
Departamento Extrajudicial <depex@tjro.jus.br>

Fwd: Corregedoria tj/RR - Comunicado de extravio de selos Holográficos
1 mensagem

Corregedoria GeraldoTJRO <cgj@tjro.jus.br> 26 de julho de 2019 11:38
Para: Departamento Extrajudicial <depex@tjro.jus.br>

---------- Forwarded message ---------
De: TJRR/CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA/SECRETARIA <seccgj@tjrr.jus.br>
Date: qui, 18 de jul de 2019 às 13:57
Subject: Corregedoria tj/RR - Comunicado de extravio de selos Holográficos
To: <coger@tjac.jus.br>, <chefia_cgj@tjal.jus.br>, <protocolo.corregedoria@tjam.jus.br>,
<corregedoria@tjpe.jus.br>, <cgj@tjpr.jus.br>, <corregedoria@tjrj.jus.br>, <corregedoria@tjrn.jus.br>,
<cgj@tjro.jus.br>, <gabcgj@tj.rs.gov.br>, <cgj.responde@tjsc.jus.br>, <cgj@tjsc.jus.br>, <correg@tjse.jus.br>,
<corregedorgeral@tjsp.jus.br>, <corregedoria@tjto.jus.br>, <corregedoria@tjap.jus.br>,
<corregedoriageral@tjba.jus.br>, <corregedoriainterior@tjba.jus.br>, <corregedoria@tjce.jus.br>,
<corregedoriatjce@tjce.jus.br>, <corregedor@tjes.jus.br>, <corregsec@tjgo.jus.br>, <cgjma@tjma.jus.br>,
<gacor@tjmg.jus.br>, <corprot@tjmg.jus.br>, <corregedoria@tjms.jus.br>, <corregedoria@tj.mt.gov.br>,
<corregedoria.capital@tjpa.jus.br>, <corregedoria.interior@tjpa.jus.br>, <corregedoria@tjpb.jus.br>

Senhores(as) Corregedores(as),

Cumprimentando-os (as), encaminho cópia da Portaria/CGJ nº 49, publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia
16/07/2019, que trata da comunicação de extravio do selo nº 191079 da Vara da Justiça Itinerante deste Eg. Tribunal
para as providências cabíveis.

Por oportuno, informo ser desnecessário comunicar-nos sobre as medidas adotadas.

Atenciosamente,

Durval Farney Messa Bezerra
Chefe de Setor - Sec-CGJ
Mat:3011679

-- 

Corregedoria- Geral da Justiça
Tribunal de Justiça de Rondônia
(69) 3217-1038 / 3217-1087

Obs..: 1 - Por favor, enviar confirmação de recebimento.

Obs..: 2 - Por favor, responder no mesmo e-mail enviado ou, se em outro, mencionar o número do Processo/SEI,
Ofício, ou C.I, etc.

MISSÃO: Oferecer à sociedade efetivo acesso à Justiça.

VISÃO: Ser uma instituição acessível, que promova Justiça com celeridade, qualidade e transparência.

**************************************
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Ofício-Circular 47/2019-CGJ/CGJ-SEC
 
 

Boa Vista, 16 de julho de 2019.

Às Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados

 

Assunto: Comunicado de extravio de selos holográficos

 

 Senhores(as) Corregedores(as),
Cumprimentando-os (as), encaminho cópia da Portaria/CGJ nº 49, publicada no Diário

de Justiça Eletrônico no dia 16/07/2019, que trata da comunicação de extravio do selo nº 191079 da Vara
da Justiça Itinerante deste Eg. Tribunal para as providências cabíveis.

Por oportuno, informo ser desnecessário comunicar-nos sobre as medidas adotadas.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALMIRO JOSE MELLO PADILHA, Corregedor(a), em
18/07/2019, às 12:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 0588960 e o código CRC 05500122.
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