
A Doutora LARA MARIA SOUZA DA ROSA ZANOTELLI, Juiza Diretora do
Foro da Comarca de Braço do Norte, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei, etc...

CONSIDERANDO o estatuido no art. 482 do Código de Normas da
Corregedoria-Geral da Justiça - CNCGJ;

CONSIDERANDO ainda, o disposto no art. r do Ato n° 60, publicado no
DJE n. 847, de 21/1/2010, da lavra Exmo. Sr. Desembargador Presidente
do Tribunal de Justiça, que autoriza os Diretores dos Fóruns a formalizar
a posse e o exercicio dos cartorários aprovados no último concurso para
ingresso na atividade notarial e de registro, bem como, proceder a
transferência do acervo das respectivas serventias ao novos titulares;

CONSIDERANDO também, a designação do dia 8/2/2010 para a realização
de correição especial e transmissão do acervo do Cartório de Registro
Civil de Pessoas Naturais, Jurídicas, Titulas e Documentos do municipio de
Braço do Norte, ao novo titular;

CONSIDERANDO por último, que os trabalhos visando a transmissão do
respectivo acervo demandarão tempo para a sua consecução,
inviabilizando por conseguinte o atendimento ao público,

RESOLVE:

SUSPENDER o atendimento externo no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Naturais, Juridicas, Títulos e Documentos do município de Braço do Norte/SC, no
dia 812/2010, objetivando a consecução dos trabalhos inerentes a correição especial e a
transmissão do acervo do referido ofício ao seu novo titular.

Cumpra-se o estatuído no § 2° do art. 482 do Código de Normas da
Corregedoria-Geral da Justiça, afixando-se cópia desta no mural do Cartório e no átrio do
Fórum de Justiça desta Comarca.

Encaminhe-se cópia ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça, ao Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça, a Excelentíssima Promotoria de
Justiça desta Comarca, e, ao Ilustríssimo Presidente da 328 Subseção da OAB/SC com sede
neste município.

Publique-se, inclusive na página eletrônica do T

Registre-se.

Comunique-se.
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