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JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - Sa REGIÃO 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA DE ia  INSTÂNCIA 
Coordenadoria de Distribuição de Mandados, Avaliação e Depósito - CDMAD 

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO 

PROCESSO N° 0000 75‘i-51.23t5.5 05w3D 
Penhorado no rosto dos autos do processo n° 

Aos  30  dias do mês de  4),,Lki"..9  	do ano de   Le1C   , na 
Rua. k-va-i,A„Le 	 Pen_Ljo,e (413 ,Q30.u.,te plo Vu.s4oh   ,em cumprimento ao 
Mandado expedido pelo(a) MM. Juiz' (a) Titular da   30  	Vara de 
Sakiiccla  	em que são partes   oxsà.van 	SeeknoMa.  
	 Exeqüente(s) e   ris H- •.Q3e1,84..t_e4eux. 

LTD Pç- 	 Executado(s), 
para garantia da condenação de   M 3 -564, 	4-k255  

el".4-ei t Aitivi.e_rclna C Ai 	Juxu_ii 4 halrct it. deu  -con-inied  
	 ), como o Executado(s) no prazo legal que lhe(s) 
foi marcado, não efetuou o pagamento nem garantiu a execução, procedi a Penhora e 
Avaliação dos bens abaixo descritos:   

DISCRIMINAÇÃO AVALIAÇÃO 

tt ,n-the') 	clo.. -t‘.1 Net— 	Li hi  E, 92... 	cca.c.,..u2.a,-,-. 	ciso  quoni 35-cci ) 

-nsutSCI-E)  O- 	9‘,..,  n.1-e_, 	-evt,v•N-LA-nta_. ela aveue-c1/4. Get-cte , 

-r.-,o-idi 	..xe.e_ie_b1+-,evx-1 	• 

;240 nen-yn i  di-itenneke- -4, 213 vr.e1cEsS• ketura. c94 ai-ene. 

..t.o_no. %-orlyn 44e- ..),-~caifzi (  14 20) • 

fivvj.M11,01 /4-• 1, Wre 1--95 

1%4&v.i•rns4-• 	ct )vve 1-LerS 

Valük,  ia- u..wc.  da de ..  

tákii.....  2-c 51- .1  i  1.0 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO E/OU A TRANSPORTAR Ri. 45 

( 	cy-Lc ¡ta- Nw; -1- 	-,AVN .ni \-1-eo t. 	ise 14 vx-kx. 	-e 	u-Nrk 	,.xt  0J-1 /2 	-e 	C4C11/24t 	a  1/2\40Lei s4_,; 
) 

Tudo para garantia da divida, acrescida dos juros de mora, correção monetária e custas 
CI.A.Wee ÀiJP'  CI CAQUI( ResZae  

Of. Justiça Avaliador, lavrei o presente auto que a sino. 
até o final do julgamento. E, para constar, Eu, 
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CIENCIA DA PENHORA 

Certifico que, nesta data, ne 	-QA^.0,~ 	Wele 

áe-raist `Coig_Lot   (.2$ 

dei, CIÊNCIA da Penhora constante do Auto retro ao Sr. (a)   Sà-runft \fo_fau"sx  

9  CW00k4A Oit 4y(YflvttQLftO  
função 

que de tudo ficou bem ciente, inclusive de 	que tem o prazo de lei para oferecer 
embargos, tendo RECEBIDO/RECUSADO a contra fé. 

,   30  	de   nt2KftweN-12  -ÇCYLualQ (441  1oi#W  

((MA( Mo 
Ciente 

pie> elpflaQ. det.a*,J tiç'a Avaliador 

de   20   

AUTO DE DEPÓSITO 

Aos 	 dias do mês de 	 de 
feita a PENHORA constante do Auto de Penhora e Avaliação e de suas folhas de 
continuação referente ao Processo n° 	. 	. 	. 	 . 	, fiz depósito 
dos bens nele descritos em mãos do Sr.(a) 

função 	 nacionalidade 

Estado Civil 	 Identidade 	 CPF 

residente a 
(CEP), e maul 

o qual, como FIEL DEPOSITÁRIO, obriga-se, soba as penas da Lei, a não abrir mão dos 
ditos bens, seja a que título for, sem prévia e expressa autorização do (a) MM. Juiz(a) 
Titular da 	Vara de 	 . E, para constar, eu, 

lavro o presente 
Auto, que assino juntamente com o Depositário. 

Depositário 	 Of. de Justiça Avaliador 

Reservado para certidões e carimbos 
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