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EDITAL Nº 1 - TJMG 1ª/PLO - COMARCA/PLO - ADM. FÓRUM

A Dra. Maria Jacira Ramos e Silva, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e Execuções
Criminais e Diretora do Foro Comarca de Pedro Leopoldo, no uso de suas atribuições legais
e consoante o disposto no Provimento da Corregedoria nº 355, de 18 de abril de 2018, e nos
termos da Portaria da Direção do Foro nº 01, de 07 de janeiro de 2020, por este EDITAL, faz
saber que a CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos serviços do foro judicial, na unidade jurisdicional do
Juizado Especial, nos serviços notariais e de registro, nas atividades da justiça de paz, da
polícia judiciária e da unidade prisional da Comarca de Pedro Leopoldo, será instalada em
audiência pública designada para o dia  04 de fevereiro de 2020, às 13h00, a ser realizada na
sala de audiências da 2ª Vara Cível, Criminal e Execuções Criminais, situada na Rua Cel.
Cândido Viana, 273 - Centro. Para a audiência pública de instalação da Correição Ordinária
Geral da Comarca de Pedro Leopoldo ficam convidados os Juízes de Direito, Promotores de
Justiça, Advogados, Oficiais de Registro, Tabeliães e seus prepostos, servidores judiciais,
demais autoridades e partes interessadas que, na audiência inaugural e no curso dos trabalhos
correicionais, poderão apresentar denúncias, reclamações ou sugestões a respeito da execução
dos serviços judiciários em geral e das atividades afetas aos serviços notariais e de registro da
comarca. Para conhecimento geral, o presente Edital será afixado nos locais de costume e
receberá ampla divulgação. Pedro Leopoldo, 08 de janeiro de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Jacira Ramos e Silva, Juiz Diretor do
Foro, em 08/01/2020, às 17:06, 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 3242761 e o código CRC 47793B43.
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