
PODERJUDICIÁRIO
Seção Judiciária do Estado do Amazonas

PORTARIA N. 280, DE 17DE OUTUBRO DE 2008.

O Juiz Federal Diretor do Foro e Corregedor Permanente dos Assuntos

Auxiliares da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais,

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo N. 527/2008-AM,

CONSIDERANDO:

a) a Lei N. 6.938 de 31 de agosto de 1981 que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação;

b) as Resoluções/CONAMAlMMA N. 257, DE 30106/1999, e 263, de

12/11/1999, que estabelecem a obrigatoriedade de procedimentos de reutilização,

reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada para pilhas e

baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus
compostos;

c) a Resolução/CONAMAlMMA N. 275, DE 25/04/2001, que estabelece o

código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de

coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta
seletiva;

d) o Decreto N. 5.940, de 25 de outubro de 2006, que institui a separação dos

resíduos recicláveis pelos órgãos e entidades da administração pública federal e a sua

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis;

e) a PORTARIAlPRESIITRF da 1" Região 600-008, de 22 de janeiro de 2008,

que instituiu Comissão para desenvolver e implementar o programa para coleta seletiva
no âmbito do TRF-1" Região;

f) a PORTARIAlPRESIITRF da 1" Região 600-107, de 17 de abril de 2008, que

instituiu o Programa de Coleta Seletiva Solidária dos resíduos recicláveis descartados no
TRF-1" Região;

g) as deliberações da Comissão instituida pela PORTARIAlDIREF/SJ-AM N.

150, de 30 de maio de 2008, e PORTARIAlDIREF/SJ-AM N. 175, de 23 de junho de 2008,

para desenvolver e implementar o programa para coleta seletiva no âmbito da Seção
Judiciária do Amazonas,

RESOLVE:

Artigo 1° - Fica instituída a separação dos resíd
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âmbito da Seção Judiciária do Amazonas e a sua destinação às associações e/ou
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.

Artigo 2° - Para fins desta portaria, considera-se:

I - coleta seletiva: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na
fonte geradora, para o encaminhamento ao processo de reciclagem.

11- coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados,

separados na fonte geradora, para destinação às associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis;

111- reslduos recicláveis,descaflados:=:mãteriais passíveis de retorno ao seu

ciclo produtivo, rejeitad/:,~:inã;5~~~éT~y~!~ rp@sNn~~dª~~~~istrativas do Seção

Judiciária do Amazon~~; / ~ ~ \'- ,~~_~/.., p,~
IV - Corrts"sãb::>aecOleta~va1Sbliélári?trata-se~IGo'n,iSSãO instituldaL.' ". ''\ ..• l , ./ 'c, -' ",~> " t\ "(,.....I ft \ '

pelas PORTAR)A,t~E~lfJ;~~;N. ~~,o,;?;~J\maiO de 20P~2~,!p~~R\~DIREF/SJ-
AM N. 175, d~'23/deJ~QhQfde~2º£8;,e integrada~1?9r~~mbros das~ár,e.as~eModernização
Administrati~~;(~~~<S~rviÇas Gerais, comu6!~~s~~~,'rilni~~f~ti¥s. \~\terial e

patrimõniolJ;'lanej~iTIen:l? eorça~ento e Area Judiciár,i,l. "Í'; l' "', \::0 \ \\
Artigo 3~starãô/habilitadas a coletar os resíduos rec,i,C1~,Véi~edes'cartados
I ' ~ I,"r'o.-f "'- ",,~'.c~/ I

no âmbito da Seção~udiciária do-Amazonas/as associações e cooperativas dê-.catadores

de materia!,s,re~icrã~~!~ue atendere~'a~~,';;\Jin~~(rtciuisitos;r~~'Y~ '. j:
,\ " estej~mJormal e exclusivamente constitlJídãs ,por' cataClorés de materiais

reciCI~vei~du,ietfe,'tJh,~m\' d,at,ação como ÚriiC,a,fonte de ~enda,'?,/, ',\" \((,~ ~/'!j'/ 'A\\. I, \'.',.-,.\....,\" I' i "! ./," I ' ,

S 11-não possuam fin's lucrativos' / ,", ~. ~~ ,,' ";'" \~ "/.' '"""- ')< i \ I / .I ~ )\ ./ ,.:""'\ /

111\ pOsSclam'r'n'fta:e,;,tr,uturapara realizar ~triag,eh; e/áêlãs ific,a,ção,dos
\ ,. /. '<:' "-.( J '"" ...~ /11 "~~. 0!' 'j /

resfduos re9Clã\tei~dt!s'ca'rtà9,.?s;i,; '1 /iB:,"";~ (L>-}::~'':-~/~\ '/,/ ç"'\j
\ ...'" "-',/..J/.,- .~<_./"",-j{(\ iAk ~ '-.,--~' . /', )
<IY~apresentem 0 sistema de rateio entre os ass'ocladose.cooRerados.,'/
\., \(4;'>-,," ....<.-..:.: J.1 I.> '= ,(..,.\)...~//' .<~/
~ 1~~M,côtnprolÍ.aç, ão,dils e,xigênciascprev,.ista.sD'o,'s.inci,sos,<I'\~,éclI/seráfeita

. '-.'<11 h>-.. ~'-. '<"'::':"-l UU FS l f'\ ~.:..-:> . // A,,":."/ /. .
mediante a apres'erjtação:dô"'estªtuto,~o.\;/-contrato.soclate-a comp~ovaÇilo.das eXigênCias

~ ,'"•, - '---. -. '.,." ----,~~.:!';;/
previstas nos incisos "'lltJe~Y)J\serLf~[ta-.por-me'iQ- de~(de"dlàraçãó das respectivas

, 0,V(J!:t1!'¥.\<"IT"'l")"~Q\\N7:/associações e cooperativas - .. :-~~~~ J-'~ -:.. --
.. __ .

~ 2° - A comprovação da exigência prevista no inciso 111e IV do "caput" deste

artigo deverá ser feita perante a Comissão de Coleta Seletiva Solidária,

~ 3° - Deverão ser implementadas ações de publicidade de utilidade pública,

que assegurem a lisura e igualdade de participação das associações e cooperativas de

catadores de materiais recicláveis no processo de habilitação.

Artigo 4° - A Comissão de Coleta Seletiva Solidária realizará sorteio entre as

associações e cooperativas devidamente habilitadas que fir rão t mo de com missa
TRF-" REGIAoiIMP .15-42-05
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com a Seção Judiciária do Amazonas, de acordo com o modelo em anexo, para efeiuar a
coleta dos resfduos recicláveis descartados.

s1° - Deverão ser sorteadas até quatro associações ou cooperativas, sendo

que cada uma realizará a coleta por um perfodo consecutivo de 06 meses, quando outra

associação ou cooperativa assumirá a responsabilidade, seguida a ordem do sorteio.

S 2° - Concluído o prazo de seis meses do termo de compromisso da última

associação ou cooperativa sorteada, um novo processo de habilitação deverá ser iniciado.

Artigo 5° - Sempre que julgar necessário, a Comissão de Coleta Seletiva

Solidária poderá realizar diligências~jlJnto"áS"~iaç0es e/ou cooperativas sorteadas,

com vistas à aferição do~~;eíitnl~Gete{m~~previstas no termo de

compromissofirmad~~~~~~ p~ ..
Artigo J-j-- ~~e~ ,à ~mlss,?Osde.fG_OI~ SelEltlva ~o~la,\,upervlslonar a

separação dosJreSíd~os {eciClayeiS descartados, na fon~geradora~em\como a sua
d t. ã I."'() ~ .Y:.~'" 1-';,.1-t---O), t d 'd'-o~r.t\ .:--...-ó \\I'á .es Inaç o para as,assoclaçoes e coopera Ivas" e.ca a ores e'm,.a,e~nals,reclc vels./. 'fi,' , o/v • '-I""" _o. /. \\

A••.!4õ' p:t-/ã' / fi d . .A - --... t'd d'- d'~"rí7a à' d f,'<lgo'--:'- ,0U.;r ? ser ~a as parcenas]ç"om~ l..i~<e\ e' ~ca as \ e esa e- fld"'" t\,h,,",'t . t à .. , ã d'" h) ,..I r"':t \t'é 'preservaçao o m~Lo-amU.lene, com VISas aqul,sJço ~...;\.co~~~en os \ CnlCOS
necessárioL! à otirhi~o dos. piocedimentos de coleta e desfaziment~ dos resíduos

recicláveisl ib~m~~~ea)izaçã? de ~ções de,;reínamíPfili'\~'~ s{tvi}bo

l
!res e

prestadores ,de serviço/i ,'~. ,~f:r " I' .J
~1\° C '•.• t:i. à' C' d C 71 S 1"'7' S I'a'a . ./,. It " .'.';S ,- auer" ! omissão e o eta e etlva= o I' na..onen ar~-supervlslonar a

exebução~~à\e~.o,~~beria de que trata estf artigO;~~~/ (\l~t;,~~~1'N A~~; ••QÜ£S6S,\OmiSSOSserã,Od~im,id6s pela Direioria-.9).FcOfj?Í.//, \
\. \\ -(.,..,'\.)~ I ~,'\ /..j li r , >f. .• _ I

ArtI90\9°,::JEstl1~p..ort"ana.el),traráern.\{I.gor,na data de su-ª..pub"c~çao:
" \\ ./," ~' .....J i!~ .~:;;.;" / 11 },-)", /~ "Y"r 1/ '.

~T~~.6~l:r:~t1~~~i
~~~IA/)(~S}~ ~'j,~

~AN:rONIO,F A, CJS O-NASCIMENT,~~--......::<.U (J"~ - _...--.-- ~ \\\.l ~•.•~/-.....:::iJ. ~ z'j~'';,-tOI,' " -\Ó-r)d~~oJSy-""......---
, -----.:::::' I:.....~.n.~-~J •.•• I~ "_. _~

____ o _~
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ANEXO DA PORTARIA N. 280, DE 17DE OUTUBRO DE 2008.

TERMO DE COMPROMISSO

Por este instrumento particular, em que são partes a Seção Judiciária do

Amazonas, localizada na Avenida André Araújo, n. 25, Aleixo. CNPJ, doravante

denominado DOADOR, representado pelo Sr. xxxx (nome e cargo do representante), RG

N° xxxx SSPIXX, CPF xxx.xxx.xxx:~i-a~(i'iõme cià':"2OOperativa/associaçãO),localizada
/.........-,n -C ( -ri I ) I.V ,'~

nota) (endereço), CNPJ,:,,-,(n~):'dora,vante-denominada1DONATÁRIA •..[epresentado pelo(a)
./ /" \ •. ~ ....IlZ,. '''.""'"''..•......

Sr.(a) xxxxxx (nom7'ecarg'õ'do1epresent~nte),~<3.N° xxxxx(SSP/?O<;-'CPFxxX.xXX.xxx-
. //:~ ~ ~f> \(~l;tCJfJ,,,"I~ <::.A~

xx, têm, entre SI,co,mO'justoõcon,t,ra,tado.o'que se'segue: '" ~ 1\, 'V..,I\Ii.;j.,"-J 05 -/'L ~~ ~t ,:.'
CLÁUSULA P.~íME!,RA'",DO--:O~.:!ETO* - -h - z.X. /\ "1J

I õ-- ':lJ / '" '\.):,/I '"V'" , .
~ ~~~~To/mo de :80mpromlsso tel1'l~por-t0~J~!Oa" c(Elçaode ,matenal

. lá I à 'It. 't.l-:'/. /. d t d d .'.',. ~'/.Iá~r""" \ fi dreclc ve s,cooper~ Ivas associações e ca a ores e.matenals'reclc velS, para InS e
11 h'- r-::;7' ,-o \-(' .~" / • I. 1 .••• ", "'r: . ~ ~ .L.

~:c~::.geml' ;r
p
;; ~~Oe;)me;, s, pOden: ser :,o(r~';ir d••

. '0!~/1 ~ ' ~* ,Uj li
CLÁUSUL~I~EG, U\,t-I,"!!:.:!;' DAS OBRIGAÇÕES Db~,P,~,R"~!%~S(lY1 /!

\\/

1 ~ Compete ao DOADOR:, "". ,~';:" \ V"~ 0;/ f ;f
'~)\~t;iira?~I~ia se,letiva intern~,:'dos mát;;iaí,s re6i~láv~1é~n~o a sua
\ \ \::'7\ ~) !j (i / (}?:t----? ~~!j/v Idisposição comci,Ji~o;i '- ..J~ I' < , / /1 '--../ I\~ /i

....; ~ ' ~ ,<;.' ( , v

\
b) ~~\enât ~materi~ltl\loca~~,',s,e,gtiro, proí~gido'écln-fr'ãrimem,Périe"s..e ações,/ ~ ""v/\ -<~ )'-<) ,fie -::~\\l V'r--.....;: . ~":/' )' .', /

de degradá~ãq!\,até'qUe",se.,tentía-1icumUla(jO"Uri1-VOIUm,'e_que justifiqde , coletá pela
"','~F,,"~~(,1 .~- ~ "----.•.~' / .//,'.~Y/

equipe da DONAJrARIA; "- .•...:,:1l?[ T"O \-r?/:/ ,~~"~/,,.>-..:~---.;: Â D('fj' DC''Íf\V .. .,~,,,. d
c) aCQm~9ar~tr9~~-,~c~~~execu9.ã~,.-1~ste/ Termo e

Compromisso, av~nd&%k IresultadQs,_por iritefmédio-d~iSSã~:djéoleta Seletiva
'----.::.::""Li>----- '--~ __- -M" \) H'--"'.........-

Solidária; ~!&JJt;;'tJms~~/
d) analisar as propostas dereformulaçõesao Termo de Compromisso, desde

que apresentadas previamente, por escrito, acompanhadas de justificativa e que não

impliquem mudança do objeto;

e) normatizar e reorientar as ações deste Termo de Compromisso, se for o

caso, responsabilizando-se por ele, em virtude de paralisação das atividades ou de outro

fato relevante que venha a ocorrer, de modo que se evite descontinuidade ções

pactuadas.

TRF.I' REGIAOilMP.ls.02-05
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11- Compete à DONATÁRIA:

a) executar as atividades previstas neste Termo de Compromisso com rigorosa

obediência ao objetivo pactuado, visando à promoção social dos catadores de materiais
recicláveis;

b) indicar ao DOADOR a equipe, composta exclusivamente por cooperados,

que realizará a coleta do material doado, no intuito de facilitar o acesso às dependências
da Seção Judiciária do Amazonas;

c) não permitir a participação de terceiros não-cooperados na consecução do

objeto do presente contrato, ainda que aJ[tiJTõgrali.iito:ou<mediante relação empregatfcia;....- ,-- ~- "'--.

d) permanecer nas':déj5ê;dêi1cfa; U6rg:ãó ape'i1~s;o~tempo necessário para
// '\ ~) ..~--" ~" .. '<'-1. I ~~

realizar a coleta de for~ar'esP~l'1s'ável e efici~@e~_ ." p. .
) t /rt' -" Y I ...--:'1 t'''d~'''~d''''''~ d 'hd" •....•OADOR ée ranspo arzos,yo umes' co e a os, Iretamente a se e do,."" at a/ / .:J" I / "..' ...",) - l\V \\

empresa de reciclág~; registrar o peso do material doado'e,:os.valo~s r~cebidos pelali -¥) (;~'-:;:- I "*1' /' d .•\... <J').. (; '-'Ll \\
sua venda, el'!J'pla'nil'},a~Speci~~~f/ - ~,>~'-.. -':...--:X J; ..r .~\

f)/~.el~ela\ ..I.~za e higienização do tránsporte dO.. ritatbri~l~iciáv.el até ar r f-.... ~J-J. ();" '., 'tl-';,. ," j .- \

empresa de reciclag!,!m;'?// -Q ......,. ~... ,-'~ \. \ \I ' '.,...~. \,~.. '..•..1{j ,

g) respdn)abilizar:se pdr quaisquer danos ou prejulzoideêôrierrtes da\conduta

dos coope{~dO}d~tf~nciàs,,~0~6rgã0t:? ,-'.. f:/);:!/2 0. i ,1
h) não'\iitlllzar o matenal-doado pelo 'DO;.o,DOR em finalidade distinta ao
~ '•••..•• - I . •• ..-:~:~~'~ ", ~_... .~ ..•.\-.....( "" ~ :'

estabeleCid?\neste\[e~~b\de Compromis~~; ' ..' n?"\, ..,:;/(:; (~!? I,'
\.. fi) \~~~r) tomY;lJ'~iSqUer ônus dénat~reza t~~balhista, ,P\~,~}del'!é~~J?UI~~cialf
\\ I , \ \ I"j "- .. / <::, I. , ,... . , .. ' '" ~....'.. 'ô/ Idecor,rentes, doS' recursos humanos utlllzados.,nostrabalhos,(bemicomo:ctodos os .nus

. 'I. " \ \ \)',....,> )<' \ i. .,'/ il ( \ ;.~~-::/".\,,)/1/ /'
tributárioS ou 'ext~aordlnános:que InclçjamsOb.ree.ste Te~mode')'qº..mproml~so;" (

\
. ). \\'~""",-< )'" a:=.:-..~ /1, )/\ ...••• ~I/,h'

J) apresentar}el~tÓr:lo'''selT)!'lstral,iexpltcltando2Hesultados~:.e'b~neflclos ,9btrdos
. ,.... "~ "'-."-~..J/r'-/....;'.I".JIJI\ é'",L"~ l_./~ ~// /. c, ~

por meio destefTermo;--e,fomecer'lnformações aolDOAGlOR?sempre,que soltcltado;/
" ::~ "'-.,- ...:,>'<'.1 1, , ''='' .0-. \,)":;/:> /,:<W/
I) forneter, gratllltamertteiao[DoADOR ramp-stra3---de,pro.duto.s<derrvados de'; «/t!>-- '---..."'<>:i:,;; )U rS IA ~:::...---//'1:"",')' /

reciclagem, que possam'ser t1tilizàdospara.proníover'o:Programa de-GoiEitaSeletiva;

m) com~b~"8 i~'\la~~~ênt~ -e,p~r-esêrftC;;:~qUál~5t-;a~ormalidade no

cumprimento rotineiro do~~;d&~~s1~~~f~}.i{J_~~t~~~~~f~;(
'- .. -~---'-------~--~'- --~

n) não contratar menores de dezoito anos para trabalho noturno, perigoso ou

insalubre aos menores de quatorze anos para qualquer trabalho, salvo na condição de

aprendiz, em conformidade ao disposto no art. 7°, XXXIIII, da Constituição Federal.

Parágrafo único. O DOADOR não se responsabiliza por quaisquer danos ou

prejulzos sofridos pela DONATÁRIA ou seus cooperado na c leta ou no transporte do
material doado.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO

A DONATARIA deverá identificar os catadores por meio de uniforme ou crachá
especificos, a fim de viabilizar a retirada dos materiais com segurança.

s comParágrafo

~ 1° A Comissão de Coleta Seletiva Solidária estabelecerá os dias e horários
para o recolhimento dos materiais pela DONATARIA.

~ 2° Caso os residuos recicláveis não sejam recolhidos pela DONATARIA nos

dias e horários preestabelecidos pela Comissão de Coleta Seletiva, a Seção Judiciária do

Amazonas poderá, a seu critério, providenciar-outra~destinação dos materiais, para que
~,-'- ~-"-' ------

seus trabalhos não fique:~~~cRFJ(J 10IV47~~
cLAUSULAQUA'ij4RES\!RS~~(~'tW!~,~R"S .~

Não haV,erá a tr,ansfe,rêncl,ade re,c,ursos flnancelrosl"'entr~as\pa, rtes para a// D.~,\',..{--õ. /1 '~ -;:;::.Y A \._""' \\
execução do présente",Termõ,-d,e Compromisso, sendo quê~a,consécúÇão 'das açõesI1 -, ~~/o:: ,,/ •.•.' '-..,Y-./'(, \ \.
previstas c07rr~rá~c<tt]ta."do..órçaijnto próprio de~da, p",artfcip,'e,::,)na'.~éaidà\ de suas
obrigações. / ~ ~'\b-{/ 'tl:-', G-"/' '--('"\\, t-\~Y ,, t: 't;; "V) \
CLÁUSULk' QUINTl~.DA itEsâsÃo(;',: s.-~;

I: ,/" '''' 1-- "-.. ~ ).\ -'.y'J A I I
O,p'resehte;Termo de Compromisso: pOderáser rescindido a\gualquer tempo:." \v r, l~' .,A..}../ '/ I" ---; I t'

~l.pela vo~tá~e de uma das P"!rtesrmegiante comu~19aç~CkfÓrmal,corr aviso
)" \---!), ' .' ". 'ÍI F' 'I\. \/"1 J I

prévio de,t~\mJl]imo.,.~O Winta) dias; """" " -"':~:/ I "M / V)' À 1
~
ib)\~o?1.:,in,~,dií'i'l,"pléríiento de qUalq~e,r"d,as Ob,rigaçÕ~S,p,o,r/part~,'qâ'o~G:N,A,'tARIA;,'J \ "\', '. :--'\ 1,\ \,/ /', li ' <'/ / I ,/ I
c) na\oC'órrênciaile 'caso fortuito ou 'de força maior' regularnferité' comprovada,
\ \\t' "f" "\ " .' 'I,' '-../I\~":' / /

impeditiva daexecu,~Ode~~rrÉ!!m, o;de cO~eJ;.ori)isso/1 / l/~--::-~..;..y /j., I
\ }'~ "', D., :-:--,i.., '\ .J,t.._.~ ( "I.e-, ,- _~,' ! .~ '. /

. . ,P~~~~~o~J9X:N/~~ótE!_\\\' d~j~cm~t~ã~~" dreS)rryp~9~ri~~~~ ou
IrregUlarld~de~á~e.xeçução<df~IE!,Termo de,Compromlsso, ,t~rà~3spens.~~g9ação de

materiais re~~~~~~{~~~_f?~~Ar~~IN~~J~,a~/~~,~~~o<no prazo
máximo de 30 (trinta)'aiil.~:lsôB-pena"':dereSCisãó:'aõTermo,assE!gur~ao~o contraditório e

'-:.:..u!).VC" '_o ~---'-f\1'~"-
a ampla defesa. ~!...{j1"'1i''r'.~t.f@'ír~bí'l~.:::J;:/-.......---....-,..,_~,~J .•~ J f' ~:Vt...-> _.-----

-"-"._-- .. - "' --~----,.-._.
CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO

Em qualquer ação promocional da DONATARIA relacionada com o objeto

deste Termo será consignada a participação do DOADOR na mesma proporção atribuida

à DONATARIA e, em se tratando de material promocional gráfico, áudio e audiovisual,

deverá ser consignada a logomarca oficial do DOADOR na mesma proporção da marca

ou nome da DONATARIA.
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publicidade, salvo as de caráter educativo ou de orientação social, e desde que não

constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção de autorídades ou
servidores públicos.
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