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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIARIO
COMARCA DE SAO DOMINGOS
VARA UNICA
GABINETE DO JUIZ DE DIREITO

, \

Portaria n. 35/2014

SusPElnde os prazos processuais e 0 expediente
externo por fon;:a da instalagao do Sistema de
Automagao do Judiciario Primeiro Grau - processo
digital (Saj/PG5) na Comarca de Sao Domingos

Sandro Pierri, Juiz de Direito Titular da Vara Unica da

Coma rca de Sao Domingos, Estado de Santa Catarina, no usa de suas·

atribui90es e competencias legais,

CONSIDERANDO a recomenda9ao do Conselho Gestor de

Tecnologia.da Infonma9ao;
-

CONSIDERANDO a instala980 da nova versao do_Sistema de
I

Automa9ao do Judici;!irio Primeiro Grau - Processo Digital (Saj/PG5) na

. Coma rca e a necessidade de treinamento de todos os servidores;

CONSIDERAND9 0 acumulo de atividades em'l. c chave

para a implementa9ao do processo eletronico e a sobrecarg.. '

atividade nesta epoca do ano, especialmente na Distribui9ao;

CONSIDERANDO a necessidade de migra9ao d

dados, com consequente necessidade de eventuais ajustlas

. operacionaliza9ao da nova versao do sistema;



CONSID~RANDO a necessidade de perfeita correyao de

dados para 0 funcionamento adequado do sistema;

CONSIDERANDO 0 art. 482 e paragrafos. do C6digo de

Normas da Egregia Corregedoria-Geral de Justiya;

RESOLVE:

Art. ,19• SUSPENDER os prazos processuais e 0 expediente

externo no dia 22 de abril de 2014 nesta Comarca, sem prejuizo ao

atendimento de casos urgentes e a realizaC80 das audiencias previa mente
,

agendadas.

Art. 2°. Cumpra-se 0 disposto nos paragrafos 2° e 3° do art.

482 do CN da CGJ/SC, encamlnhando-se tambem c6pia da presente aO

Ministerio Publico, ao representante local da OAB e as autoridades policiais

·Iocais.

para que promova alterag6e

sJ
Art. 3°. Comunique-se 0 Tecnico de Suporte em Informatica

o .SAJ para 0 orreto computo dos prazos

Sandr erri
"Juiz de Direito - jretor do Foro

processuais.
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