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Remetente: 

Lineker Matheus Rocha da Silva

Assessoria Extrajudicial

Tribunal de Justiça de Sergipe

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: De ordem da Assessoria Extrajudicial - desta CGJ, encaminho o expediente em anex

o para conhecimento, conforme o art. 16 do Provimento n. 62-2017 do CNJ. 
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De : Ingrid | Terceiro oficio <procuracao@terceiroofici
o.com.br>

Assunto : <Nenhum assunto>

Para : corregedoriadf@tjdft.jus.br, correg@tjse.jus.br

Zimbra correg@tjse.jus.br

Sex, 20 de abr de 2018 17:04

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Ilustríssimo Corregedor Geral do Estado de Sergipe e do Distrito Federal

 

Venho informar a Vossa Senhora a inutilização dos processos nºs 18.0.00402489-8, 18.0.00

414714-0 no SEI (http://www.cnj.jus.br/sipapostila/login.php?sigla_orgao_sistema=CNJ&sigla_sistema=SEI

), sendo inutilizado, nos dias 04/03/2018, 06/04/2018 respectivamente.

 

Informo ainda, que o método está sendo seguindo como norma do procedimento a ser utilizado, co
nstando no Art.15 e parágrafo único do provimento de n. 58, de 09 de dezembro de 2016.

 

 

Aracaju/SE, 20 de abril de 2018.

 

Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está a�va

.

Zimbra https://webmail.tjse.jus.br/h/printmessage?id=103146&tz=America/Bahia
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DESPACHO - CGJ Nº 3832/2018

De ordem.
Arquive-se digitalmente na pasta de Comunicados de Inutilização

de Papel de Segurança, envie cópia para as serventias extrajudiciais para
conhecimento, após conclua-se o processo na divisão.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO MEDEIROS
LOPES, Diretor (a) de Departamento, em 06/06/2018, às 10:46,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o
código verificador 0723835 e o código CRC 8E4C4AB5.

0001347-39.2018.8.22.8800 0723835v2
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