
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITANHOMI — MINAS GERAIS 

PORTARIA N°203/2020 

O Dr. FABRÍCIO SIMÃO DA CUNHA ARAÚJO, MM. 
Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Itanhomi, Estado de Minas 
Gerais, em substituição, nos termos do artigo 26 do Provimento n°355/2018, da 
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

RESOLVE: 

DETERMINAR a realização de CORREIÇÃO 
ORDINÁRIA GERAL nesta Comarca de Itanhomi-MG, com a finalidade de 
fiscalizar os serviços do foro judicial, dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 
dos Serviços Notariais e de Registro, dos serviços da Justiça de Paz, da polícia 
judiciária da comarca, para verificar-lhes a regularidade e para conhecer de 
denúncias, reclamações ou sugestões a respeito da execução dos serviços 
judiciários em geral, dos serviços notariais e de registro, dos serviços da justiça de 
paz, da polícia judiciária e do presidio da comarca, com observância da legislação 
constitucional e infraconstitucional pertinente, assim como das normas 
estabelecidas pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

ANUNCIAR POR EDITAL a data, o horário e o local em 
que será realizada a audiência pública de instalação dos trabalhos da correição 
ordinária geral, que será afixado no edificio forense e publicado no Diário do 
Judiciário Eletrônico. 

DESIGNAR os servidores efetivos, CLÉBER 
FERNANDES DE ALMEIDA e EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, para 
auxiliarem nos trabalhos da correição. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Itanhomi, 17 de janeiro de 2020. 

Scanned with CamScanner 



.- 	Estada de Minas Gelais Zr\ Tribunal de Jusliça do 
TJMG 

Eu 
Secretaria, digitei e subscrevi. 

JUSTIÇA DE PRIME/RA INSTÂNCIA 

COMARCA DE ITANRÓMI - SECRETARIA DA VARA ÚNICA 

Rua Frandisco de Abreu Máfra - 80 - Centro- 
CEP:35120-000 - Tel. (33) 3231.1392 

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITANHOMI — MINAS GERAIS 

EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA GERAL 

O Dr. FABRÍCIO SIMÃO DA CUNHA ARAÚJO, MM. Juiz de 
Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Itanhomi, Estado de Minas Gerais, em 
substituição, no uso de suas atribuições legais. 

FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do artigo 28 do 
Provimento n°161/2006, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi 
designado o dia 06 de fevereiro de 2020, às 08:30 horas, no Salão do Júri do Edifício do 
Fórum "Laudelino Braz", situado na Rua Francisco de Abreu Mafra, 80, centro, nesta 
Comarca de Itanhomi, para a audiência de instalação da CORREIÇÃO ORDINÁRIA 
GERAL, para a qual ficam convidados os representantes do Ministério Público, o Presidente 
da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, as principais autoridades dos Poderes 
Executivo e Legislativo Municipal, Advogados, demais autoridades, partes e a comunidade, 
oportunidade em que serão recebidas denúncias, reclamações ou sugestões a respeito da 
execução dos serviços judiciários em geral, dos serviços notariais e de registro, dos serviços 
da justiça de paz, da policia judiciária e do presídio da comarca. 

Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que será 
afixado no local próprio do Fórum desta Comarca e publicado no Diário Judicial Eletrônico. 

Dado e passado nesta cidade e comarca de Itanhomi, Estado de Minas Gerais, em 17 de janeiro de 2J20. 

Cléber Fernandes de Almeida, Gerente de 
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