
 

 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 
Tribunal de Justiça - Presidência  

  

OF. PRESI Nº 995 

Rio Branco-AC, 10 de setembro de 2021. 

Ao Senhor 

JOMATELENO DOS SANTOS TEIXEIRA 

Diretor Presidente da Confederação Elo Social Brasil - CESB 

Rua Cecília Bonilha, 145 02919-000 - São Paulo - SP 

presidencia@elosocial.org.br 

  
Assunto: Sistema INER de resíduos sólidos – “Projeto Lixo Zero Social 10” 

  

Senhor Diretor Presidente, 

  

Com os meus cumprimentos, sirvo-me do presente para 
informar a Vossa Senhoria que esta subscritora, ora Presidente do Tribunal de 

Justiça do Acre, tomou ciência do inteiro teor do Ofício nº 038/2021 – INER – 
GP – AC, o qual comunica a implantação do Sistema INER de resíduos sólidos 

– “Projeto Lixo Zero Social 10” –, neste Estado e nos demais Estados da 

federação brasileira. 

Outrossim, informo-lhe que o referido documento foi 

encaminhado ao Nucleo Socioambiental deste TJAC, consoante informação 

Id 1042086. 

Por fim, desejo votos de sucesso no projeto. 

  

Atenciosamente, 

  
Desembargadora Waldirene Cordeiro 

Presidente TJAC 

  

  

  

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora WALDIRENE 

Oliveira da Cruz Lima CORDEIRO, Presidente do Tribunal, em 

14/09/2021, às 09:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no 

site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 1043299 e o 

código CRC 027C4338. 

 
 

http://sei.tjac.jus.br/verifica/index.php?cv=1043299&crc=027C4338


 

 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 
Núcleo Socioambiental Permanente  

  

 

Número Processo: 0005260-25.2021.8.01.0000  

Interessado: Instituto Nacional Elogistica Reversa - INER 

Assunto: Instituto Nacional Elogistica Reversa – INER 

 

INFORMAÇÃO 

Em apreciação o Oficio nº 032/2021 – INER – GP – AC (Id 1024125), 

originário do Instituto Nacional Elogística Reversa, firmado por seu Presidente, Sua 

Senhoria o Senhor Jomateleno dos Santos Teixeira. 

Do bojo do expediente, depreende-se que o seu objetivo primordial 

limita-se a: 

“Dar ciência a este tribunal na pessoa de Vossa Excelência da 

implantação do Sistema INER de resíduos sólidos em todo estado, com capacidade de 

resolver 100% (cem por cento) do problema do problema do “lixo”, única e 

exclusivamente através da iniciativa privada, sem fazer uso de verbas públicas.” 

Ao final, o INER solicita a indicação de um servidor desta Corte para 

conhecer e dar informações a outrem sobre suas ações, como também requer a expedição 

de certidão de que este Poder tem conhecimento de sua existência, ações e projetos. 

Em atenção ao Despacho nº 18045 / 2021 - 

PRESI/GAPRE (Id 1028081), informo que esta signatária analisou os links constantes 

do r. ofício e, pelo que informa o INER de suas ações e projetos, é de se destacar a 

relevância social de suas metas e atuação, principalmente no que tange à proposta de 

erradicação completa do que se considera “lixo”.  

Assim sendo, sugere-se a expedição de ofício da Presidência para 

Instituto Nacional Elogistica Reversa - INER informando do conhecimento de suas 

atividades. 

É a informação. 

  

  

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Valcilda Bezerra de 

Amorim, Secretário(a), em 09/09/2021, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no 

site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 1042086 e o 

código CRC 97BF91D5. 

 

 

http://sei.tjac.jus.br/verifica/index.php?cv=1042086&crc=97BF91D5

