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DESPACHO
Tome-se por termo a penhora sobre os veículos de placas IRK6236 e ICM7116. Observese a avaliação retro.
Expeça-se mandado de remoção apenas do veículo de placas IRK6236, intimação e
demais atos, devendo o veículo ser depositado em mãos do Sr. Maurício Lunelli, a quem
nomeio Leiloeiro, ou, não sendo isso possível, em mãos de pessoa idônea indicada por
este.
Em caso de ser expedida precatória, o veículo deverá ser depositado em mãos do
Leiloeiro a ser nomeado pelo Juízo deprecado.
Não sendo encontrado o veículo para remoção, desde já autorizo a inclusão da restrição
de circulação sobre ele.
Autorizo o arrombamento e o uso de força pública, caso necessário, guardadas as
devidas cautelas legais.
Autorizo ainda que o credor acompanhe a diligência. Entretanto, cabe a este contatar o
Oficial de Justiça para combinar o dia e horário para cumprimento da medida.
Intimem-se.
Tratando-se de execução de título extrajudicial, efetivada a remoção do veículo, paute-se
a audiência de conciliação, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei n.º 9.099/95.
Dil. legais.
Farroupilha, 19 de novembro de 2020
Dra. Claudia Bampi - Juiz de Direito
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