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PODER JUDICIARIO
,TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO - 3! REGIAO
EDITAL
\

,

ELIMINA¢AO DE AUTOS FINDOS
18 PUBLICA<;AO
,EDITAL, com prazo de 60 (sessenta) dias, de AVISO aos interessados para ciencia da
ELIMINAyAO de.autos fmdos, ARQUIVADOS no perfodo de 1° de janeiro de 2001 a
31 de.. . .d ezembro de 2004, na formada Lei no'8.159/91, das Resolucoes Administrativas '
n° 12112007 en° 15212009 e do Plano de Classificacao e Tabela de Temporalidade e
Destinacao de Autos Findos de Processos Judiciais Tramitados na Justica do Trabalho
. -'da' Terceira Regiao, '
.

°
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Desembargador Eduardo Augusto-Lobato, Presidente do Tribunal' Regional do
Trabalho da TerceiraRegiao,

..

.
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FAZ SABE~ atodos quantos 0 presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem,:
que 0 Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 3& Regiao autorizou a ELIMINAC;AO dos
processos fmdos, ARQUIVADOS' no perfodo de l O de . janeiro 'de 200 I, a 31 de
dezembro de 2004.
.
As' partes interessadas no desentranhamento ou c6pia de pecas .dos .processos.iextracao ..
- de certid6es, rnicrofilmagem total ou parcial dos, autos, deverao requere-los.ou solicita- '
'los, as, suas expensas, dentro do prazo de 30 (trintajdias, a contarda DATADA
PUBLICA<;AO do presente Edital. Ap6s este prazo, os p~ocessos serao eliminados. ,
.
Para entrega dos requerimentos ou solicitacoes, -sendo estes verbais para os qu r 'nao
possuamoutro- meio de manifestacao, os interessados deverao dirigir-se as Secretarias
d~ VARAS DO TRABALHO DA3a REGIAO, onde se deu a tramitacao processual.
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Como meio de facilitar a celeridade dos trabalhos, a Diretoria da Secretaria do JYquivo
Geral fara rigorosa numeracao, observando a data da entrega dos pedidos requisitorios
ou das solicitacoes, e deles devera cons tar 0 necessario ipara a identificacao e
localizacao
do processo. .,Nao sendo possivel a localizaeao, restara prejudicado 0 pedido.
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E, para que chegueao conheci~ento publico, foi passado 0 presente Edital neste
Tribunal Regional do 'Trabalho da Terceira Regiao,'no 8° dia do riles de janeiro de 2010, .
que sera .fixado pelo prazo de 60 (sessenta) dias na Sede do Tribunal e nas Secretarias
dasVaras jurisdicionais desta Regiao, ap6s a devida publicacao.
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