
2016 N;', 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 
110  VARA FEDERAL - JEF 

EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, PETIÇÕES VIRTUAIS DO 
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL 

A 1 1a Vara da Justiça Federal de Primeiro Grau da Seção do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Resolução n. 23/2008, 
Portaria/PRESI 600-403/2009 e Portaria/COJEF n. 38/2010, torna público que serão 
eliminados os documentos relacionados no Anexo I do presente Edital, pertencentes 
aos processos relacionados ao Anexo II, também deste Edital, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da publicação deste. 

A eliminação dos referidos documentos justifica-se pela necessidade de 
racionalização do espaço físico da 11a Vara da Seção Judiciária do Pará, sendo 
essencial organizar a guarda e o descarte do material físico resultante da 
digitalização dos processos virtuais dos Juizados Especiais Federais, visando, ainda, 
a implementar as diretrizes básicas do Programa de Gestão de Documentos da 
Administração Judiciária da Justiça Federal de 1° e 2° graus. 

Salienta-se que todo o material físico a ser descartado foi devidamente 
digitalizado e encontra-se disponível no universo virtual, acessado através do sítio 
eletrônico da Justiça Federal da Seção Judiciária do Pará (www.ifoa.ius.br). 

Será disponibilizado para consulta, no hall desta Seccional, localizada no 
2° andar do Edifício-Sede da Justiça Federal de 10 Grau, na Rua Domingos 
Marreiros, 598, Umarizal, nesta cidade, relatório impresso dos processos indicados 
para eliminação, organizado por ordem alfabética de nomes, contendo o número do 
processo e o nome das partes. 

As partes interessadas podem requerer, às suas expensas, no prazo de 
30 (trinta) dias da data de publicação deste Edital, os documentos que desejarem 
preservar, por meio de petição dirigida ao Juízo da 11a Vara Federal. 

Os documentos solicitados pelas partes serão retirados diretamente na 
Secretaria do Juízo e, havendo mais de um interessado, a via original será entregue 
ao primeiro requerente. Aos demais interessados, no mesmo processo judicial, 
poderão ser fornecidas cópias do original, às expensas do solicitante, de acordo com 
a disponibilidade do Juízo. 

Dos documentos judiciais eliminados ou entregues às partes 
interessadas, será mantido registro contendo informação acerca da sua destinação, 
bem como o termo de entrega e recebimento, quando for o caso. 

Os documentos judiciais solicitados e não retirados no prazo editalício, 
serão eliminados. 
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Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz que presidir os autos. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Belém, 02 de maio de 2018. 

An,  
" CAMILA MARTINSMARTINS TONELLO 

Juiza Federal Substituta, no exercício da titularidade da 1 ia Vara SJ/PA 

ANEXO 1 

TIPO DE DOCUMENTO 
Petições iniciais e 

documentos 

DESCRIÇÃO 
Processos tornados 

virtuais 

PRAZO DE GUARDA 
30 dias 
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