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

 
A Exma. Sra. Dra. Vivian Lopes Pereira de Figueiredo, MMª
Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Bocaiúva
Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc.

 
FAZ SABER por este EDITAL, de conformidade com o que dispõe os artigos 30, inciso II e 31
da Lei Complementar nº 59, de 18/01/2001, com as alterações da Lei Complementar nº 85, de
28/12/2005; dos artigos 26 a 43 do Provimento Conjunto 355/2018 da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado de Minas Gerais e Portaria da Direção do Foro 02/2023; a quantos o virem ou
dele tomarem conhecimento que a CORREIÇÃO ORDINÁRIA GERAL 2023, concernente aos
trabalhos do ano de 2022, nos serviços do foro judicial e dos juizados especiais, nas atividades
dos serviços notariais e de registro, da justiça de paz, da polícia judiciária e dos presídios da
comarca de Bocaiuva, será instalada em audiência pública designada para o dia 07 de
fevereiro de 2023, às 15 horas, no Salão do Tribunal do Júri , localizado no Fórum Dr. José
Maria Alkmin, na Rua Domingos Ferreira Pimenta, 138, Centro, Bocaiuva/MG.
 
Ficam convidados para a a referida audiência, os Juízes de Direito, Representantes do
Ministério Público, Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Advogados, Oficiais de
Registro, Tabeliães e seus prepostos, servidores judiciais, autoridades dos Poderes Executivo e
Legislativo Municipais, demais autoridades e pessoas interessadas, apresentem denúncias,
reclamações ou sugestões a respeito da execução dos serviços judiciários em geral e
das atividades afetas aos Tabelionatos de Notas e de Protesto de Títulos e Registros Civil
das Pessoas Naturais, Civil das Pessoais Jurídicas, Imóveis e Títulos e Documentos, bem
como dos serviços da Justiça de Paz, da Polícia Judiciária, do Presídio local e dos
abrigos de menores e de idosos, as quais deverão ser apresentadas no canal “Fale com o
TJMG ” , disponível no endereço eletrônico https://www.tjmg.jus.br/falecomtjmg/, fazendo-se
expressa referência à Correição Ordinária Geral 2023, ou através do e-mail:
bcvadm@tjmg.jus.br.

 
E para conhecimento geral, foi expedido o presente edital, a ser divulgado no Portal TJMG, bem
como será afixado no átrio do Fórum da comarca e receberá ampla divulgação.
DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Bocaiuva, Estado de Minas Gerais, aos 23
(vinte e três) dias do mês de janeiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, Messias
Ribeiro Mendes, Auxiliar da Direção do Foro para Fiscalização dos serviços Notariais e de
Registro da comarca de Bocaiuva, o digitei e subscrevo.

 

 
Vivian Lopes Pereira de Figueiredo

Juíza Diretora do Foro
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