
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
10ª VARA CÍVEL
AVENIDA FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, Nº 300,
Campinas-SP - CEP 13089-530
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: 4002611-50.2013.8.26.0114
Classe – Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
Requerido: FABIO APARECIDO DA SILVA EVANGELISTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriel Baldi de Carvalho

Vistos.

1 – Fls. 155/156: Defiro o pedido de bloqueio de valores, via BACENJUD, do

executado FABIO APARECIDO DA SILVA EVANGELISTA, CPF 343.594.918-08 até o valor

do débito em R$ 11.135,02.

2 – Em caso positivo, intime-se o Executado nos termos do §2º, do artigo 854, do

Código de Processo Civil e, não estando representado nos autos, intime-se pessoalmente.

Após, tornem conclusos para decisão acerca da indisponibilidade e, acolhida ou

não apresentada manifestação do executado, será convertido o bloqueio em penhora,

independentemente de lavratura de termo (§5º, do artigo 854, do Código de Processo Civil).

Sendo infrutífera a pesquisa, DEFIRO a penhora do veículo Fiat Uno Mille EX,

placa DAX 3273, Renavam nº. 723141215, ano 1999, modelo 2000 em nome do executado

FABIO APARECIDO DA SILVA EVANGELISTA.

Considerando que não mais subsiste a figura da prisão civil do depositário infiel e

que os veículos se depreciam com o passar do tempo, como forma de amenizar os riscos e

prejuízos do credor, nomeio o exequente como depositário.

Servirá a presente decisão, como termo de constrição, independentemente de outra

formalidade.

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.

Expeça-se mandado para (a) seja realizada a remoção e depósito (em mãos do

exequente) do veículo; (b) seja providenciada pelo Oficial de Justiça a avaliação do respectivo

bem, tendo por base tabela de preço praticado pelo mercado; (c) seja o executado intimado da

penhora e avaliação.
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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.

Int.

Campinas, 18 de fevereiro de 2020.

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


