
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Eliosino de Souza Barbeitos, Nº 315 - Bairro Jardim Novo Horizonte - CEP 39860-000 - Nanuque - MG - www.tjmg.jus.br
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COMARCA DE NANUQUE-MG
 

EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA GERAL N° 01/2023

 

 

O Exmo. Sr. Dr. Edson Alfredo Sossai Regonini, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da
Comarca de NANUQUE, no uso e suas atribuições legais, por este edital, faz saber quantos o
presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, de conformidade com a Lei
Complementar nº 59/2001 e do Provimento nº 355/CGJ/2018, foi designado o dia 02 DE
FEVEREIRO DE 2023, às 09h00min, no Salão do Tribunal do Júri do novo Fórum desta
Comarca, situado na Rua Eliosino de Souza Barbeitos, n° 315, Bairro Jardim Novo
Horizonte, para realização, de forma presencial, da AUDIÊNCIA PÚBLICA de instalação da
CORREIÇÃO ANUAL ORDINÁRIA/2023, Ano Base 2022, ocasião em que poderão ser
apresentadas denúncias, reclamações ou sugestões a respeito da execução dos serviços e do
funcionamento dos órgãos da Comarca. Caso ocorra alteração nas condições sanitárias na
Comarca, por decisão da Autoridade local ou do TJMG, que impeça a reunião presencial, fica
mantida a data marcada, passando a audiência a ser realizada de forma remota, por vídeo
conferência, pelo sistema Cisco Webex, e o link de acesso será enviado àqueles que
manifestarem previamente o desejo de assistir à sessão virtual, mediante pedido dirigido
ao Secretário da Correição, pelo e-mail institucional: nnecontadoria@tjmg.jus.br . O link a
ser enviado dará acesso direto à audiência via navegador de internet, não sendo
necessário baixar o programa Cisco Webex. Ficam convidados os Juízes de Direito,
Promotores de Justiça, Advogados, Oficiais de Registro, Tabeliães, Servidores Judiciais,
autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, demais autoridades e partes
interessadas que, na audiência inaugural e no curso dos trabalhos, poderão apresentar
denúncias, reclamações, representações ou sugestões a respeito da execução dos 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 e dos presídios da Comarca, distritos e
subdistritos judiciários, a fim de verificar-lhes a regularidade de tais serviços e para conhecer de
denúncias, reclamações ou sugestões apresentadas. Para conhecimento de todos os
interessados, expediu-se o presente edital.
 

Nanuque, 23 de janeiro de 2023.

 

Edson Alfredo Sossai Regonini

Juiz de Direito / Diretor  do Foro
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