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O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Jurí-
dica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-09, CGF 
n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 
- Centro - Guaramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu 
procurador infra-assinado, art. 12, II do CPC, documentação junta, a 
honrada presença de V. Exa. na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - 
CIVEL epigra -ia, que move em desfavor de FRANCISCO JAD-
SON FRANCO OREIRA, expor e requerer o que se segue: 

Teno em face a citação do executado realizada às 
fis. 19, pede digne-s, V. Exa. deferir penhora on-line, via BACEN—
JUD e RENA JUD. e i nome do devedor. 

N. Termo.., 
Deferim-nto. 

Gu ramirang de 2015. 

Francisco - - to de Almeida Farias 
Procurador Geral do Mun\ípio de Guaramiranga/ Ce. 
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O MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Juri-
dica de Direito Pfiblico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/0001-O9, CGF
n° 06.920.268-0, estabelecidoa Rua Joaquim Alves Nogueira, 409
— Centro — Guaramiranga - Ceara — CEP 62.766-O00, vem, por seu
procurador infra-assinado, art. 12, ll do CPC, documentagao junta, a
honrada presenga de v. Exa. na A<;Ao DE ExEcu<_;i\o FISCAL -
CiVEL epigra -no que move em desfavor de FRANCISCO JAD-
SON FRANCO OREIRA,expor e requerer 0 que se segue:

Teno em face a citagao do executado realizada as
fls. 19, pede digne-s V. Exa. deferir penhora on-line, via BACEN-
JUD e RENA JUD. e ‘\ nome do devedor.

~ . N. Termo , ~
~‘ . Deferim - nto. 4

Guramirang de mar de 2015.

Francisco "- - =1 '0 de Almeida Farias
Procurador Geral do Muipio de Guaramiranga! Ce.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

1. 

EXECUÇÃO FISCAL 
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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 Jeová Rebouças da Costa, ora 
demandado, brasileiro, casado, eletricista, inscrito no CPF 
sob o n° 112.905.603-15, residente e domiciliado na Rua 
Professor Julio Holanda, SIN - Guaramiranga - Estado de 
Ceará, pelos fundamentos a seguir aduzidos 

1. Consoante se verifica da CDA em anexo, o 
Executado é devedor de multa aplicada pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios - TCM/CE, no valor atualizado de 
R$ 146,52 (cento e quarenta e ses reais e cinqüenta e 
dois centavos). 
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0 Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publioo lnterno, CNPJ n° 07.606.478/00O1-
09, CGF n° 06.920.268-O, estabelecido a Rua Joaquim Al-
ves Nogueira, 409 — Centro — Guaramiranga — Cearé -
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, II do CPC, documen-
tagéo junta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUCAO FISCAL relativo aplicagao de multa
administrativa, constante da Certidéo da Divida Ativa - CDA
em anexo, em face de Jeové Rebougas da Costa, ora
demandado, brasileiro, casado, eletricista, inscrito no CPF
sob o n° 112.905.603-15, residente e domiciliado na Rua
Professor Julio Holanda, S/N - Guaramiranga - Estado de
Ceara, pelos fundamentos a seguir aduzidos

1. Consoante se verifica da CDA em anexo, o
Executado é devedor de multa aplioada pelo Tribunal de
Contas dos Municipios - TCM/CE, no valor atualizado de
R$ 146,52 (cento e quarenta e se's reais e cinqfienta e
dois centavos).
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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 condenaçãâ do Executado nas custas e 
honorários advo atícios arbitrados por este D. juízo. 

D--'-s,- à causa o valor de R$ 146,52 (cento e 
quarenta e sei re.s e cinqüenta e dois centavos). 

G aram anga, 1 de julho de 2013. 
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2._Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-
tado perante o fisco municipal enseja a presente execucéo

' fiscal.
Pelo exposto, REQUER: -

A citacéo 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 execucéo nos termosdo artigo 9° da Lei de Exe-
cucoes Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos
bens bastarem para garantir 0 paga___mento da divida.

. A condenacao do Executado nas custas e
W, honorérios adv aticios arbitrados por este D. juizo.

Dlé-s a causa o valor de R$ 146,52 (cento e
quarenta e seis' re's e cinqiienta e dois centavos).

Gularam anga, 1 dejulho de 2013.

‘\
Francisco Mar Iio de Almeiv - Farias

Procurador Geral do nicipio d uaramirangaICe.
-M OAB-C N° 6.8 1
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

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

PROC. n° 0506113 210-55.2013.8.06.0195/0 

O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Jurí-
dica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-09, CGF 
n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 
- Centro - Guaramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu 
procurador infra-assinado a honrada presença de V. Exa. na AÇAO 
DE EXECUÇÃO FISCAL epigrafada, que move em desfavor de 
JEOVÁ REBOUÇAS DA COSTA, pedir que em virtude da volta do 
AR às fis. 10, e po este exequente não conhecer o paradeiro do 
executado, vem pe.r a prosseguimento do feito com a publicação 
do edital de citação n. forma do art. 221, III e art. 231, II do CPC. 

N. Te' 'os, 
P. Defr ento. 

Guaram ra ga, 20 dJ.vembro de 2013. 

Francisco Ma \!io de Almeida Farias 
Procurador Geral do M\icípio de Guaramiranga/ Ce. 
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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA ..[UiZA DE DIREITO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.

PROC. n° 0506/13 210-55.2013.8.06.0195I0
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O MUNlClPlO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Juri-
dica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/0001-09, CGF
n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409
- Centro — Guaramiranga - Ceara — CEP 62.766-000, vem, por s_eu‘
procurador infra-assinado a honrada presenca de V. Exa. na ACAO
DE EXECUCAO FISCAL epigrafada, que move em desfavor de
JEOVA REBOUCAS DA COSTA, pedir que em virtude da volta do
AR as fls. 10, e p este exequente nao conhecer o paradeiro do
executado, vem pe 'r a prosseguimento do feito com a publicacao
do edital de citacao n forma do art. 221, Ill e art. 231, ll do CPC.

N. Te‘ os,
P. Def r ento.

Guaram a ga, 20 d vembro de 2013.

Francisco Ma 'Iio de Almeida Farias
Procurador Geral do M icipio de Guaramirangal Ce.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ 
COMARCA VINCULADA DE GUARAMIRANGA 

SECRETARIA DE VARA ÚNICA 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Processo n° 210-55.2013.8.06.0195/0 (506/13) 
Natureza: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA  
Executado: JEOVA REBOUÇAS DA COSTA 
A Dra. DEBORAH CAVALCANTE DE OLIVEIRA SALOMÃO 
GUARINES, Juíza de Direito respondendo por esta Comarca 
Vinculada de Guaramiranga, no Estado do Ceará, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER a'todos que virem o presente Edital dele noticia 
tiverem, que tramita neste Juízo umã Ação de Execução Fiscal da 
Dívida Ativa na qual figura como exeqüente MUNICIPIO DE 
GUARAMIRANGA  e executado JEOVA REBOUÇAS DA COSTA, 
inscrito no CPF sob o n° 112.905.603-15, encontrando se em lugar 
incerto e não sabido, na forma do art. 81' da Lei 6.830/80, e para que 
não alegue no futuro ignorância sobre a tramitação do feito, vai o 
presente Edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, publicado em local 
de costume, nesta Comarca, bem como junto ao Diário da Justiça 
deste Estado, através do qual fica CITADO o executado supra 
mencionado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 
descrita certidão da dívida ativa no 47050/01/2 no valor de R$ 
146,52 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 
com juros e multa de mora e encargos, indicados na certidão de 
dívida ativa e calculo que encontram-se acostados aos autos, sob 
pena de não fazendo nem oferecendo bens à penhora, ser-lhe 
penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantir a 
execução, após o que poderá opor embargos. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca Vinculada de Guaramiranga, aos vinte (20) 
dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze (2014). Eu, 
	 Luís Fernando de Sousa Gomes, Agente Administrativo, o 
digitei e imprimi. E eu, 	, Bela. Maria Lidiane Alves 
Cavalcante, Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

DEBORAH CAVALCANTE DE OLIVEIRA SALOMÃO GUARINES 
Juíza de Direito, respondendo 
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA
COMARCA VINCULADA DE GUARAMIRANGA

SECRETARIA DE VARA UNICA

EDlTAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS --
Processo n° 210-55.2013.8.06.0195I0 (506/13)
Natureza: ACAO DE EXECUCAO FISCAL
Exequente: L/lUNICl'PIO DE GUARAMIRANGA
Executado: JEOVA REBOUCAS DA COSTA
A Dra. DEBORAH CAVALCANTE DE OLIVEIRA SALOMAO
GUARINES, Juiza de Direito respondendo por esta Comarca
Vinculada de Guaramiranga, no Estado do Ceara, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER a~todos que virem o presente Edital dele noticia
tiverem, que tramita neste Juizo uma Acéo de Execugéo Fiscal da
Divida Ativa na qual figura como exequente MUNICIPIO DE
GUARAMIRANGA e executado JEOVA REBOUCAS DA COSTA,
inscrito no CPF sob o n° 112.905.603-15, encontrando se em lugar
incerto e nao sabido, na forma do art. 8° da Lei 6.830/80, e para que
néo alegue no. futuro ignorancia sobre a tramitacao do feito, vai o
presente Edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, publicado em local
de costume, nesta Comarca, bem como junto ao Diério da Justica
deste Estado, através do qual fica CITADO o executado supra
mencionado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a divida
descrita certidéo da divida ativa n° 47050/01/2 no valor de R$
146,52 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos),
com juros e multa de mora e encargos, indicados na certidao de
divida ativa e calculo que encontram-se acostados aos autos, sob
pena de nao fazendo nem oferecendo bens a penhora, ser-lhe
penhorados tantos bens quantos forem necessarios para garantir a
execucao, apos o que poderé opor embargos. Dado e passado
nesta cidade e Comarca Vinculada de Guaramiranga, aos vinte (20)
dias do mes de fevereiro'do ano dois mil e catorze (2014). Eu,

, Luis Fernando de Sousa Gomes, Agente Administrativo, o
digitei e imprimi. E eu, , Bela. Maria Lidiane Alves
Cavalcante, Diretora de Secretaria, o subscrevi.

DEBORAH CAVALCANTE DE OLIVEIRA SALOMAO GUARINES
Juiza de Direito, respondendo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ 
COMARCA VINCULADA DE GUARAMIRANGA 

SECRETARIA DE VARA ÚNICA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Processo n°210-55.2013.8.06.0195/0 (506/13) 
Natureza: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA  
Executado: JEOVA REBOUÇAS DA COSTA 
A Dra. DEBORAH CAVALCANTE DE OLIVEIRA SALOMÃO 
GUARINES, Juíza de Direito respondendo por esta Comarca 
Vinculada de Guaramiranga, no Estado do Ceará, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER a .todos que virem o presente Edital dele noticia 
tiverem, que tramita neste Juízo uma Ação de Execução Fiscal da 
Dívida Ativa na qual figura como exeqüente MUNICIPIO DE 
GUARAMIRANGA  e executado JEOVA REBOUÇAS DA COSTA, 
inscrito no CPF sob o n° 112.905.603-15, encontrando se em lugar 
incerto e não sabido, na forma do art. 80  da Lei 6.830/80, e para que 
não alegue no futuro ignorância sobre a tramitação do feito, vai o 
presente Edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, publicado em local 
de costume, nesta Comarca, bem como junto ao Diário da Justiça 
deste Estado, através do qual fica CITADO o executado supra 
mencionado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 
descrita certidão da dívida ativa n° 47050/01/2 no valor de R$ 
146,52 cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 
com juros e multa de mora e encargos, indicados na certidão de 
dívida ativa e calculo que encontram-se acostados aos autos, sob 
pena de não fazendo nem oferecendo bens à penhora, ser-lhe 
penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantir a 
execução, após o que poderá opor embargos. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca Vinculada de Guaramiranga, aos vinte (20) 
dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze (2014). Eu, 
	 Luís Fernando de Sousa Gomes, Agente Administrativo, o 
digitei e imprimi. E eu, 	, Bela. Maria Lidiane Alves 
Cavalcante, Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

DEBORAH CAVALCANTE DE OLIVEIRA SALOMÃO GUARINES 
Juíza de Direito, respondendo 
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PODER JUDICIARIO no ESTADO DO CEARA
COMARCA VINCULADA DE GUARAMIRANGA

SECRETARIA DE VARA UNICA
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Processo n° 210-55.2013.8.06.0195I0 (506/13) '
Natureza: ACAO DE EXECUCAO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA
Executado: JEOVA REBOUCAS DA COSTA
A Dra. DEBORAH CAVALCANTE DE OLIVEIRA SALOMAO
GUARINES, Juiza de Direito respondendo por esta Comarca
Vinculada de Gu_aram'iranga, no Estado do Ceara, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER a.todos que virem o presente Edital dele noticia
tiverem, que tramita neste Juizo uma Acéo de Execucéo Fiscal da
Divida Ativa na qual figura como exeqiiente MUNICIPIO DE
GUARAMIRANGA e executa'do JEOVA REBOUCAS DA COSTA,
inscrito no CPF sob o n° 112.905.603-15, encontrando se em lugar
incerto e nao sabido, na forma do art. 8° da Lei 6.830/80, e para que
néo alegue no futuro ignoréncia sobre a tramitacao do feito, vai o
presente Edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, publicado em local
de costume, nesta" Comarca, bem como junto ao Diario da Justica
deste Estado,‘ através do qual fica CITADO o executado supra
mencionado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a divida
descrita certidéo da divida ativa n° 47050/01/2 no valor de R$
146,52 cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos),
com juros e multa de mora e encargos, indicados na certidao de
divida ativa e calculo que encontram-se acostados aos autos, sob
pena de nao fazendo nem oferecendo bens a penhora, ser-lhe
penhorados tantos bens quantos forem necessarios para garantir a
execucao, apos o que podera opor embargos. Dado e passado
nesta cidade e Comarca Vinculada de Guaramiranga, aos vinte (20)
dias do més de fevereiro do ano dois mil e catorze (2014). Eu,

, Luis Femando de Sousa Gomes, Agente Administrativo, o
digitei e imprimi. E eu, , Bela. Maria Lidiane Alves
Cavalcante, Diretora de Secretaria, o subscrevi.

DEBORAH CAVALCANTE DE OLIVEIRA SALOMAO GUARINES
Juiza de Direito, respondendo
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