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Aniversariantes
Hoje: Damião Uchôa de Alencar (Feira 
de Santana), Vinicius Moura da Silva 
(Guanambi), Cristiane Guimarães Lima 
(NUCAF), Arisson Silva (18ª Vara), 
Alessandra Carine Silveira Eloy Santa-
na (22ª Vara) e Indira Vanessa Silva 
Teles de Carvalho (24ª Vara). Amanhã: 
Luiz Augusto Oliveira Almeida (NU-
ASG), Yuri Gusmão Costa Souza (21ª 
Vara), Vespasiano Oliveira Coqueiro 
(Vitória da Conquista) e Jorge Luiz Ar-
canjo Leite Filho (Turma Recursal). 
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Seccional doa mais de uma tonelada 
de papel para reciclagem

Em mais um ano do Programa de Des-
carte de Autos Findos, a Seção Judiciária 
da Bahia realizou a doação de 1.230 qui-
los de papel para o programa Recicle Já 
Bahia.  Todo o papel é oriundo da elimina-
ção de processos findos, a totalidade deles 
execuções fiscais arquivadas cuja triagem 
foi realizada durante todo o ano de 2015 
pela equipe do NUCJU. 

A coordenadora do Programa de Coleta 
Seletiva em Órgãos Públicos da Secretaria 
de Administração do Estado da Bahia, Va-
nuza Gazar dos Reis, que já é parceira da 
Justiça Federal no programa há mais de 

dez anos, assinou juntamente com o juiz 
federal diretor do Foro Iran Esmeraldo Leite 
o termo de doação do material na última 
quarta-feira, 25/11.

Todos os recursos provenientes do ma-
terial doado serão utilizados nos programas 
desenvolvidos pelas cooperativas apoiadas 
pelo Recicle Já Bahia. 

Presentes ao ato de doação, os diretores 
da SECAD, Diego Nascimento, e do NU-
CJU, Águido Barreto, além do supervisor 
responsável pelo Programa de Descarte, 
Marcos Antonio da Rocha.

O 3º III Encontro de 
Gestores de Segurança 
do Poder Judiciário da 
União e o 9º Seminário 
Nacional dos Agentes 
de Segurança do Po-
der Judiciário da União 
aconteceram em Brasí-
lia entre 5 a 7 de no-
vembro, evento organi-
zado pela AGEPOLJUS 
que teve como tema “A 
Atividade de Inteligência na Segurança do 
Poder Judiciário”. 

O presidente da Agepoljus, Edmilton 
Gomes, falou das dificuldades vividas pela 
categoria em meio a uma campanha sala-
rial que quase impediram a realização do 
Encontro. O cerimonial do evento ficou a 
cargo do diretor jurídico da Agepoljus, An-
tônio Walker Silva Matos. 

O secretário de Segurança do STF  Mu-
rilo Herz deu um panorama geral da segu-
rança no Poder Judiciária inclusive quanto 
aos juízes ameaçados e toda a logística 
necessária para monitorar tais magistra-
dos, as condições de trabalho e seguran-
ça em todos os fóruns do País e tudo que 
vem sendo feito pelo STF para proporcionar 
uma segurança judiciária eficiente.

O 9º Seminário Nacional da Agepoljus-
reuniu 120 agentes de segurança judiciária 
de todo o País para debater temas rele-
vantes para a categoria. O evento é uma 
oportunidade de aprimoramento profissio-
nal com palestras e workshops ministrados 
por especialistas renomados no universo da 
Segurança Institucional.

O diretor jurídico da Agepoljus Antônio 
Walker Silva Matos participou da mesa de 
abertura ao lado do desembargador federal 
do TRF1 Marcos Augusto de Sousa e ou-
tras autoridades. 

O desembargador federal Marcos Au-
gusto de Sousa comunicou que o TRF1 
acabara de aprovar resolução que estende 
o porte de arma aos agentes de segurança 
judiciária da Primeira Região. O desembar-
gador registrou que o seminário permite 
a troca de experiência entre os servidores 
de vários Estados e elogiou a seleção das 

palestras, destacando a importância dos 
conteúdos.

Em sua palestra final, o desembar-
gador federal Marcos Augusto de Sousa 
tratou dos vários aspectos das atividades 
de Segurança e Inteligência no Judiciário 
Federal. Relatando experiências pessoais 
ao longo de sua carreira como magistrado, 
Souza reiterou diversas vezes a necessida-
de da profissionalização da segurança no 
Judiciário, para que ela tenha “a cara do 
Judiciário”. 

O desembargador federal lembrou que a 
segurança judiciária é muito mais do que a 
escolta de magistrados ameaçados de mor-
te. Outro ponto destacado pelo palestrante 
foi a necessidade de integração entre a área 
de segurança e a de Tecnologia da Infor-
mação nas unidades do Judiciário Federal. 

Para ele, como parte da 
evolução natural da so-
ciedade, essa integração 
é parte da especialização 
dos Agentes. 

Marcos Augusto de 
Sousa disse ainda que 
espera o tema figuran-
do no rol das palestras 
do próximo seminário 
nacional da Agepoljus. 
Na avaliação do desem-

bargador, não há como valorizar o serviço 
público sem valorizar o servidor público.

O agente de segurança judiciária Paulo 
Márcio Rodrigues também esteve presente 
aos eventos.

Agentes de segurança judiciária da 
Seção Judiciária da Bahia participam 
de Encontro Nacional da categoria

10 tribunais brasileiros reciclaram 
mais de 300 toneladas de papel

O Poder Judiciário reciclou, nos últimos 
anos, pelo menos 338,4 toneladas de pa-
pel, de acordo com informações prestadas 
por 10 tribunais. Grande parte desse volu-
me pertenceu a processos judiciais e foi eli-
minado conforme orientações da Recomen-
dação n. 37 do CNJ. Em 2011, a norma 
formalizou o funcionamento do Programa 
Nacional de Gestão Documental e Memória 
do Poder Judiciário, que tem como princi-
pais objetivos dar racionalidade e seguran-
ça à gestão dos documentos da Justiça, de 
modo a preservar direitos e os patrimônios 
histórico e cultural, além de manter o aces-
so a informações necessárias às partes e 
às instituições do Poder Judiciário. Parale-
lamente, a norma estabelece critérios para 
o descarte de todos os documentos que fo-
rem considerados desnecessários.

O maior volume reciclado entre os tri-
bunais que prestaram informações veio do 
TRT da 1ª Região, no Rio de Janeiro, que 
destinou 138,6 toneladas de papel à reci-
clagem apenas no primeiro semestre deste 
ano. De acordo com informações da Coor-
denadoria de Disseminação da Segurança 
no Trabalho e Responsabilidade Socioam-
biental da corte, o material foi encaminha-
do à Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana (Comlurb), entidade responsável 
pela coleta seletiva no município do Rio de 
Janeiro. De acordo com a Comlurb, o que 
é recolhido é distribuído a nove núcleos de 
cooperativas parceiras.

Pioneiro na reciclagem, o STJ reciclou 
36 toneladas de papel desde 2009. Além 
desse montante, os documentos judiciais 
encaminhados correspondem a 9,1 tonela-
das. O tribunal que julga processos antigos, 
por ser a última instância para grande parte 
das demandas, também reciclou 12,8 to-
neladas de papelão em 2013 e 2014. O 
material é encaminhado à cooperativa de 
catadores de materiais recicláveis, confor-
me previsto no Decreto 5.940/06, que es-
tabelece a política que órgãos e entidades 
da administração pública federal devem 
seguir em relação aos resíduos recicláveis 
descartados, e reiterado no item XXI da Re-
comendação CNJ n. 37.

As ações de destinação de resíduos 
produzidos nos tribunais deverão ser exe-
cutadas e coordenadas pelas unidades 
socioambientais, de acordo com a Reso-
lução CNJ n. 201, editada pelo CNJ em 
março deste ano. Com base em um Pla-
no de Logística Sustentável (PLS-PJ) que 
cada tribunal deverá elaborar, as unidades 
serão responsáveis por “adotar modelos 
de gestão organizacional e de processos 
estruturados na promoção da sustentabi-
lidade ambiental, econômica e social”. A 
resolução prevê ainda que a quantidade de 
cada tipo de material reciclável destinado 
ao reaproveitamento (madeira), desconta-
minação (lâmpadas, pilhas e baterias) e re-
ciclagem (papel, vidro, metais, resíduos de 
obras e de informática) deverá ser apurada 
e divulgada periodicamente.


