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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

PROC. N° 486/13 (179-35.2013.8.06.0195/0) 
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O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 
07.606.478/0001-097  CGF n° 06.920.268-0, estabelecido 
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 - Centro - Gua-
ramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 12, li do CPC, documentação jun-
ta, a honrada presença de V. Exa. na EXECUÇÃO FISCAL 
- CIVEL epigrafada, que move em desfavor de MARCELO 
RODRIGUES DOS SANTOS expor e requerer o se segue: 

Considerando que o objeto foi vendido após 
o lançamento da dívida caracterizando fraude contra credo-
res, vem pedir que o veículo seja afixado com cláusula de 
intransferibilidade junto ao DETRAN. 
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PROCURADORIA GERAL no MUNICFPIO

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA DE DIREYTO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.
PROC. N° 486/13 (179-35.2013.8.06.0195I0)
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O MUNlCiP|O DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa ' Juridica de Direito PL'|blico lnterno, CNPJ n°
07.606.478/0001-09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 — Centro — Gua-
ramiranga — Ceara — CEP 62.766-000, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 12, II do CPC, documentagao jun-
ta, a honrada presenga de V. Exa. na EXECUQAO FISCAL
- CIVEL epigrafada, que move em desfavor de MARCELO
RODRIGUES DOS SANTOS expor e requerer 0 se segue:

Considerando que 0 objeto foi vendido apés
0 langamento da divida caracterizando fraude contra credo-
res, vem pedir que 0 veiculo seja afixado com clausula de
intransferibilidade junto ao DETRAN.
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Pede ainda prazo de 60 (sessenta) dias para 
diligênciàs da fa; -nda pública ou efetivação do requeri-
mento da penhora e,  c cautelar de busca e apreensão. 

Guarà i irana:. 28 de .Tosto de 2014. 

Francisco Marcéli de Almeid. Farias 
Procurador Geral do Municíp\ de Guara iranga/Ce. 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNlCiPlO

“ Pede ainda prazo de 60 (sessenta) dias para
diligéncias da fa ndapdblica ou efetivacao do requeri-
mento da penhora o c cautelar de busca e apreenséo.
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G'uara~ irang, 28 de -- ostode 2014.

Francisco Marcéli deAlmeid Farias
Procurador Geral do Municip s de Guara iranga/Ce.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

PROC. N° 486/13 (179-35.2013.8.06.0195/0). 

O MU' ÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 
07.606.478/0001-09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido 
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 - Centro - Gua-
ramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 12, II do CPC, documentação jun-
ta, a honrada presença de V. Exa. na EXECUÇÃO FISCAL 
- CÍVEL epigrafada, que move em desfavor de MARCELO 
RODRIGUES DOS SANTOS expor e requerer o se segue: 

Considerando que executado requereu par-
celamento na'fprma exposta às fis. 20 e em nada somos 
contra. 

Assim, requer a notificação do requerente pa-
rã realizar o depósito do valor acordado. 

N. Term'os, 
P. Dferi . ento. 

Guar-,miran'.a, 1;jde janeiro de 2015. 

Francis • M rcio de Almeida Farias 
I
k  

Procurador Geral do Muni pio de Guaramiranga/Ce. 
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EXCELENTISSIMA SENI_-IORA DOUTORA JUiZA DE DIREI'fO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEAR/t.
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' o MU rP|o DE GUARAMIRANGA, aes-
soa Juridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n°
07.606.478/0001-09, CGF n° 06.920.268-O, estabelecido
na Rua Joaquim Alves "Nogueira, n° 409 — Centro — Gua-
ramiranga —. Cearé — CEP 62.766-000, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 12, II do CPC, documentacao jun-
ta, a honrada presenca de V. Exa. na EXECUQAO FISCAL
- CIVEL epigrafada, que move em desfavor de MARCELO
RODRIGUES DOS SANTOS expor e requerer o se segue:

' Considerando que executado requereu par-
celamento na\forma exposta as fls. 20 e em nada somos
contra; "

Assim, requer a notificacao do requerente pa-
ra realizar o depéstto do valor acordado.
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Guar miran a‘ 1 dejaneiro de 2015.

- Francis M rc io de Almeida Farias
Procurador Geral do Muni ' io de Guaramiranga/Ce.
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EXECUÇÃO FISCAL 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGÁ - CEARÁ. 

O Município de Guaramiranga, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido à Rua Joaquim AI-
ves Nogueira, 409 - Centro - Guaramiranga - Ceará - 
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, II do CPC, documen-
tação junta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUÇÃO FISCAL, relativo aplicação de multa 
administrativa, constante da Certidão da Dívida Ativa - CDA 
em anexo, em face de Francisco Jadson Franco Moreira, 
ora demandado, brasileiro, casado, professor, inscrito no 
CPF sob o n° 658.835.863-68, residente e domiciliado no 
Sitio Linha da Serra, S/N - Guaramiranga - Estado de Cea-
rá, pelos fundamentos a seguir aduzidos 

1. Consoante se verifica da CDA n° 
32092/2012, em anexo, o Executado é devedor de multa 
aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - 
TCM/CE, no valor atualizado de R$ 8541,42 (oito mil e 
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EXCELENTI'SSIMA SENHORA DOUTORA JUI'zA 111; DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA.

Qtpgg
' Q
Q

r\§~-~

="»>r=.-tr ."z:-.t w“ ~ »r.»r:.*~.'-. c~ar=
an {U""'1'_’.'|' - ' .-

EXECUCAO FISCAL ' ‘ /is;-~¥

"'- -‘=5 ‘- -.~~;>l. . -1’

. ""§,-|.:-~. -- nub
-- 1
.,_

"" "s LI..}__Q__?__'__5_'-Z ,‘j

4.4424
i1 ' - fiiretoriag do “'-

 @“>%i:>l4*i<>i F
9? u /d ,§O;'QvQ? ,9;¢)/ii. $419/6. (J/Wig/@~

%_/

a

O Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
O9, CGF n° O6.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Al-
ves Nogueira, 409 — Centro — Guaramiranga — Ceara —
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, ll do CPC, documen-
tacéo junta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUQKO FISCAL, relativo aplicacao de multa
administrativa, constante da Certidao da Divida Ativa - CDA
em anexo, em face de Francisco Jadson Franco Moreira,
ora demandado, brasileiro, casado, professor, inscrito no
CPF sob o n°_"658.835.863-68, residente e domiciliado no
Sitio Linha da Serra, S/N - Guaramiranga — Estado de Cea-
ra, pelos fundamentos a seguir aduzidos

1. Consoante se verifica da CDA n°
3209212012, em anexo, o Executado é devedor de multa
aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municipios -
TCM/CE, no valor atualizado de R$ 8.541 ,42 (oito mil e
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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

e.bdc 	C 
PROC. N° 0330/12 (305-22.20128.06.0195I0) 
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O MUNICÍPIO DE GUARAMÍRANGA, Pes-
soa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 
07.606.478/0001-09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido 
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 - Centro - Gua-
ramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 12, II do CPC, a honrada presen-
ça de V. Exa. na EXECUÇÃO FISCAL - CIVEL epigrafada, 
que move em desfavor de FRANCISCO JADSON FRAN-
CO MOREIRA expor e requer o que se segue. 

odo 
corre, 
sendo 
nhora o 
pelo siste 

O processo permaneceu suspenso pelo perí-
(hum) ano por ausência de bens penhorável, o-
é necessário uma nova tentativa de penhora, 
ede que digne-se V. Exa. de deferir nova pe-

via BACEN—JUD, ou com ausência deste, 
A-JUD. em nome do devedor. 
irmos, 
rimento 

uaramira de julho de 2015. 

Franc Marc 
Procurador Geral do Munic 

OAB-CE. 

de Almeida Farias 
de Guaramiranga/Ce. 
6.874 
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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA.

 K-l2e€<.lo§»Ac:@i9°'°’”<3
PROC. N° 0330/12 (305-22.2012.8.06.0195I0)
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O MUNlClPlO DE GUARAMERANGA, Pes-
soa Juridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n°
07.606.478/0001-09, CGF n° 06.920.268-O, estabelecido
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 - Centro - Gua-
ramiranga - Ceara - CEP 62.766-000, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 12, ll do CPC, a honrada presen-
ca de v. Exa. na EXECUCAO FISCAL - ClVEL epigrafada,
que move em desfavor de FRANCISCO JADSON FRAN-
CO MOREIRA expor e requer o que se segue.

_ O processo permaneceu suspenso pelo peri-
odo o - (hum) ano por auséncia de bens penhoravel, o-
corre, -= é necessario uma nova tentativa de penhora,
sendo ue edeque digne-se V. Exa. de deferir nova pe-
nhora o -line, via BACEN-JUD, ou com auséncia deste,
pelo siste a R A-JUD. em nome do devedor.

N. rmos, A
P. Derimento ‘

\-uaramir - ,2 dejulho de 2015.

\  
Franc‘ = Marc de Almeida Farias

Procurador Geral do Munic ~ o de Guaramiranga/Ce.
OAB-CE. .874
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• EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGÁ - CEARÁ. 

EXECUÇÃO FISCAL  

It 

O Município de Guaramiranga, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido à Rua Joaquim AI-
ves Nogueira, 409 - Centro - Guaramiranga - Ceará - 
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, II do CPC, documen-
tação junta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUÇÃO FISCAL relativo aplicação de multa 
administrativa, constante da Certidão da Dívida Ativa - CDA 
em anexo, em face de Francisco Jadson Franco Moreira, 
ora demandado, brasileiro, casado, professor, inscrito no 
CPF sob o n° 658.835.863-68, residente e domiciliado no 
Sítio Linha da Serra, S/N - Guaramiranga - Estado de Ce-
ará, pelos fundamentos a seguir aduzidos 

1. Consoante se verifica da CDA em anexo, o 
Executado é devedor de multa aplicada pela Secretaria de 
Finanças de Guaramiranga/CE, no valor atualizado de R$ 
666,93 (seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e 
três centavos). 

1 

’.

.4?
'a‘_

EXCELENTiSSIMA' SENHORA DOUTORA JUIZA DE DI‘-L.

.--->=»;;_’,.r‘
,- z»?
‘.6’-\'__p
l 3.-

REITO DA COBMRCA DE GUARAIIIIRANGA — CEAR/1'. I

EXECUQAO FISCAL
.. ..,.-,

A ' L I. - .. .. .:-J...A /=
'"
». .~:: -I;=.i= ;=*

R.-

'-":§_;=I- §_j£___";"_v=~I Q

- ;:a:Ic~ *3-ff’; .2

O- t.--.:".'..v§_:;1-"LJ2._ i_LQ;7j__‘i_Z;'-f_

.. 2».'£__-
I7) fiéreisviai as

‘ii

O Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
09, CGF n° 06.920268-0, estabelecido a Rua Joaquim Al-
ves Nogueira, 409 — Centro — Guaramiranga - Ceara -
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, ll do CPC, documen-
tacao junta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUCAO FISCAL relativo aplicacao de multa
admiriistrativa, constante da Certidao da Divida Ativa - CDA
em anexo, em face de Francisco Jadson Franco Moreira,
ora demandado, brasileiro, casado, professor, inscrito no
CPF sob o n° 658.835.863-68, residente e domiciliado no
Sitio Linha da Serra, S/N - Guaramiranga - Estado de Ce-
ara, pelos fundamentos a seguir aduzidos

1. Consoante se verifica da CDA em anexo, o
Executado é devedor de multa aplicada pela Secretaria de
Financas de Guaramiranga/CE, no valor atualizado de RS
666,93 (seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e
trés centavos).

1



2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu=. 
tado perante o fisco municipal enseja a presente execução 
fiscal. 

Pelo exposto, REQUER: 

A citação do Executado para, em 5 (cinco) 
dias, promover o pagamento do principal, acrescido de ju-
ros da SELIC e demais encargos constantes da CDA, ou 
garantir a execução nos termos do artigo 90  da Lei de Exe-
cuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos 
bens bastarem.para garantir o pagamento da dívida. 

A condenaço do Executado nas custas e 
honorários advocatícios arbitrados por este d, juízo. 

Dá-se à causa o valor de R$ 666,93 (seis-
centos e sessenta e seis reais e noventa e três centa- 
vos). 	 / 

Guaramira ga, 1 de julho de 2013. 

Francisco Marcéli. de A 
Procurador Geral do Muni tpio de Guaramiranga/Ce. 

OAB-CE. N° 6..74 
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2. Assim, sendo, o inadimplemento do
tado perante o fisco municipal enseja a presente
fiscal. '

Pelo exposto, REQUER: ,.

A citacao do Executado para, em 5 (cinco)
dias, promover o pagamento do principal, acrescido de ju-
ros da SELIC e demais encargos constantes da CDA, ou
garantir a execucao nos termos do artigo 9° da Lei de Exe-
cucoes Fiscais, sob pena de'lhe ser penhorados quantos
bens bastarempara garantir o pagamento da divida.

A condenacao do Executado nas custas e
honorarios advocaticios arbitrados por este d, juizo.

Da-se a causa o valor de R$ 666,93 (seis-
centos e sessenta e seis reais e ndventa e trés centa-
vos). ‘ ,-

-Guaramira‘ ga, 1 dejulho de 2013.
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Francisco Marcéli de A ~ - ' .- = ' - .
Procurador Geral do Muni 'piode GuaramirangaICe.
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