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EDITAL Nº 01/2023 - TJMG 1ª/SFI - COMARCA/SFI - ADM. FÓRUM

A Dra. Clarissa Pedras Gonçalves de Andrade, Juíza de Direito e Diretora do Foro desta
Comarca de São Francisco, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, na
forma da lei, etc…

 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que
de conformidade com o artigo 30, inciso II, e 31 da Lei Complementar nº59, de
18/01/2001 – Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais – e do
Provimento n°355/2018, da egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais, que disciplina o procedimento nas inspeções anuais, foi designado o dia 27 de
janeiro de 2023, as 10:00 horas, no Salão do Júri do Fórum local, para audiência de
INSTALAÇÃO da CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA, para o qual ficam convidados os
representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, Autoridades
Judiciárias e dos Poderes Executivo e Legislativo, Servidores do Judicial e do
Extrajudicial e das partes interessadas, oportunidade em que serão recebidas denúncias,
reclamações e/ou sugestões sobre a execução dos serviços do foro judicial em geral, dos
Juizados Especiais, dos serviços notariais e de registro, dos serviços de paz, da polícia
judiciária e do presídio.

 

E para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que deverá
ser afixado no átrio do Fórum e receber ampla divulgação.

Em 23 de janeiro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Clarissa Pedras Gonçalves de Andrade, Juiz(a)
Diretor(a) do Foro, em 23/01/2023, às 18:50, 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 12284621 e o código CRC 0148F698.
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