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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32  REGIÃO 

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO  
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execução, procedi à penhora dos seguintes bens, tudo para garantia do principal, juros de 

mora, correção monetária e custas do referido processo: 	01 	I/ E it 	2-0  
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Total da avaliação: R$ 

Feita, assim, a penhora, para constar, lavrei o presente Auto 
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Depositário(a) Geraldo Fláv 	aula Reis Sá  

AUTO DE DEPÓSITO 

Após a lavratura do Auto de Penhora e Avaliação no dia 0  ;e 
-5v./144-0   de 202e por este Oficial de Justiça Avaliador, procedi ao 

depósito 	do 	bem 	penhorado 	em 	mãos 	do 
Sr(a) 

	

	)., te l' ./q 419 &2/90 04,1' S7,4 Wifri brasileiro(a), 
0.?(51.t.i0  326.91-re_presentante legal da execytada, residente na 

Cr C, 2-6 St  legieC#0  (/.67(/ sho4 ivraid / 
52  2 I< ri - C/dif.-  Ar/ -  G- 

o qual como FIEL DEPOSITÁRIO(A), se obriga a não abrir mão dos 
mesmos, sem autorização do MM. Juiz, sob as penas da Lei. Feito assim o 
depósito, para constar, lavrei o presente Auto que assino juntamente com o 
depositário(a). 

	 -MG,Otcle  cfr/~  de 2020Z. 

(Oficial de Justiça 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que intimei o(a) executado(a), na pessoa de seu 
representante legal Sr. .eitia:.../131/1ônen  kPM.  )2(.%  Mijando-lhe 
ciência da Penhora e Avaliação acima referida, bem como de que tem o 
prazo legal para opor Embargos, tendo o mesmo recebido contra fé. 

Geraldo Flávi 
(Oficial de Ju 

	

-MG, Ô.Zde 	(ft/44-k de 201 
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