
ANEXO I
(Anexo do Ato nº 19/2012, republicado em 25/9/2012 no DOERJ, Parte III, Seção II)

Processo nº ..............................................................

 
AUTO DE PENHORA DE RENDA / FATURAMENTO

 
Aos ................ dias do mês de ............................do ano de dois mil e ........., na ..................................., nesta Comarca, em cumprimento ao mandado expedido pelo
MM. Juiz da ........ª Vara do Trabalho d......................................, na execução movida por ........................................................................  em face 
de ..........................................................................................................., para cobrança da dívida atualizável de R$ .............................., correspondente 
a ........................................ TR’s, eu, Oficial de Justiça Avaliador Federal, procedi à penhora de ......% da renda da executada, enquanto outro percentual não for 
estipulado pelo juízo, até o limite do débito exequendo a ser arrecadado na forma descrito no Auto de Depósito a seguir. DO que, para constar, lavro o presente 
Auto que assino em duas vias.

 
_________________________________

Oficial de Justiça Avaliador Federal

 
 

AUTO DE DEPÓSITO E CIÊNCIA DA PENHORA

 
Feita a penhora de que trata o Auto supra, dela tomou ciência e assumiu o encargo de depositário o SR. ....................................................., 
(nacionalidade) ....................., (estado civil) ......................., (profissão/função)................................, residente na ............................, (documento de 
identificação) ................................................, o qual se obriga, nos termos do §3º, do art. 655-A do Código de Processo Civil, a prestar contas mensalmente em 
juízo, submetendo à aprovação judicial a seguinte forma  de pagamento: depósito de valor não inferior a R$ ................................., o que se dará em todo 
dia ......... de cada mês, ou dia útil subsequente, a partir de ....... de ..................de 20....., até alcançar o total do débito exequendo, ficando o depositário ciente de 
que o descumprimento de tal obrigação o sujeitará às penas da Lei.
E, para constar, eu, Oficial de Justiça Avaliador Federal, lavro o presente Auto, que dato e assino em duas vias, juntamente com o depositário.

 
............................, ..........de ......................de 20........

 
..........................................                 .................................................

         Depositário                        Oficial de Justiça Avaliador Federal



 
 
 

TERMO DE RECOLHIMENTO

 
Nesta data recolho o presente mandado ao juízo da ........ª VT/..........

 
............................, ..........de ......................de 20........

 
______________________________________

Oficial de Justiça Avaliador Federal


