
Apresento-lhe as informações cuja exigibilidade de preenchimento foi suspensa nos termos do Aviso
ASPREC nº 07/2021. Certifico que as informações abaixo prestadas são verdadeiras, e assumo inteira
responsabilidade pelas mesmas.

Exmo(a). Senhor(a) Juiz(íza) de Direito,

FORMULÁRIO - DADOS DO AVISO 7 / ASPREC/2021 - OFÍCIO PRECATÓRIO

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça

Caso tenha ocorrido o pagamento de parcela superpreferencial ao beneficiário, os valores a seguir deverão refletir
o abatimento desse pagamento, inclusive mediante nova liquidação cuja cópia da memória discriminada deverá ser
anexada nesse processo SEI.

ITEM 4 - VALOR DEVIDO AO BENEFICIÁRIO:

ATENÇÃO:

4.1. Valor Bruto: R$_____________________________________________________________________________________
O valor bruto corresponde ao somatório dos valores informados abaixo como: valor principal corrigido, valor dos
juros moratórios, valor dos juros compensatórios (remuneratórios), e valor das despesas antecipadas/custas/multa,

4.2. Valor Principal Corrigido: R$___________________________________________________________________________
O valor principal corrigido corresponde ao valor devido ao beneficiário sem conter valores de juros, sejam os
moratórios ou compensatórios, e de despesas antecipadas/custas/multa, , bem como não se desconta os
valores de IRRF ou de contribuições tais como assistência médica, fundo de aposentadoria, previdenciária.

se houver

se houver.

4.3. Data-base: (data correspondente ao termo final utilizado na elaboração da conta de liquidação) _____/_____/_________

4.4. Indexador (índice/fator) de correção monetária (descrever): __________________________________________________
Corresponde ao indexador utilizado na data-base.
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4.5. Haverá incidência de contribuições sobre o crédito, no momento do pagamento?         SIM              NÃO

Se informe:

4.6. Valor da assistência médica: R$__________________________________________________________________________

4.7. Valor do fundo de aposentadoria: R$______________________________________________________________________

4.8. Valor da contribuição patronal (institucional): R$_____________________________________________________________

4.9. Valor da contribuição previdenciária: R$____________________________________________________________________

SIM,

Valor de obrigação da entidade devedora e não se soma ou abate do valor principal corrigido.

4.11. Nome do órgão previdenciário: _________________________________________________________________________

4.12. CNPJ Nº: _____________________________________

Em se tratando de REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO, informe:

4.10. Regime Previdenciário:             Geral/INSS                  Próprio

4.13. Deseja informar os dados bancários do órgão previdenciário?         SIM              NÃO

:

4.14. Banco (nome) ____________________________________

4.15. Agência _______________   4.16. Conta Nº  ______________    4.17.            Corrente                   Poupança

Se , informeSIM

4.18. Existe incidência de juros moratórios?         SIM              NÃO

Se existe INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, informe:

4.19. Valor dos juros moratórios: R$___________________________________________________________________________

4.20. Percentual de juros aplicado:          Poupança                     0,5%                    1%                     SELIC               Não se aplica

4.21. Existe incidência de juros compensatórios (remuneratórios)?         SIM              NÃO
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4.22. Valor dos juros compensatórios (remuneratórios): R$___________________________________________________________

4.23. Percentual de juros aplicado:             0,5%                    1%                      Não se aplica

4.24. Os juros moratórios incidem sobre os juros compensatórios (remuneratórios)?         SIM                 NÃO

Se existe INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS (REMUNERATÓRIOS), informe:

4.25. Valor das despesas antecipadas/custas/multa: R$__________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

4.26. Há tributação de imposto de renda sobre o crédito?         SIM                  NÃO

4.27. Forma de Tributação:           RRA Tabela progressiva Alíquota fixa

Havendo SOBRE O CRÉDITO, informe:TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

4.28. Valor das deduções da base de cálculo (parcelas não tributáveis): R$________________________________________

4.29. Período a que se referem esses rendimentos:   data inicial: _____/_____/______      data final: _____/_____/_______

4.30. Número de parcelas do 13º salário, : ______________

4.31.  Número de meses (NM) a que se referem os rendimentos: _________

Em se tratando de RRA, informe:

se houver

Número de meses (NM) corresponde à quantidade de meses no período acima somada à quantidade de número de
parcelas do 13º salário, se houver.

ITEM 5 – MONTANTE GLOBAL

5.1. VALOR BRUTO DEVIDO AO BENEFICIÁRIO: R$_________________________________________________________
Corresponde ao valor bruto informado acima equivalente ao somatório de: valor principal
corrigido, valor dos juros moratórios, valor dos juros compensatórios (remuneratórios), e
valor das despesas antecipadas/custas/multa, )se houver

5.2. VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO BENEFICIÁRIO, : R$________________________________

____________________________________________________________________________________________________

SE HOUVER

5.3. VALOR TOTAL REQUISITADO (= soma de 5.1+5.2): R$____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Assinatura do(a) Advogado(a)

Número de Ordem
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