
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Comarca de Rio Branco - Diretoria do Foro

PORTARIA N° 66/2014

O JUIZ DE DIREITO ROMÁRIO DIVINO FARIA, DIRETOR DO
FORO DA COMARCA DE RIO BRANCO-ACRE, no uso de suas
atribuições legais,

CONSIDERANDO que o Tribunal Pleno Administrativo regulamentou,
pela Resolução n° 143/2010, a eliminação física de autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Acre, especificamente na esfera dos Juizados Especiais;

CONSIDERRANDO o disposto nas Recomendações n° 37/2011 e
46/2013, ambas do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO que os processos dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais que se enquadram nas especificações da Resolução n° 143/2010 estão, em sua grande
maioria, digitalizados e virtualizados o acesso através do Sistema de Automação do Judiciário - SAJ,
com possibilidade de consulta online, salvo nos casos de impedimento por determinação legal ou
judicial;

CONSIDERANDO a necessidade da racionalização dos espaços
públicos abarrotados de documentos já disponibilizados pelo sistema de automação judiciária,

RESOLVE:

Art. 1o Determinar, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da
Comarca de Rio Branco, a eliminação dos autos dos processos findos no modo físico que tenham
transitado em julgado há pelo menos 1 (um) ano, e nos Juizados Especiais Criminais, depois de cinco
anos de trânsito em julgado da decisão, consoante relação disponibilizada no link
http://www.tiac.ius.br/transparencia/elimina-autos.isp

Art. 2o Expedir edital de publicação com prazo de 30 (trinta) dias
contendo a relação dos processos aptos para a incineração.

Art. 3o Constar no edital a identificação dos autos pela Comarca,
Juizado de origem, ano de distribuição e o número de registro, sem divulgação de nomes das partes
ou natureza da ação.

Art. 4o Encaminhar cópia do edital para a Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional Acre, Corregedoria Geral da Justiça, para as instituições universitárias presenciais
com instalações e atuação na sede da Comarca e ao Ministério Público do Estado do Acre.

Parágrafo único - Caso haja solicitação de instituições de ensino ou
entes da administração pública, no prazo mencionado, os processos aptos ao desfazimento poderão
ser doados, nos termos da Resolução Administrativa n° 143/2010.

Art. 5o Determinar à comissão temporária de triagem, nomeada pela
Portaria n° 1.042/2014 da Presidência do Tribunal, a realização das providências necessárias para o
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ato de incineração com a devida documentação de todos os atos e convites das pessoas indicadas
no inciso XI do artigo 4o da Resolução n° 143/2010.

Art. 6o Transcorrido o prazo da publicação do edital, os processos
aptos à eliminação serão submetidos à incineração ou procedimento de fragmentação mecânica,
conforme definição do modo de eliminação, com o acompanhamento da comissão temporária de
triagem e eliminação de processos findos.

Parágrafo único - Os autos findos poderão ser doados a entidades
filantrópicas, credenciadas junto ao Tribunal, após serem submetidos ao procedimento de
fragmentação mecânica, se assim definido.

Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Rio Branco, 17 de outubro de 2014.

Romário Divino Faria

Juiz de Direito e Diretor do Foro
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