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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000438-73.2012.8.27.2723/TO

AUTOR: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
RÉU: OLEGARIO ESTEVAM DOS SANTOS
ADVOGADO: LEONARDO SOARES CORREIA NETO (OAB TO07868A)
ADVOGADO: ANTONIO CARNEIRO CORREIA (OAB TO01841A)

RÉU: OLEGARIO ESTEVAM DOS SANTOS - ME
ADVOGADO: LEONARDO SOARES CORREIA NETO (OAB TO07868A)
ADVOGADO: ANTONIO CARNEIRO CORREIA (OAB TO01841A)

PERITO: MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de pedido de suspensão do leilão do evento 170, em
razão da ausência de intimação referente à reavaliação do imóvel objeto da
hasta, conforme pedidos dos eventos 168 e 174.

Depreende-se da decisão do evento 133 que a exceção de
pré-executividade do evento 128 foi parcialmente acolhida para determinar
nova avaliação do imóvel do executado, com determinação expressa de
intimação para se manifestar do nova laudo no prazo de 05 dias.

Realizada a avaliação, evento 139, as partes não foram
intimadas.

Destaco que as intimações dos eventos 147 a 149 dizem
respeito aos eventos 141 e 143 e não podem suprir a falta referente à
intimação do novo laudo.

Pelo exposto, constatada a ausência de intimação do
executado acerca do novo laudo de avaliação, constante no evento 139,
SUSPENDO o leilão designado para o dia 27/01/2022, evento 170, que
somente poderá ser realizado se cumpridos todos os atos pendentes.

Fica o executado, neste ato, INTIMADO para, no prazo de
05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da avaliação do evento 139.
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INTIMEM-SE com urgência.

INTIME-SE o leiloeiro também pelo e-mail disponibilizado
em seu cadastro no e-proc, leiloeirojudicial@gmail.com:

Intimem-se. Cumpra-se.

Itacajá-TO, data certificada pelo sistema.

 

Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa
nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
4511522v3 e do código CRC 5a5dafad. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO 
Data e Hora: 26/1/2022, às 18:11:1 
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