
*' "'TADO DO ND D nA,RD' 00 SUL
~ PODERJUDlClARIO I

I,

1
: PORTARIA NQ33I2?13 - DF

A Excelentrssima Senhora Doutora Aline Zambendetli Borghetli, Merilfssima,
Juiza de Direito, no Exercfcio da Direção do Foro da C;omarcade São Lourenço do Sul - RS, no
uso de suas atribuições legais, " .

VISANDO regulamentar o horário; de funcionamento do Serviço Notarial e
Registral (Tabelionato de Notas, Registro de Títulos é Documentos, Registro Civil das Pessoas
Jurídicas e Tabelionato de Protesto), do Serviço Regisiral (Registro de Imóveis, Registro Civil das
Pessoas Naturais eCRVA - Ceníro de Registrodeveiculos Âutomolor~s) e~ck,Serviço Notarial e
Registral do Taquaral (Registro Civil das Pessoas NatLrais e Tabelionato de Notas), todos desta, I
Comarca de São Lourenço do Sul; !

i, I
CONSIDERANDO o que determi!)a a Consolidação Normativa Notarial e

Registral da Corregedófià::Gérai'de Justiça, Provimento N° 3210e-CGJIRS, no que se refere ao
horário de funcionamento das serVentias; ,

. . i .

CONSIDERANDO que o horário de funcionamento sugerido pelos titulares
atende ao que estabelece o artigo 4", ~ 2" da Lei 8.935/94;..',- ~.:.,. -~"'1'-?

CONSIDERANDO, ainda,,que o Seryíço de Registro Civil das Pessoas Naturais
funcionará aos sábadoli; 'oàmlngQã'êferiadoSTnoslermOs'dó artigõ4";~'1" da l..:êl'8:'935/94;_. ~ ._", .t, ~'."

-.. ': '.' " ..•..
RESOLVE:

Esttibeiéêerqué~ô horario' de aíenqlmento dô"SêivrçO N61ariare'Registral, dó
Serviço Registrare 'do"'SeMço Notarial e Registral 00 Tàquar'al, tOdos desta Comarca, será o
seguinte: ", '~--' .. ' ' 'I..";"""

" ~ManÍ'1ã: dás 9 horãs às 11li30min, ;,
;'Târde:élas 13~3Óminàs'~'7horas.!

, '.Fiei!" estabeletido que o Serviço ide Registro Civil das Pessoas Naturais
funcionará aos sábados, domingos e feriados~pelo sist~ma de plantão... ,•...,. - .. \~-,-. - ," 1" .~.
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Cumpra-se, ,
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'c"Sãó LoúrànçOd()Sul~R'S~10 de s~ierilbro de 2013.
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'nedetli Bor{jlietli, ".'
Ju~ de Direito, '

'~":'" " ...no exercício da'Direção di>Foro.
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