
ANEXO I DA RESOLUÇÃO No 350, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020.

MODELO EXEMPLIFICATIVO DE PEDIDO DE COOPERAÇÃO POR
AUXÍLIO DIRETO 

Processo no:

Solicitante: Juízo

Solicitado: Juízo

Senhor Magistrado, 

Nos  termos  dos  artigos  67  a  69  do  Código  de  Processo  Civil  e  da

Resolução no CNJ 350/2020, venho por este e-mail requerer seus préstimos para que...

(DESCREVER O ATO A SER PRATICADO, COM INDICAÇÃO PRECISA DOS

ELEMENTOS DE SUA DEFINIÇÃO).

Ex.  1.  “...encaminhe  informações  sobre  o  andamento  do  processo  de

execução em face de EMPRESA TAL, indicando se existem bens penhorados e se há

previsão para realização de leilão para sua expropriação”.

Ex.  2.  “proceda  à  intimação  da  testemunha  (NOME  DA

TESTEMUNHA),  endereço  (LOCALIDADE),  para  comparecer  à  audiência  na  data

(DATA),  para  prestar  depoimento  nos  autos  do  processo  no (NÚMERO  DO

PROCESSO) XXX, em trâmite nesta Comarca/Subseção Judiciária”.

Ex. 3. “proceda à penhora no rosto dos autos da quantia de R$ (VALOR

EM NUMERAL) (VALOR POR EXTENSO), anotando a reserva do crédito em favor

de (NOME DO BENEFICIÁRIO), cujo crédito decorre de sentença condenatória nos

autos do processo em epígrafe, em trâmite nesta Vara (ESPECIFICAR O JUÍZO).”

Ex. 4. “encaminhe cópia integral dos autos do processo no (NÚMERO

DO  PROCESSO)  XXX,  em trâmite  nesta  Subseção  Judiciária,  a  fim  de  instruir  o

processo em epígrafe”.
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Solicita-se que a providência seja cumprida como auxílio direto, podendo

ser documentada e encaminhada por  e-mail, bastando indicação do nome do servidor

responsável pela providência solicitada e respectiva matrícula.

Estamos à  disposição para esclarecimento  de quaisquer  dúvidas  e nos

colocamos às ordens para cooperar com o i. colega em outras oportunidades.

Data
Assinatura do juízo solicitante
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