
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Benedito Valadares, Nº 200 - CEP 35116-000 - Mesquita - MG - www.tjmg.jus.br

EDITAL Nº 001 - TJMG 1ª/MQI - COMARCA/MQI - ADM. FÓRUM

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Mesquita, Dra. Josselma
Lopes da Silva Lages, no uso de suas atribuições legais, 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 e dos artigos 26 a 43
do Provimento Conjunto 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais, que a CORREIÇÃO ORDINÁRIA GERAL de 2023, referente aos trabalhos do ano de
2022, com a finalidade de fiscalizar os serviços do Foro Judicial, dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais, as atividades dos Serviços Notariais e de Registro, dos serviços da Justiça de Paz
e da Polícia Judiciária da Comarca de Mesquita, foi designado o dia 07/02/2023 às 12:45
horas, na Sala de Audiências desta Comarca, para a audiência de instalação da CORREIÇÃO
ORDINÁRIA ANUAL DE 2023 - ANO BASE 2022 , oportunidade em que serão recebidas
reclamações, representações e sugestões a respeito da execução dos serviços de justiça e paz,
da polícia judiciária da Comarca, distritos e subdistritos judiciários e da prestação jurisdicional
neste juízo. E, para o conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que
será afixado no saguão do prédio do Fórum desta Comarca. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Mesquita/MG, na data da assinatura eletrônica.

 

Documento assinado eletronicamente por Josselma Lopes da Silva Lages, Juiz(a)
Diretor(a) do Foro, em 24/01/2023, às 15:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 11853234 e o código CRC F85C6F3A.
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