
das instalações físicas.

O documento traz sugestões de susten-
tabilidade, racionalização e consumo cons-
ciente quanto à aquisição de materiais e 
à contratação de serviços. Uma das dicas 
trata dos copos descartáveis. A orientação 
é para que eles sejam substituídos por dis-
positivos retornáveis ou biodegradáveis.

Material de limpeza - Recomendam-se 
os produtos biodegradáveis e a capacitação 
e sensibilização periódica dos profissionais 
que atuam na área de conservação além da  
redução do consumo de energia.

apresentava graves problemas de acidez e 
sujidade em todo o suporte, pela própria 
ação do tempo e acondicionamento inade-
quado, com severa dificuldade de manipu-
lação, todavia, considerou-se que seu esta-
do de conservação estava bom devido ao 
fato de apresentar a condição de 100% de 
leitura, com pouquíssima ação de insetos e 
de fungos, e nenhuma de roedor. 

No Ateliê do Memória & Arte, o docu-
mento foi higienizado, restaurado, digitali-
zado e encadernado por especialistas baia-
nos e volta ao Poder Judiciário. 

As duas fotos à esquerda mostram o 
processo antes da restauração. As fotos à 
direita mostram o mesmo processo após 
receber o tratamento, sendo entregue pe-
las restauradoras Vanilda Mazzoni e Alícia 
Lose à bibliotecária Luzineide Oliveira.

Para mais informações: Profa. Dra. Va-
nilda Salignac Mazzoni: (71) 88612949, 
vansalignac@ig.com.br; Profa. Dra. Alícia 
Duhá Lose: (71) 91489395, alicialose@
gmail.com; Tec. Restauro João Encaciel Al-
ves Pacheco: (71) 9939-5453.


