
 

 

Superior Tribunal de Justiça

Anexo I

(Resolução n. 13 de  28  de Setembro de 2011)

NOTIFICAÇÃO

Ilmo. Sr. (nome)
Endereço (quando o interessado estiver afastado do serviço)

   Tendo em vista o disposto no art. 2º da Resolução n. 13/2011, 
NOTIFICO V. Sa. da necessidade de COMPARECER, no prazo de três dias 
úteis, à Secretaria de Gestão de Pessoas, que se encontra instalada no 3º 
andar do Prédio da Administração do Superior Tribunal de Justiça, às 
______ horas do dia ____ de __________de _____, para tomar 
conhecimento do Processo Administrativo n. __________.
   Fica V. Sa. ciente de que o processo seguirá o curso 
independentemente de seu comparecimento.

Brasília, ______ de _________________ de _____.

______________________________________________________
(nome e assinatura do titular da Secretaria de Gestão de Pessoas)

________________________________________
(data, nome e assinatura do servidor notificado)

________________________________________________
(data, nome e assinatura do servidor que fez a notificação)

* Republicação por incorreção do original publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico do dia 30/9/2011.
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Superior Tribunal de Justiça

Anexo II

(Resolução n. 13 de 28 de Setembro de 2011)

INTIMAÇÃO

Ilmo. Sr. (nome)
Endereço (quando o interessado estiver afastado do serviço)

Documento: 18142010 Página  2 de 3

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Edição nº 908 - Brasília, Disponibilização: Quinta-feira, 06 de Outubro de 2011   Publicação: Sexta-feira, 07 de Outubro de 2011

REVOGADO



 

 

Superior Tribunal de Justiça

   Tendo em vista o disposto no art. 4º da Resolução n. 13/2011, 
INTIMO V. Sa. para, querendo, APRESENTAR, no prazo de dez dias, a 
contar do recebimento desta, DEFESA nos autos do Processo Administrativo 
n. __________, que versa sobre a devolução de valores indevidamente 
pagos.

Brasília, ______ de _________________ de _____.

_____________________________________________________
(nome e assinatura do titular da Secretaria de Gestão de Pessoas)

________________________________________
(data, nome e assinatura do servidor intimado)

_______________________________________________
(data, nome e assinatura do servidor que fez a intimação)

* Republicação por incorreção do original publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico do dia 30/9/2011.  
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