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PORTARIA 78/2011 

 

O Exce lentíssimo Senhor Paulo  Afonso Sandri ,  Ju iz de Dire i to e  Dire-

tor do Foro da Comarca de Camboriú,  no uso de suas atr ibuições le-

gais,  e,  

 

   Considerando a ocorrência de fortes chuvas nesta Comarca e reg ião, 

e a previsão de alagamento das vias públ icas da região onde se si tua o Fórum da Comar-

ca; 

   Considerando as informações da Defesa Civ i l  do Municíp io de Cam-

boriú,  dando conta que existe  fortes poss ib i l idades da região onde se si tua o préd io do 

Fórum ser a lagada, devido a subida da maré prev ista para a tarde de hoje,  bem como da 

informação da possib i l idade de arrebentação das barragens efetuadas pelos arrozei ros da 

região, fato este conf i rmado pelo func ionár io do Poder Judiciár io,  Lucídio José Garb in,  

dando conta que este fo i  o mot ivo pr incipa l da enchente ocorr ida em 2008;  

   Considerando que o Excelentíss imo Senhor Desembargador Presi -

dente do Egrégio Tr ibunal de Just iça já determinou a suspensão dos serviços forenses 

nos dias 08 e 09 do corrente mês;  

   Considerando o que discip l ina o ar t igo 482 do Código de Normas da 

Corregedor ia Gera l da Just iça:  

 

   RESOLVE: 

 

   SUSPENDER  o expediente do Fórum da Comarca e dos Cartór ios Ex-

tra jud ic ia is  da Cidade de Camboriú no d ia 09 de setembro de 2011.  

   Determino seja  encaminhada cópia  da presente portar ia a  Presidên-

cia do Tr ibunal de Just iça e a Corregedor ia Geral de Just iça.  

   Publ ique-se. Regist re-se.  E af ixe-se em loca l  de costume.  

   Camboriú,  09 de setembro de 2011 

 

PAULO AFONSO SANDRI 

Juiz de Direi to Diretor do Foro  


