ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE SÃO CARLOS
Direção do Foro

PORTARIA N. 55/2014
Lizandra Pinto de Souza, Juíza de Direito Diretora do Foro da
Comarca de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei, etc;

CONSIDERANDO

as

fortes

chuvas

que

vêm

caindo

incessantemente na região Oeste, com previsão de chuvas abundantes até o final da semana;
CONSIDERANDO que o córrego que passa ao lado do Fórum
encontra-se transbordando, tendo atingido o Prédio do Fórum nesta madrugada, o que obrigou
servidores a trabalharem na madrugada e manhã de hoje na salvaguarda de móveis e equipamentos
e limpeza do prédio;
CONSIDERANDO que ainda existe risco iminente de nova
inundação nas instalações do Fórum, devido ao fato de que o nível do córrego oscila com rapidez,
uma vez que desagua no rio Uruguai, que está com o nível bastante alto;
CONSIDERANDO, ainda, que há vários pontos de alagamento nos
municípios da Comarca, com quedas de pontes e barreiras, sendo que algumas regiões encontramse inacessíveis;
CONSIDERANDO, ainda, que há audiências conciliatórias pautadas
no Juizado Especial Cível nesta data;
RESOLVE suspender o expediente externo, os prazos processuais
e as audiências designadas na comarca de São Carlos no dia de hoje, 26 de junho de 2014. Fica
ressalvado o atendimento aos casos urgentes em regime de plantão.
Publique-se. Registre-se. Comunique-se à Corregedoria Geral de
Justiça.

São Carlos, 26 de junho de 2014.
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