
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sertãozinho
FORO DE SERTÃOZINHO
3ª VARA CÍVEL
Avenida Pedro Strini, 71 - Sertaozinho-SP - CEP 14160-280
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: 0001863-82.2019.8.26.0597
Classe - Assunto Cumprimento de Sentença - Constituição de Renda
Exequente: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Executado Ferezin Guindastes, Montagens e Transportes Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nemércio Rodrigues Marques

Vistos,

Defiro a penhora do(s) seguinte(s) veículo(s):
ERV7484 – GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE – 2011/2011
ERV7869 – GM/S10 COLINA D 4X4 – 2011/2011
FRZ2012 – I/LR FREELANDER 2 SE I6 – 2010/2011
Por ora, fica nomeado o possuidor como depositário, dispensadas outras

formalidades.
Servirá a presente decisão, em conjunto com o extrato do sistema do RenaJud,

como termo de constrição, independentemente de outra formalidade.
Expeça-se ofício ao Detran, solicitando o envio de extrato detalhado do veículo

penhorado, para verificação da existência de débitos ou restrições, de natureza fiscal ou
sancionatória.

Deverá a exequente comprovar a cotação do bem no mercado, autorizada a
utilização das tabelas de preço pratico pelo mercado.

Com a juntada, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na
ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último
endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora, devendo a exequente providenciar o
recolhimento das custas necessárias.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte exequente
para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Por fim, deverá manifestar se deseja a adjudicação e/ou alienação, requerendo e
providenciando o necessário para sua efetivação.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento mercantil),
a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em tal hipótese, fica garantida a
preferência da instituição financeira no recebimento do produto da arrecadação, até o limite de
seu crédito, devendo a exequente providenciar o necessário para intimação nos autos.

Int.

Sertaozinho, 10 de setembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA


