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PORTARIA N. 213/DF/2011 
Dispõe sobre suspensão do expediente forense e dos prazos 

judiciais e do Foro extrajudicial na Comarca de Blumenau. 
  
O Juiz de Direito Emanuel Schenkel do Amaral e Silva, Diretor do Fórum, em decisão 
conjunta com os demais magistrados da comarca e respaldado pela Presidência do 

Tribunal de Justiça, 
 
                   CONSIDERANDO as fortes chuvas que assolaram o Município de 
Blumenau e região, gerando inundações e desmoronamentos e o trasbordamento do 
rio Itajaí-Açú, com a interrupção de diversos serviços essenciais e o bloqueio de 
inúmeras ruas da cidade, dificultando sobremaneira a circulação e o acesso ao Fórum; 
e 
 
  CONSIDERANDO as orientações da municipalidade de que água e 
demais serviços somente serão normalizados a partir de quinta feira, dia 15, e 
decorrente da necessidade de menor transtorno possível para limpeza da cidade e 
ainda do grande número de desabrigados e atingidos, muitos dos nossos 
funcionários e, por fim, atentos a que não é o momento de comparecimento ao 
Fórum, em face das dificuldades de todos;  
 
                  RESOLVE: 
 
                  1 – PRORROGAR A SUSPENSÃO, NESTA COMARCA DE BLUMENAU, 
DO EXPEDIENTE FORENSE E DOS PRAZOS JUDICIAIS E DO FORO 
EXTRAJUDICIAL no período de 12 à 14 (inclusive) de setembro de 2011, 
ressalvados os casos urgentes, que serão atendidos em  regime de  plantão, através 
do telefone 47- 8414-1416; 
 
                 2 – Objetivando não causar nenhum prejuízo à população da cidade, os  
juizes da comarca atuarão em regime de plantão especial, todos os dias, no Fórum. As 
audiências, porém, estarão suspensas;  
 
      3 – A Direção do Foro e os juízes da comarca sugerem aos servidores que 
não foram atingidos pela enchente, e que não necessitem auxiliar familiares 
desabrigados, que prestem serviços comunitários em setores e órgãos municipais e de 
assistência aos desabrigados. 
 
                                  Publique-se. Registre-se. Comunique-se. 
                                             Blumenau, 12 de setembro de 2011 
 
                                             Emanuel Schenkel do Amaral e Silva 

                                              Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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de 2011, torno pública nesta                                                                                 foi registrada sob nº 213, às fls. 19v. 
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