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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 
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O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 
07.606.478/0001-093  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 honrad', presença de V. Exa. na EXECUÇÃO FISCAL 
- CIVEL epigrafad, que move em desfavor de SEBASTI-
ÃO EDUARDO CO REIA LIMA, renovar o pedido de fis. 
25. 

N. Termo., 
P. Deferim.z, t 
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e Almeida Farias 
Procurador Geral do Município'e Guaramiranga/Ce. 
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PROCURADORIA GERAL DO MUN|CiPlO

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA DE DIREITO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.
PROC. N° 110/10 (472-39.2012.8.06.0195/0)
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0 MUNlCiPl0 DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Juridica de Direito Plllblico lnterno, CNPJ n°
O7.606.47_8/0001-09, CGF n° O6.920.268-0, estabelecido
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 — Centro — Gua-
ramiranga - Cearé - CEP 62.766-000, vem, por seu procu-

‘Z rador infra-assinado, art. 12, ll do CPC, documentagéo jun-
- ta, a honrad\a bresenga de V. Exa. na EXECUQAO FISCAL
*' - CiVEL epigrafada, que move em desfavor de SEBASTI-

A0 EDUARDO .CO REIA LIMA, renovar 0 pedido de fls.
25. .

N-. Termo ,
P. Deferim to.

Guaramirahga ’ edezemb e2014.

Franciscd , rcéli e Almeida Farias
Procurador Geral d'9:Municipi e Guaramiranga/Ce.

OAB-CE. N° 4



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

EXECUÇÃO FISCAL 
ESTADO DO CEARÁ 

C1CAVNCULADADE GUARAMIRANG& 
SECREFAIUA DE VARA úNICA 4 

c.bido hoje 	'rtocollzadO sob o 
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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° 6830/80, vem, in-
terpor EXECUÇÃO FISCAL relativo aplicação de multa 
administrativa, constante da Certidão da Dívida Ativa - CDA 
em anexo, em face de Sebastião Eduardo Correia Lima, 
ora demandado, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no 
0FF sob o n° 167.654.603-06, residente e domiciliado no 
Sítio Lagoa, S/N - Zona Rural - 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$ 2.867,36 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais 
e trinta e seis). 
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O Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/OO01-
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-
tagao junta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUQI-'\O FISCAL relativo aplicacéo de multa
administrativa, constante da Certidéo da Divida Ativa - CDA
em anexo, em face de Sebastiéo Eduardo Correia Lima,
ora demandado, brasileiro," casado, agricultor, inscrito no
CPF sob o n° 167.654.603-06, residente e domiciliado no
Sitio Lagoa, S/N — Zona Rural — Guaramiranga — Estado de
Ceara, pelos fundamentos a seguir aduzidos

1. Consoante se verifica da CDA em anexo, 0
Executado é devedor de multa aplicada pelo Tribunal de
Contas dos Municipios — TCM/CE, no valor atualizado de
R$ 2.867,36 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais
e trinta e seis).
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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 91  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. 

à causa o valor de R$ 2.867,36 (dois 
mil oitocentos e se senta e sete reais e trinta e seis). 

G -rami .nga, 16 de março de 2010. 

Francisco Mar - . de Almeida Farias 
Procurador Geral do M cípio de Guaramiranga/Ce. 

OAB-CE. 	..874 

2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-
tado perante o fisco municipal enseja a presente execugéo
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 execucéo nos termos do artigo 9° da Lei de Exe-
cugoes Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos
bens bastarem para garantir o pagamento da d ivida.

in

-A condenacap do Executado nas custas e
honorérios advocaticios arbitrados por este d..,,juizo.

\.

ll" a causa o valor d'e_ R$ 2.867,36 (dois
mil oitocentos e se sentae sete reais e trinta e seis).

G rami nga,16 de marco de 2010. -

W
Francisco Mar - ' de Almeida Farias

Procurador Geral do M 'cipio de Guaramiranga/Ce.
V‘ OAB-CE. ' .874
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ADMINISTRAÇÃO 

NÃO PODE PARAM 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

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

PROC. N° 0112/10 (473-24.2012.8.06.0195/0) 
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O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 
07.606.478/0001-091  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 h. ..da presença de V. Exa. na EXECUÇÃO FISCAL 
- CIVEL e..rafada, que move em desfavor de SEBASTI-
ÃO EDUARRI CORREIA LIMA pedir que V. Exa. digne-se 
de mandar i •icial de Justiça reavaliar o preço do veículo 
penhorado e 'esnar o leilão na forma prescrita em lei. 

mos, 
P. he rimento. 

Guara 	na a, 1 e dezembro de 2014. 

Francisco Ma 'tio de Almeida Farias 
Procurador Geral do Mun'io de Guaramiranga/Ce. 

OAB-CE. 6.874 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNIC1PlO

EXCELENT/SS/MA SENHORA DOUTORA JU/ZA DE D/REITO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA.

PROC. N° 0112/10 (473-24.2012.8.06.0195/0)
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O MUNlClPl0 DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Juridica de Direito Publico 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, ll do CPC, documentacao jun-
ta, a h dapresenca de V. Exa. na EXECUQAO FISCAL
- ClVEL e'rafada, que move em desfavor de SEBASTI-
A0 EDUAR 0 CORREIA LIMA pedir que V. Exa. digne-se
de mandar Q icialde Justica reavaliar o preco do veiculo
penhorado e es'naro leiléo na forma prescrita em lei.

.T mos, A
P. e rimento.

Guara 'rna,e dezembro de 2014.

b\*~
Francisco Ma i - io de Almeida Ifarias

Procurador Geral do Mun iode Guaramiranga/Ce.
OAB-CE. ~ 6.874
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

EXECUÇÃO FISCAL 

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 - 
tEP 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 EXECUÇAO FISCAL, relativo aplicação de multa 
administrativa, constante da Certidão da Dívida Ativa - COA 
em anexo, em face de SEBASTIÃO EDUARDO CORREIA 
LIMA, ora demandado, brasileiro, casado, agricultor, inscri-
to no CPF sob o no 167.654.603-06, residente e domiciliado 
no Sitio Lagoa, S/N, Forquilha - Guaramiranga - Estado de 
Ceará, pelos fundamentos a seguir aduzidos: 

1. Consoante se verifica da CDA n° 
47054/01/2, em anexo, o Executado é devedor de multa a-
plicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/CE, 
no valor atualizado de R$ 130.052,98 (cento e trinta mil e 
cinqüenta e dois reais e noventa e oito centavos). 
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EXCELENTfSSIMA SENHORA DOUTORA JUfZA D/5 DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA.

EXECUCAO FISCAL
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0 Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Al-

,/wv.-es Nogueira, 409 — Centro — Guaramiranga — Ceara —
°’C‘\EP 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 EXECUQAO FISCAL, relativo aplicacao de multa
administrativa, constante da Certidao da Dlvida Ativa - CDA

_ em anexo, em face de SEBASTlAO EDUARDO CORRElA
\/ LIMA, ora demandado, brasileiro, casado, agricultor, inscri-

to no CPF sob 0 n° 167654.603-06, residente e domiciliado
. no Sitio Lagoa, S/N, Forquilha — Guaramiranga — Estado de

Ceara, pelos fundamentos a seguir aduzidosi

1. Consoante se verifica da CDA n°
47054l01l2, em anexo, o Executado é devedor de multa a-
plicada pelo Tribunal de Contas dos Municipios - TCM/CE,
no valor atualizado de R$ 130.052,98 (cento e trinta mil e
cinqijenta e dois reais e noventa e oito 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 91  da Lei de Exe-
cuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos 
bens bastarem para garantir o pagamento da dívida. 

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

á-s \De à causa o valor de R$ 130.052,98 
(cento e trin mil e cinqüenta e dois reais, noventa e 
oito centavos. 

G\amiranga, 30 de janeiro de 2013. 

/ 
Francisco Marcé'Hbd/3 Almeida Farias 

Procurador Geral do Muríçpio de GuaramirangalCe. 
OAB-CE. N° 64 
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' 2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-

tado perante o fisco municipal enseja a presente execugao
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 execugao nos termos do artigo 9° da Lei de Exe-
cuc6es Fiscais, sob peha de lhe ser penhorados quantos
bens bastarem para garantir o pagamento da divida.

it

A condenacao do Executado nas custas e
L» - honorérios advocaticios arbitrados por este-d. juizo.

a

Da-se a causa 0 valor de R$ 130.052,98
(cento e trinii mil e cinqiienta e dois reais, noventa e
oito centavos\.

ii

G‘ua miranga, 30 de janeiro de 2013.
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_ Francisco Marcé712§i'I Almeida Farias
V Procurador Geral do Municgio de GuaramirangalCe.
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bril de 2014. Guaram, anga, 

N. 'ermos, 
P. D erimento. 
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PROCURADORIA GERAL 

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

PROC. N° (426/13) (38-16.2013.8.06.0195/0) 
PODER JUDCRIO DO ESTADO DO CE; 
COMARCA WÃ1C4~ )E WARAMi RAN 
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Diretor(a) de ocretra 

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 - 
epigrafada, que move em desfavor de SEBASTIÃO EDUARDO 
CORREIA LIMA, expor e requerer o que se segue: 

Tendo em face de inexistência de bens penhoráveis 
conforme certidão do meirinho, às fls. 12, requer que V. Exa. que se 
digne de def ir do pedido de penhora on-line, via BACEN-JUD e 
RENA-JUD. ns contas correntes e nos cadastros nos DETRAN 
existentes em n e e do devedor. 

F - .nc sco i .rcélio Ameida Farias 
Procurado eral do unicípio 

.' 
Guaramiranga/ Ce. 
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ADMINISTRAQAO
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1 PROCURADORIA GERAL

EXCELENT/SSIMA SENHORA DOUTORA ./U/ZA DE D/RE/TO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA -_ CEARA. '

PROC. N° (426/13) (38-16.2013.8.06.0195I0)
PODER JUDiCh5lRl0 00 ESTADO D0 ...
COMARCA WNC-§LA&°i EYE GU/¥;§1Al%1iRAil
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o MUNlCiPlO 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 seu
procurador infra-assinado, art. 12, ll do CPC, documentacao junta, a
honrada presenca de V. Exa. na ACAO DE EXECUCAO FISCAL -
epigrafada, que move em desfavor de SEBASTIAO EDUARDO
CORREIA LIMA, expor e requerer o que se segue:

_ Tendo em face de inexisténcia de bens penhoraveis
conforme certidéo do meirinho, as fls. 12, requer que V. Exa. que se
digne de def ir do pedido de penhora on-line, via BACEN-JUD e
RENA-JUD. ns contas correntes e nos cadastros nos DETRAN
existentes em n e do devedor. A

N. *ermos,
P. D erimento. - -

Guaram' anga, .6‘ brilde 2014.

F ncsco xi rcélio» - meidaFarias
Procurado eral do unicipio P Guaramiranga! Ce.

OAB-C ‘ N° 6.874
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 
COMARCA DE GUA RA MIRA NGA - CEARÁ. 

PROC. N° 426 /13 (38-16.2013.18.06.0195/0) 

141 
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O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 
07.606.478/0001-092  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 
- CIVEL epigrafada, que move em desfavor de SEBASTI-
ÃO EDUARDO CORREIA LIMA expor e requerer o se se-
gue: 

\_'
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ADMINISTRACAO
Quaramiranga

PROCURADORIA GERAL DO MUNlCiPlO

EXCELENT/SS/MA SENHORA DOUTORA JU/ZA DE D/RE/TO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.

PROC. N° 426/13 (38-16.2013./8.06.01 95/0)
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s o .MUNlCiPlO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Juridica de Direito Publico 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, ll do CPC, documentacao jun-
ta, a honrada presenca de V. Exa. na EXECUCAO FISCAL
-_ CiVEL epigrafada, que move em desfavor de SEBASTl- ~
A0 EDUARDO CORREIA LIMA expor e requerer o se se-N
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