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PORTARIA nº 06/2010 

FORO DA COMARCA DE CAMBORIÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Doutor PAULO AFONSO SANDRI,  Ju iz de Dire i to Diretor do 
Foro da Comarca de Camboriú,  Estado de Santa Catar ina,  no 
uso de suas at r ibu ições e na forma da le i ,  

 
 
 
 Considerando os termos do Ato n.  61,  de 20/01/2010, assinado 
pelo Pres idente do Tr ibunal de Just iça de Santa Catar ina,  Desembargador JOÃO 
EDUARDO SOUZA VARELLA, e publ icado no Diár io da Just iça de 21/01/2010, que 
ordenou a posse aos novos t i tu lares dos Cartór ios Ext ra jud ic ia is desta Comarca bem 
como a t ransmissão do acervo das respect ivas Servent ias;  
 
 Considerando os termos da Portar ia n.  05/2010 do Foro da 
Comarca de Cambor iú,  que regulamentou a real ização dos t rabalhos de transmissão 
do acervo das Servent ias;  
 
 Considerando as razões do pedido formulado pela nova Ti tu-
lar/Of ic ia l  do Tabel ionato de Notas e Protestos de Títu los da Comarca de Cambor iú,  
Dra.  SIMONE VIEGAS DA CUNHA CESAR, dando conta da impossib i l idade de pres-
tar os serv iços na respect iva Servent ia no dia 29/01/2010, ante os t rabalhos de 
transmissão de acervo e a necessária organização dos documentos no novo loca l,  
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 1º) AUTORIZAR a suspensão do expediente  externo do Cartó-
r io do Tabel ionato de Notas e Protestos de Títu los da Comarca de Cambor iú no dia 
29/01/2010; 
 
 2º) DETERMINAR que a Secretár ia do Foro da Comarca de 
Camboriú prov idencie a f ixação desta portar ia no mural dos Cartór ios do Fórum da 
Comarca de Camboriú ,  no Mura l dos novos e ant igos Cartór ios Extra jud ic ia is desta 
Comarca;  
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 3º) DETERMINAR que a Secretár ia do Foro da Comarca de 
Camboriú providencie a int imação, por qualquer meio,  da Ordem dos Advogados do 
Bras i l ,  Subseção de Balneário Camboriú,  a f im de que esta Inst i tu ição, se possíve l,  
dê ciência a todos os advogados bem como autorize a f ixação desta portar ia no Mu-
ral  da respect iva  Subseção; e,  
 
 4º) – Remeta-se cóp ia  desta Portar ia à Corregedoria-Gera l de 
Just iça de Santa Catar ina.  
 
 Publ ique-se. 
 
 Regist re-se.  
 
 Cumpra-se. 
 
 Camboriú,  26 de janei ro de 2010 
 
 
 

PAULO AFONSO SANDRI 
Juiz de Dire i to Dire tor do Foro 


