Auto de busca e apreensão de veículo
ESTADO DA ...
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ...
AUTO DE BUSCA E APREENSÃO
Às _____ do dia ____ do mês de __________ de 2017, na Comarca de
Sousa, em cumprimento ao Mandado do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara
da Comarca de Sousa, extraído dos autos da Ação de Busca e Apreensão,
processo
nº
____________________,
requerida
por
______________________ em face de _________________________,
dirigi-me ao lugar nele indicado, juntamente com o Oficial de Justiça
companheiro abaixo assinado, e sendo alí, após as formalidades legais, após
a localização do veículo, procedi à APREENSÃO do AUTOMÓVEL MARCA
_______________, PLACAS: __________, ANO/MODELO _____/_____,
RENAVAM: ______________, CHASSI: _____________________, COR
_________,
que
se
encontrava
em
poder
do
Sr.
_____________________________, o qual retirou seus bens pessoais. O
veículo se encontrava em perfeito estado de conservação, apresentando as
seguintes características:
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DESCRIÇÃO
pequeno arranhão no paralamas dianteiro esquerdo;
04 (quatro) pneus novos marca pirelli, rodas com carlotas;
01 (um) pneu de suporte novo;
01 (um) macado e 01 (uma) chave de roda;
jogo de tapetes de borracha;
01 (um) aparelho de som toca cd;
tanque de combustíveis marcando reserva;
Bancos de couro na cor bege;
capa de direção;
sem a tampa traseira interna;
01 (uma) chave canivete e outra chave normal;
km marcando 7350.
Não foi entregue o Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo

Certifico que o veículo apreendido foi entregue ao representante do autor,
indicado como depostitário fiel no ID nº ____________, o Sr.
___________________, portador do CPF nº _______________, residente e
domiciliado a Rua ___________________________, cidade, estado,
telefones (83) 9._____-______ e (83) 9.______-______, que prometeu

fielmente cumprir seu dever, não abrindo mão do(s) referido(s) bem(ns) sem
ordem expressa do MM. Juiz do feito, sob as penas da Lei. E, para constar,
lavrei o presente auto que lido e achado conforme, vai devidamente assinado
por mim, ___________________________ (Oficial de Justiça), pelo Oficial
de Justiça Companheiro, Depositário Fiel e as testemunhas presentes.
Oficial de Justiça
Mat. Xxx.xxx-x
Oficial de Justiça Companheiro
Mat. Xxx.xxx-x

Depositário Fiel
CPF nº ___________
Testemunhas:
______________________________________________
______________________________________________

