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Edita
al n.º 04
4/2011
I – A JUÍZA
A FEDERA
AL HELE
ENA DELG
GADO RA
AMOS FIA
ALHO MO
OREIRA,
ETORA DO
O FORO DA
D SEÇÃO
O JUDICIÁ
ÁRIA DA PA
ARAÍBA, T
TORNA PÚ
ÚBLICO
DIRE
aos interessad
dos, a seus procurad
dores e a todos qua
antos posssa interess
sar que,
nto as detterminaçõees contida
as na legis
slação quee rege a matéria,
m
em atendimen
e na Reso
olução nºº 23, de 19/setemb
bro/2008, do Conse
elho da
principalmente
Justtiça Federa
al e Recom
mendação nº 37/2011, do Con
nselho Naccional de Justiça,
J
proc
cederá à eliminação dos au
utos dos processos
s judiciaiss com prrazo de
mente an
temp
poralidade
e cumprid
do, devidam
nalisados pela
p
Com
missão de Gestão
Docu
umental de
esta Seção
o Judiciáriia.
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
(Insttititucionall/Gestão de
d Documeentos/Edittais/Editall 04/2011))
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 efetiva eliminaçã
ão dos pro
ocessos lis
stados será
á realizada
a 45 dias após a
publlicação des
ste Edital.
IV - Os intere
essados (pa
artes ou p
procuradorres) poderã
ão requereer à Comis
ssão de
Avalliação de Document
D
os, no pra
azo máxim
mo de 30 dias
d
da da
ata de pub
blicação
deste Edital, os
o processo
os que des ejarem pre
eservar.
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 idos pela ordem
o
de solicitaçãoo, cabendo
o 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 - Aos dema
ais interes
ssados no mesmo documento
d
o ou proceesso poderão ser
ecidas cóp
pias do original,
o
a expensas
s do solic
citante, dee acordo com a
forne
disponibilidade da Seção
o Judiciáriia.
Dos docum
mentos e processos
p
eeliminados
s ou entre
egues aos iinteressad
dos será
4 - D
man
ntido registtro contend
do informa
ação acerca da sua destinação.
d
.
5-O
Os docume
entos solicitados e nã
ão reclama
ados até 30
0 dias apóós a publicação do
Edital serão elliminados a partir da
a data defin
nida no ite
em III destte Edital.
Os casos omissos serrão resolviidos pela Direção
D
do Foro.
V-O
João
o Pessoa/P
PB, 19 de
e dezembro
o de 2011.
PUB
BLIQUE-SE. REGISTRE
E-SE. CUMP
PRA-SE.
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J
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F

