
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°311-29.2012.8.06.0195/0(336/12) 
Naturezà: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA  
Executado: JOSE AZEVEDO SOBRAL JUNIOR 
A Dra. Maria Tereza Farias Frota, Juíza de Direito Titular desta 
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 exequente 
MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA  é executado JOSÉ AZEVEDO 
SOBRAL JUNIOR, inscrito'jio CPF sob o n° 224.019.463-49, 
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:dofeito, vai opresente Edital, com o prazo de 30 (trinta) 
dias, publicado em local de costume, nesta Comarca, bem como 
junto ao Diário 'da Justjça deste Estado, através do qual fica 
CITADO -o executadosiipra. mencionado, para, no prazo de 05 
(cinco) dias, pagaá divida descrita certidão da divida ativa n° 
32083/2012, no- v-alor de R$ 'R$'-2.685,36 (dois mil, seiscentos e 
oitenta e cinco reais e oitenta- e trinta e seis centavos), com juros e 
multa de -rnoraeerrcargos, 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 e cinco (25) dias do 
mês de julho 'do ano dois mil e catorze (2014). Eu, 	, Luís 
Fernanda de -Sousa Gemes, Agente Administrativo, o digitei e 
imprimi: - E eu, ,- --- 	-;  Bela-- Maria Lidiane Alves Cavalcante, 
Diretora de Secretaria; .o subscrevi. 

MARIA TEREZA FARIAS FROTA 
Juíza de Direito titular 
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA
COMARCA VINCULADA DE GUARAMIRANGA

SECRETARIADE VARA UNICA
EDITAL DE CITAQAO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Processo n° 311-29.2012.8.06.0195/O (336/12)
Natureza: AOAO DE EXECUQAO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA
Executado: JOSE AZEVEDO SOBRAL JUNIOR
A Dra. Maria Tereza Farias Frota, Juiza de Direito Titular desta
Comarca Vinculada de Guaramiranga, no Estado do Ceara, na
forma da Lei, etc... FAZ SABER a_todos que virem 0 presente Edital
dele noticia tiverem, que tramita neste Juizo uma Agéo de
Execucao Fiscal da~Divida Ativa na qual figura como exequente
MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA é executado JOSE AZEVEDO
SOBRAL "JUNIOR; -inscrito;po- CPF sob o n° 224.019.463-49,
encontrando-se em lugar incerto e néo sabido, na forma do art. 8°
da Lei 6.830/80, e para que néo alegue no futuro ignorancia sobre a
tramitacaqgdp fe.-ito, vai ojpresente Edital, com o prazo de 30 (trinta)
dias, publicado-..em local Ade costume, nesta Comarca, bem como
junto ao-_.Dié'rio l_da Jugtiga deste Estade, através do qual fica
ClTADO*o eX8CU'[QdQ,'"§LlpF§?,_[Tl8l)ClOl'IadO, para, no prazo de O5
(cinco) dias, pa"gjaTrfa_j"I.diVidaF:‘.ij;e§c\ri<ta'certidao da divida ativa n°
32083/2012, no valor de R$ rR$=_~2.6j85,36 (dois mil, seiscentos e
oitenta e cincomreais e oitenta- e~-trintae seis centavos), com juros e
multa de '_mora-=_e_encargos, indicados na certidéo de divida ativa e
calculo que en-contram-se acos-tados aos autos, sob pena de nao
fazendo.-;nem----oferecendo bens- a-penhora, ser-lhe penhorados
tantos benjs ,quantos" forem necessarios para garantir a execucéo,
apos o qUef—pod'era oporembargos. Dado e passado nesta cidade e
Comarca-lg/ineulada de Guaramiranga,-aos vinte e cinco (25) dias do
més dejulho d_o~ano- doj-s mil e catorze (2014). Eu, , Luis
Fernando de So_usa~"Gomes;,~-Agente- Administrativo, o digitei e
imprimi,-‘~E~ eu, -~~~", ~Bel_a;~ Maria Lidiane Alves Cavalcante,
Diretora de Secretariaj, _o subserevi.

-MARIA TERE-ZA FARIAS FROTA
' - V Juiza de Direito titular
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ADMINISTRAÇÃO 

NÃO P001 lAtÃO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

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

PROC. N° 0336/12 (311-29..2012.8.06.019510) 

O MUNICÍPIO DEGUARAMIRANGA, 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 
- CIVEL epigrafada, que move em desfavor de JOSÉ AZE-
VEDO SOBRAL JUNIOR expor e requerer o se segue: 

Considerado que. o executado foi citado po 
edital conforme se prova às fis. 37, entretanto, insiste est., 
exequente pela localização do mesmo e requer que V. Exa. 

A/' mu||Mls1'l3A9Ao
(iuaranuranga

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

" EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIIZA DE DIREYTO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA.

PROC. N° 0336/12 (311-29.2012.8.06.0195I0)
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'_,' » O MUNICIPIO DE""GU_ARAMlRANGA, Pes-
soa Juridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n°
O7.606.478/0001-09, 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, II do CPC, docume_ntacao jun-
ta, a honrada presenca de V. Exa. na EXECUQAO FISCAL
- CIVEL epigrafada, que move em desfavor de JOSE AZE-
VEDO SOBRAL JUNIOR expor e requerer o se segue:

Considerado que. o executado foi_ citado pow
edital conforme s_e%p>r_oya_as‘ fI_s.___37, entretanto, insiste estaé
exequent__e_peIa' Iocalizacao do mesmo e requer que V. Exa.N\
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ADMINISTRAÇÃO 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

se digne-se de determinar pesquisa nos cadastro do SIEL, 
INFOJUD e INFOSEG, disponíveis para este juízo e em 
caso de positivo seja seguido de nova citação na forma do 
inciso 1 do art. 70  da ei n° 6.830/80. 

N. Term 
P. Deferi ento. 

Guaramira .. 8 de.. • 'ro de 2014. 

Francisco Ma 'W' Á meida Farias 
Procurador Gerai do Muni io d- Guaramiranga/Ce. 

OAB-E!° 6.874 
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ADMINISTRAQKO
Quaramiranga

- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

se digne-se de determinar pesquisa nos cadastro do SIEL,
INFOJUD e INFOSEG, disponiveis para este juizo e em
caso de positivo seja seguido de nova citacao na forma do
inciso I do art. 7° da -=-ei n° 6.830/80.

\ _

N. Term; '
P. Deferi ento. "

" ‘ »-.- |

Guaramira 8de o - - rode 2014.
v =~,
I

. . ; _..

Francisco Ma ‘ I meidaFarias
Proc_u‘rado_r Qeral do_M_u_ni_-_ iod Ouaramiranga/Ce.
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éiio de Almeida Farias 
•r do Mu cípio de Guaramiranga/Ce. 
OAB-CE. 06.874 
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Procura 

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

/a- 
PROC. N°  0336112 (311-29.2012.8.06.0195I0) 
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Rece; 	ÁL : 
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O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Jurí-
dica de Direito Público interno, CNPJ n° 07.606.478/000109, CGF 
n° 06.920.268-O ëstabeecido a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 
- Centro - Guaramiranga - Ceara - 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 que 
move em desfavor de José Azevedo Sobral Júnior, expor e requer 
o que se segue: 

Valor Originário Juros Seiic + Multa 	- Honorárias 10% Total atualizado 
R$ 2.400,00 R$ 752,16 + R$ 480,00 R$ 363,21 R$ 3.995,37 

Embora o endereço do executado informado ao fis-
co foi o contido àsfis. 44 e -d 

' 
iante dos novos endereços obtidos pelo 

sistema in .rmatizados dosorgãos publicos auxiliares da justiça e 
ainda para -vjtar nulidades, pede a renovação da citação por 
AR/MP nos en'ereços contidos as fis 45 e 43, ou seja na Av. Beira 
Mar, n° 3666 - .to. 1700 - Mucuripe— Fortaleza - Ceará - CEP: 
60.165-121 e Av. arãode Studart, no  2270 —Aldeota - Fortaleza - 
Ceará - CEP: 60.1 -024. 

N. Te os, 
P. Defe imento. 

Guaramir-a 2, 5 deho de 2015. 
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ADMINISTQAQAO
Quaramaranga
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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA 05,01-
REITO DA COMARCA 05 GUARAMIRANQA - CEARA.

Q I - I I Q/00¢PROC. N° 0336/12 (31'i-29.2G12.8.06.0195l0)
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O MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Juri-
dica de Direito Publico interno, CNPJ n° 07.606478/0001-09, CGF
n° O6.92O.'268!-HO,“ estabelecido a Rua'Joaquim‘Alves Nogueira, 409
— Centro —*Gua"rarnira,nga — Cearéjé,-QEP 62.766-000,_vem, por seu
procurador infra-assinado, art. 12, II do CPC, documentagao junta, a
honrada presenca-de'V. Exa., na‘Acao de Execugio Fiscal que
move em desfavor de José Azevedo Sobral Junior, expor e requer
o que se segue:

Valor Originério Juros Selic + Multa Honorarias 10% I Total atualizado
Rs 2.400,00 R$ 752,10 + R$ 480,00 ‘ R$ 363,21 I R$ 3095,37

Embora o endereco do executado informado ao fis-
co foi o conticlo a$__fi_$,_44 €;_d_i_ante dos novos enderecos obtidos pelo
sistema in__.[ljfla'iiZ?dos_d9_s__forgaos publicos auxiliares da justica e
ainda para ._ \,/,ita[__nAuIid_ardfes;,'_pede a__ renovagao da citacao por
AR/MP nos e_ _'_,V,_e_;r_»'e_g:;cfl>s_'_"ic_";_C_>ntid'qs as fIs.j _45 e 43, ou seja na Av. Beira
Mar, n° 3666 _—_ 1* to.1700 -_ ll;/.I’uci_.irip_e""_— Fortaleza — Ceara — CEP:
60.165-121_e Av.’ aréiode Studart, 2270 — Aldeota — Fortaleza —
Ceara — CEP: 60.1 -O24. ' _'

. _ ......_\ .

_ A N. Te os, ‘
' P. Defe imento.

H Q-I.“---?;§3-uararniir ga, 5-de~'o de 2815.
. /

. JF-r cisco , aélio de Almeida Farias
P-rocura rdo Mu cipiode Guaramiranga/Ce.

-- 1- -- - OAB-CE. 6.874
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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE D 
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

EXECUÇÃO FISCAL 

OMunicípio de Guaraniiranga, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.47810001-
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 Antônio Barrozo Neto, ora deman-
dado, brasileiro, viúvo, agricultor, inscrito no CPF sob o n° 
189.199.523-53, residente e domiciliado na Rua Padre Qui-
liano 24/A, S/N - Centro-- P-acoti Estado. de Ceará, pelos 
fundamentos-a seguir. aduzidos 

- 1. Consoante se verifica da CDA n° 
32097/2-6í2 7  m anexo, o Executado é devedor de multa 
aplicada pelo Tribunal de Contas. dos Municípios - 
TCMICE, no valor atualizado de R$1.1164,87 (hum mil 
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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE D
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA. _

EXECUCAO FISCAL . 0  :j:;"~
be

»*""'”'~~.

1

» 1.41.5//4
0.9 F 2-.2; 1.2-' 1//;/SA__ .4’ £1.44 .-_.-._...._..,._..

)7, .="-‘j:z';-f‘

‘ _. , __ .‘ii .

. 7 'O'"Munic"ipio de Guaraifiiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico Interno, CNPJ n° 07.606.478/00O1-
09, CGF n° O6.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim AI-
ves Nogueira, 409 — Centro — Guaramiranga - Ceara —
CEP 62.766-0000, neste ato _representado__por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, II do CPC, documen-
tacao junta, com fundamentos na_ Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECU(}AO__ FISCAL, relativo aplicacao de multa
administrativa, constanteda Certidao da Divida Ativa - CDA
em anexo, em face de" Antonio Barrozo Neto, ora deman-
dado, brasileiro, viuvo, agricultor, inscrito no CPF sob o n°
189.199.523-53, residente e domiciliado na Rua Padre Qui-
Iiano 24/A, S/N — Centro-.—. P-acoti .-Estado. de Ceara, pelos
fundamentos-a seguir.aduzid.os - - -

. . , . _

M”. f1. Consoante se verifica da CDA n°
32097IZQ§_l2__, ;em anexo, o Executado é devedor de multa
apIicacIja’__jp'e_l§:j‘ Tribunal d_e Contas- dos Municipios -
TCM/CE, no valoratualizado de R$ .1.164,87 (hum mil
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Gu ramiran a, evereiro de 2012. 

Francisco Marcélió 
Procurador Geral do Munic 

OAB-CE. N° 

Almeida Farias 
o de Guaramiranga/Ce. 

cento e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centa- 
vos). 

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 911  da Lei de Exe-
cuções Fiscais, sob pen@ de lhe ser penhorados quantos 
bens bastarem .aragarantir apagamento d.a dívida. 

A 
honorários advo 

ndenaçãodoExecutado nas custas e 
cios arbitrados por este d. juízo. 

D_'-se à\causa o valor de 1.164,87 (hum mil 
cento e sessen a e qiatro reais e oitenta e sete centa- 
vos). 

2 

I,-

cento e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centa-
vos).

2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-
tado perante o fisco municipal enseja a presente execugao
fiscal. - '

Pelo exposto, REQUER:

A citagao do Executado para, em 5 (cinco)
dias, promover o pagamento"do"p"rincipal, 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-
cugoes Fiscais, sob pena de Ihe ser penhorados quantos
bens bastarem aragarantir opagamento d,_a divida.

-J

_ A b nden,acé'1o.. do»Ex_ecutado nas custas e
honorarios advooa 'cios arbi.trad.o.s pO.[ este d. juizo.

Dé-se é\causa o valor de 1.164,87 (hum mil
cento e sessenta e ~_quatro__reais e oitenta e sete centa-
vos). .. ._,__._____ ,__ _ _ ,I . .. . _ _ _ .

,\._.O .

_ 1--7 O;_u_ram'i_ran’a, 2 -- evereiro de 2012.

4 .

' ' ' Francisco Marcélio 0 ; Almeida Farias
Procurador Geral do Munic '0de GuaramirangaICe.

OAB-CE. N° -= A .
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ADMINISTRAÇÃO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO 'DA la, 
VARA DA COMARCA DEBATURITÉ— CEARÁ. 

PROC. N° 3971-58.2010.8.06.0047/0 

PROTOCOLO 
Recebido hoje protocolado sob 

4(003 	 0O  hora5 

Baturtó!CE,...JAJ.  OC  1  4'  

.lavara 

O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Jurí-
dica deDireito Público Interno, CNPJ no  07.606.47810001-09, 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 presena de V. Exa. AÇAO DE EXECUÇAO FISCAL epi-
grafada que mo '$ em desfavor de MARIA AUXILIADORA BESSA 
SANTOS, pedir }untada  do cálculo de atualização que segue ane- 
xo. 	 1 

Tçmos, 
P Delrimento. 

G arami na-. 8 d unho de 2013. 

Francisco Ma io de Almeida Farias 
.Procurador Geraldo 	cípio de Guaramiranga/ Ce. 
- 	 OAB-CE 6.874 

Aouluismgcko
Quaramiranga

I
' PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUiZ DE DIREITO ‘DA 1=. I
VARA DA COMARCA DE BA TURITE— CEARA.
PROC. N° 3971-58.2010.8.06.0047I0

PROTQCOLQ ‘Q
Recebido hoie protocolado sob o I1

" W Q M :__§;5_;w_l&:Q0_ _ horas

_- A _ eatumélcs,“ 4.: _.L0I_1i_
_ """§~_':“-IQ} 1*'Vara

O MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Juri-
dica de'Direito Publico Interno, CNPJ n° O7.606.478/0001-09, CGF
n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409
— Centro — Guaramiranga — Ceara — CEP 62.766-O00, vem, por seu
procurador infr -assinado, art. 12, ll do CPC, documentacaojunta, a
honrada presen a de v. Exa. AQAO DE Execuc/T\o FISCAL epi-
grafada que mo Exam desfavor de MARIA AUXILIADORA BESSA
SANTOS, pedir ntada do calculo de atualizaoao que segue ane-
xo.

.T\ mos,
P D§rimento.

‘Varami =--. ' 8 de unho de 2013.

Francisco IOde Almeida Farias
o,I?’,.r_g.c;;urador Geral d . ‘cipio de Guaramirangal Ce.

_. » OAB-CE -I ' 6.874
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