P
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇ
ÇA FEDERAL NA
N PARAÍBA
DIIRETORIA DO FORO

Edita
al n.º 03
3/2011
I – A JUÍZA FE
EDERAL NILIANE
N
M
MEIRA LIMA
A, DIRETO
ORA DO F
FORO DA SEÇÃO
JUD
DICIÁRIA DA PAR
RAÍBA, EM EXE
ERCÍCIO, TORNA PÚBLICO aos
interressados, a seus pro
ocuradore s e a todo
os quantos
s possa in
nteressar que,
q
em
aten
ndimento às determ
minações ccontidas na legisla
ação que rege a matéria,
m
principalmente
e na Reso
olução nº 23, de 19/setemb
1
bro/2008, do Conse
elho da
Justtiça Federa
al, e na Recomenda
R
ação nº 37, de 15/agosto/20
011, do Co
onselho
Naciional de Justiça,
J
procederá à eliminaçã
ão dos auttos dos prrocessos ju
udiciais
com prazo de temporaliidade cum
mprido, dev
vidamente analisadoos pela Co
omissão
de G
Gestão Doc
cumental desta
d
Seção
o Judiciária.
II - O
Os process
sos indicad
dos para elliminação são aquele
es constan
ntes:
a) e
em relatórrio eletrôn
nico conso
olidado de
e todos os processsos listado
os para
eliminação pe
ela Comis
ssão de Gestão Documenta
D
al, dispon
nível na página
eletrrônica da
a Seção Judiciária
a da Para
aíba, no endereço www.jfpb
b.jus.br
(Insttitucional/
/Gestão de
e Documen
ntos/Editais)
b) em
m relatóriio impress
so disponívvel nos murais
m
de aviso no Edifício Sede
S
da
Justtiça Federa
al: Rua João Teixeira
a de Carva
alho, 480, Brisamar,, João Pes
ssoa/PB
– CE
EP 58031-9
900.
III - A eliminaç
ção dos processos lisstados será
á realizada
a 45 dias a
após a pub
blicação
deste Edital.
essados (pa
artes ou p
procuradorres) poderã
ão requereer à Comis
ssão de
IV - Os intere
Avalliação de Documento
D
os, dentro do prazo previsto
p
no
o item III, os processos que
dese
ejarem pres
servar.
1 - O encamiinhamento
o e o tran
nsporte do
os process
sos solicita
ados deve
erão ser
uados às expensas do
d solicitan
nte.
efetu
2 - O
Os requeriimentos se
erão atend
didos pela ordem de solicitaçã
ão. Caberá
á àquele
que primeiro requerer a via oriiginal, que
e será entregue som
mente dep
pois de
orrido o pra
azo de 45 dias da pu
ublicação deste
d
Edita
al.
deco
3-A
Aos demais
s interessa
ados no meesmo proce
esso poderrão ser forn
necidas có
ópias do
origiinal, a exp
pensas do solicitantte, de acordo com a disponib
bilidade da
a Seção
Judiiciária.
4 - D
Dos docum
mentos e processos
p
eeliminados
s ou entre
egues aos iinteressad
dos será
man
ntido registtro contend
do informa
ação acerca da sua destinação.
d
.
5 - Os docum
mentos soliicitados e não recla
amados serão elimin
nados a pa
artir da
a definida no
n item III deste Edittal.
data
V-O
Os casos omissos serrão resolviidos pela Direção
D
do Foro.
João
o Pessoa/P
PB, 10 de outubro
o
d
de 2011.
PUB
BLIQUE-SE. REGISTRE
E-SE. CUMP
PRA-SE.

NILIA
ANE MEIR
RA LIMA

Juíza Fe
ederal Dirretora do
o Foro, em
m exercíc
cio

