
ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

PORTARIA 001/2022

O DOUTOR RODRIGO CLÍMACO JOSÉ, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO
FORO  DA  COMARCA  DE  ITÁ,  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA,  NO  USO  DE  SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

Considerando requerimento apresentado à Direção do Foro, por Eliane Paz de Oliveira
Nunes Paludo, Registradora Interina do Ofício de Registros Civis das Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas,  das  Pessoas  Jurídicas  e  de Títulos  e  de Documentos  e  Ofício  de Registros  de Imóveis  desta
Comarca de Itá SC datado de 05.01.2022, cujo conteúdo traz pedido de autorização para suspender o
expediente interno e externo daquela Serventia nos dias 13-01-2022 à 16-01-2022 para que seja realizada
substituição de todo o equipamento de informática da Serventia (computadores, servidor, rede elétrica,
etc.).

Considerando  a  necessidade  da  serventuária  da  justiça  em  implantar  melhorias
necessárias para oferecimento de serviços de qualidade ao público, substituindo todos os equipamentos de
informática até o presente momento alugadas e outras serviços cabíveis e necessários;

Considerando  pedido  de  autorização  para  a  aquisição  de  novos  equipamentos  de
informática  à  Corregedoria  Geral  de  Justiça  conforme  pedido  autuado  e  deferido  no  SEI
N.0032384-45.2021.8.24.0710

Considerando o art. 94-A do Novo Código de Normas da egrégia Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de Santa Catarina;

R E S O L V E:

SUSPENDER o expediente  interno e  externo Ofício  de  Registros  Civis  das  Pessoas
Naturais  e  de Interdições e  Tutelas,  das Pessoas Jurídicas e  de Títulos e  de Documentos e  Ofício de
Registros de Imóveis desta Comarca de Itá SC, nos dias 13 ( treze), 14 (quatorze), 15 (quinze) e 16
(dezesseis) de janeiro de 2022, nos períodos da manhã e tarde, a fim de que seja executado serviços de
reestruturação  das  instalações  elétricas,  rede  de  informática  e  novas  instalações  de  equipamentos  de
informática adquiridos pela serventia. 

Casos  urgentes  e  específicos  previstos  na  legislação  serão  atendidos  em  regime  de
plantão através do celular: (49) 9 9956 8023

Afixe-se na porta da serventia.

Comunique-se à Corregedoria Geral da Justiça através do Portal e alimente-se o histórico
da serventia. 

Publique-se.

Registre-se
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Cumpra-se.

Itá, 10 de janeiro de 2022. 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Climaco Jose, DIRETOR DO FORO, em
11/01/2022, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o
código verificador 6023926 e o código CRC F75F07A4.
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