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EDITAL Nº 01 - TJMG 1ª/COI - COMARCA/COI - DIREÇÃO DO FORO

O Dr. Jefferson Val Iwassaki, Juiz diretor do Foro da Comarca de Canápolis, no uso de suas
atribuições legais,

 

Faz saber por este EDITAL que, nos termos dos artigos 30, inciso II, e 31, da Lei Complementar
nº 59, de 18/01/2001, que “Contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais”, com as modificações da Lei Complementar nº 85, de 28 de dezembro de 2005, e da Lei
Complementar nº 105/2008, foi designado o dia 28 de janeiro de 2020, às 14h00, no salão do
Tribunal do Júri do edifício forense desta comarca, para a audiência de instalação da
CORREIÇÃO ORDINÁRIA GERAL, para a qual ficam convidados os representantes do
Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, demais autoridades e partes
interessadas, oportunidade em que serão recebidas denúncias, reclamações ou sugestões a
respeito da execução dos serviços do foro judicial, dos Juizados Especiais, dos serviços
notariais e de registro, dos serviços da justiça de paz, da polícia judiciária, do presídio e da
APAC de  Canápolis.

 

Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado no átrio do
Fórum da comarca e receber ampla divulgação.

 

Dado e passado nesta cidade e comarca de Canápolis, em 14 de janeiro de 2020.

 

Eu, Jazismar Venâncio Gomes, Oficial de Apoio Judicial I, designada para funcionar na
Correição Ordinária Geral, subscrevi.

 

 

Jefferson Val Iwassaki

Juiz Diretor do Foro
Em 14 de janeiro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por Jefferson Val Iwassaki, Juiz Diretor do Foro, em
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