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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
10a REGIÃO

~ Vara do Trabalho de fa J £*'£**. ~ \Q _ PROC. N*r£c*"A^ 'W^ / y^t Í& .5. to.

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

Aos dias do mês de rrVAf & _ do ano de .-Idl £ na

V 0'̂  , ÚUAtKVAk.rx-Lv /to vo^. O^ V^ 't*t-feWx ds> W*&wrtfj lUttA4.Mtt.rtVi . onde compareci,

em cumprimento ao V. mandado retro, passado a Tavorde "

.contra £. l-O -.
S<^ JsJ/V NV^.T^TVkJg^ — -- •-_— ' _ . . . ..-" '"• •—— — . para pagamento da importância de

RS i
( ̂ .̂  . />

J, não tendo o executado, no prazo legal que lhe

foi marcado, conforme certidão retro, efetuado o pagamento nem garantido a execução, procedi à penhora dos

seguintes bens, tudo para garantia do principal, juros de mora, correcão monetária e custas do referido processo:

o

IO^ \ Q.A^!>VJO.^.V - n j a

y^Si , T'^-O'jO _ av Qt.'-f •r'-*-3òà' •

Total da Avaliação:. Rs H -'̂ ^^ , CXp f (x\J&\fi

assim a oenhora. oara constar, lavrei o presente Auto, aue assino.
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AUTO DE DEPí ÍITO

Após a lavraíura dgAuto de Penhora, fiz o depósttodos bens penhorados em mãos

do Sr. ...

(motanUid*)

Filiação,

(CPF)

residente nesta Comarpá, ã ./^ ,

o qual, como FIEJ^OEPOSITÁRIO, se obriga a-fíão abrir mão dos mesmos, sem autorização ao MM. Juiz(a)

Presidente da Vara do Trabalho, sob as pepas da lei.

Feito, assim, o depósito, para constar, lavrei o presente Auto, que assino,

juntamente com depositário.

OFICIAL DE JUSTIÇA

CERTIFICO/E DOU FÉ que intimei o «Éecutado para ciência da penhora e

avaliação referida no Auto retro, bem^assim de que tem o prazo de (5) cinco dias, a contar desta data, para

apresentar embargos, tendo o mês

DEPOSITÁRIO

de de

EXECUTADO

OBSERVAÇÃO:
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