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

 
A Dra. CIRLAINE MARIA GUIMARÃES, MMª. Juíza de Direito Diretora do Foro da

Comarca de MARIANA/MG, à vista do disposto nas normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e na forma da lei,

 
FAZ SABER a quantos virem o presente Edital ou dele tomarem conhecimento que,

consoante disposto no art. 36 do Provimento n. 355/2018, foi designado o dia 15 de fevereiro de 2023 às
10:30 horas, para a realização da audiência pública de instalação dos trabalhos da CORREIÇÃO
ORDINÁRIA GERAL, referente ao ano de 2022, para a qual ficam convidados o Ministério Público,
representante da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil desta Comarca, os Chefes dos Poderes
Executivo e Legislativo Municipais, as Autoridades Policiais Civil e Militar, os Advogados militantes na
Comarca, os titulares dos serviços notariais e de registro e dos serviços da justiça de paz, e as demais
autoridades e partes em geral, ocasião em que serão recebidas denúncias, reclamações ou sugestões a
respeito da execução dos serviços judiciários em geral, dos Serviços Notariais e de Registro, dos serviços
dos Juízes de Paz, da Polícia Judiciária e dos presídios da Comarca.

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

Dado e passado, nesta cidade e comarca de Mariana, aos 18/01/2023. Eu, Ana Karoline
Ramos Diniz, Assistente de Apoio a Direção do Foro, o digitei por ordem da Direção do Foro.

 
 
 

Publicar. Registrar. Cumprir.

Documento assinado eletronicamente por Cirlaine Maria Guimarães, Juiz(a) Diretor(a) do Foro,
em 18/01/2023, às 10:50, 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 12216604 e o código CRC 19904094.
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