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Este email de Recibo Registrado é prova inequívoca e verificável de sua transação de Email Registrado
O detentor deste recibo possui prova de entrega, do conteúdo da mensagem e seus anexos, da hora oficial do envio, da
recepção e da abertura da mesma. Dependendo dos serviços selecionados, o detentor pode também ter prova de transmissão
encriptada e/ou assinatura eletrônica.
Para autenticar este recibo, encaminhe este email com seu anexo para 'verify@r1.rpost.net'
Situação de Entrega
Endereço

presidencia@camara.leg.br

Situação

Entregue ao
Servidor de
Correio

Detalhes

250 2.0.0 Ok: queued as
4ByDNK6shwz4
souzinha4.camara.leg.br
(200.219.133.164)

Entregue
em (UTC*)

Entregue em

Aberto em (Horário de

(Horário de
Brasília)

Brasília)

25/09/2020
01:10:11 AM
(UTC)

24/09/2020
10:10:11 PM
(UTC -03:00)

*UTC representa Tempo Universal Coordenado - Hora ZULU: https://www.RMail.com/resources/coordinated-universal-time/
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De:

comunicacaosej< comunicacaosej@stf.jus.br >

Assunto:

OFÍCIO 2986_2020 ADI 6562 – Presidente da Câmara dos Deputados

Para:

<presidencia@camara.leg.br>

Cc:
Cco:
ID de Rede:

<db4df1a9e85e4f1b99b159d724270382@stf.jus.br>

Recebido pelo Sistema RMail:

25/09/2020 01:09:48 AM (UTC)

Código de Cliente:
.

Estatísticas da Mensagem:
Número de Rastreamento:

8DA5BC0B328F7C355412601C6AAC2CAD208D7EBF

Tamanho da Mensagem:

729656
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Tamanho do Arquivo :

Nome do Arquivo:
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Trilha de Auditoria da Entrega
Este email de Recibo Registrado é prova verificável de sua transação de Email Registrado™. Ele contem:
1. Um selo cronológico oficial.
2. Prova de que sua mensagem foi enviada e para quem foi enviada.
3. Prova de que sua mensagem foi enviada para seus destinatários ou seus agentes eletrônicos autorizados.
4. Prova do conteúdo de sua mensagem original e todos seus anexos.
Nota: Por padrão, a RPost não retem uma cópia de seu email ou deste recibo, e você não deve confiar na informação acima até
que o recibo seja verificado pelo sistema RMail. Guarde este email e seus anexos para seus registros. Termos gerais e
condições disponíveis em Notificação legal. Os serviços RMail são patenteados, usando tecnologias patenteadas RPost,
incluindo as patentes US 8209389, 8224913, 8468199, 8161104, 8468198, 8504628, 7966372, 6182219, 6571334 e outras
patentes listadas em Comunicações RPost.
Para maiores informações sobre os seviços RMail®, visite www.RMail.com.
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