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MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 40420195951539

Nome original: 50031207920134047010_parte4.pdf

Data: 31/07/2019 18:16:23

Remetente: 

Jeferson José Ribas

SJPR - 2ª Vara Federal de Campo Mourão

TRF4

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para anexar ao Processo 50031207920134047010.

Assunto: Encaminhamos a presente correspondência, tendo em vista referir-se aos autos da 

5ª Vara Federal de Maringá



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81620192714280

Nome original: mat 13389 - 5003120-79.2013.pdf

Data: 30/07/2019 13:39:50

Remetente: 

Mariana Belo Rodrigues

2º Serviço de Registro de Imóveis

Tribunal de Justiça do Paraná

Assinado por: 

Não foi possível recuperar a assinatura

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para anexar ao Processo null.

Assunto: Copia de matriculas atualizadas apos o registro das penhoras
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