
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 COA, ou 
garantir a 	 do artigo 90  da Lei de Exe- 
cuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos 
bens bastarem para garantir o pagamento da dívida. 

condenação do Executado nas custas e 
honorários ad o.-tíciosarbtrados por este D. juízo. 

á-si- à causa o valor de 1.898,65 (hum mil 

oitocentos e n9ve a e oito reais e sessenta centavos). 

Guamír- ga, 6 de junkro de 2014. 

Francisco 	i''de Almeida Farias 
Procurador Geral do Mu' 'pio de Guaramiranga/Ce. 
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2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-
tado perante o fisco municipal enseja a presente execucao
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 execucaoanosiecmos do artigo 9° da Lei de Exe-
cucoes Fiscais, sob- pena--de lhe ser penhorados quantos
bens bastarem para__ garantir o pagamento da divida.

-1-

~i_ -condenacagio do-Executado nas custas e
I l honorarios ad o.ticiosarb|trado.s por este D: juizo.
\_/ '-

»a-s ‘cause o _\_/alor de 1.898,65 (hum mil
oitocentos e nove ae oito reais e Sessenta centavos).

. _:

»- ._ ._ .__,.._.

6-'u'~a Amirc gar; 6 dejde 2014.
‘ - J

' ' Francisco \ - eAlmeida Farias
Procturador Geral_do Mu ~ ‘ 'pio de Guaramiranga/Ce.
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ADMINISTRAÇÃO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 
COMARCA DE GUA RAMIRANGA - CEARÁ. 

PROC. N° 746114 (166-02.2014.8.06.0195/0) 

PODER i U,  Y CO DO ET,O CG CEiR, 
ÇOMARC;h 	L 
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O MUNICÍPIO 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 
- CIVEL epigrafada, que move em desfavor de FABIO BE-
ZERRA BRAUN expor e requerer o se segue: 

A citação do requerido não logrou êxito, con-
forme certidão do meirinho, às fis. 10. 

Assim, vem pedir que V. Exa. se digne-se de 
determinar pesquisa nos cadastro do SIEL, INFOJUD e IN-
FOSEG diponíveis para este juízo e em seguida realizar a 
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Quaranuranga

PROCURADORIA GERAL DO MUNlClPIO

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA ..[UiZA DE DIREITO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA.

PROC. N° 746/14 (1 66-02.2014.8.06.0195lO)
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' O MUN|ClPl0 DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa. Juridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n°
O7.606.478/0001-09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 - Centro - Gua-
ramiranga — Ceara — CEP 62.766-O00, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 142, ll do CPC, documentacao jun-
ta, a honrada presenca de V. Exa. na EXECUQAO FISCAL
- ClVEL epigrafada, que move em desfavor de FABIO BE-
ZERRA BRAUN expor e requerer o se segue:

A citacao do requerido néo logrou éxito, con-
forme certidao do meirinho, as fls. 10.

_" Assim, vem pedir que V. Exa. se digne-se de
determinar-'*pesquisa~ nos cadastro do SIEL, INFOJUD e lN-
FOSEG disponiveis para este juizo e em seguida realizar a
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ADMINISTRAÇÃO 
tJtiaraøisra&ií 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

referida citação na forma do inciso 1 do art. 70  da Lei fl0  

6.830/80. 
N. Terms, 
P. DefeWi ento. 

Guaramir- ga, 28 de .gost' de 2014. 

Francisco Ma -11- e AI eida Farias 
Procurador Geral do Muni (&'p*.* de 'uaramiranga/Ce. 
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' PROCURADORIA GERAL DO MUNlClPlO

referida citacao na forma do inciso I do art. 7° da Lei n°
6.830/so. \

, N. Terms,
P. Deferi ento.

l

G-uaramir ga, 28 de - vi de 2014. '
' . '1‘

>.' \

Francisco eAI eida Farias
‘“ Procuradoi Geraldo Muni 'de 1-uaramiranga/Ce.
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I4araIf1sraI1sda 
NÃO POOPARARt 

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

PROC. N°  746/14 (166-02.2014.8.06.019510) 

PDER 	 DE3O DO CEiA 
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O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Jurí-
dica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-09, CGF 
n° 06.920.268-02 estabelecido a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 
- Centro - 
procurador inf 
honrada prese 
move em desfav 
se segue:. 

E 
ra que seja o execu 
ta vez no endereço 
Zona Rural - Guara 

N. Te 
•P.-De 

-Guara 

ramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu 
-assinado, art. 12, II do CPC, documentação junta, a 

a de V. Exa., na Ação de Execução Fiscal que 
r de FabioBezerra Braun, expor e requer o que 

irtude do conteúdo contido às fis. 19, pede pa-
o novamente citado via oficial de justiça, des-

imóvel situado no Sitio Augustinho, S/N - 
ga - Ceará. 

mo-
-rim- 

iLrang 

nto.• 

de arço de 2015. 

Francisc 
Procurador Geral 'o Munici 

OAB-CE. N°6 

Almeida Farias 
io de Guaramiranga/Ce. 
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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA DEpl-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.
PROC. N° 746/14 (166-02.2014.8.06.0195lO)

FQBER 31.: as-Esmso DO -'.."?..<=.s"..r—.
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O=’M_UN'lC’lPlO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Juri-
dica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° O7.606.478/0001-O9, CGF
n° 06.920.268-O,-estabelecido “a_ Rua Joaquim Alves Nogueira, 409
- Centro - cw - ramiranga — Ceara — CEP 62.766-O00, vem, por seu
procurador inf -assinado, art. 12, ll do CPC, documentacao junta, a
honrada presea de V. Exa., na Acao de Execucao Fiscal que
move em desfavr de FabioBezerra Braun, expor e requer o que
se segue:.

E irtude do conteudo contido as fls. 19, pede pa-
ra que seja o execu . onovamente citado via oficial de justica, des-
ta vez no endereco -~ imovel situado no Sitio Augustinho, S/N -
Zona Rural - Guara ir ga - Cearé.

' N. Te mo,
P.l3e rimnto.--~
_, ._, .~ _. _

"'*. __4‘ _' H,"/\_ _~*~.""/\"‘ .'\ '_".\_ .2

~ r j__~-Guara .irang,,._3--A arco de 2015.

...__. _ '-' .

...Francisc Mar _ ~ 1- Almeida Farias
Procurador Geral 0Munici iode Guaramiranga/Ce.
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NÃO PODPARARL 

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

PROC. N° 746/14 (166-02.2014.8.06.019510) 
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MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Jurídi-

ca de Direito Público fr'ternCNPJ n°Õ7.606.478/000i-09, CGF n° 
06.920.268-0, estabelecido à Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - 
Centro - Guaramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, -vem, por seu 
procurador infra-assinado, art. 12, II do CPC, a honrada presença 
de V. Exa., na Ação de Execução Fiscal que move em desfavor de 
FABIO BEZERRA BRAUN, expor e requer o que se segue: 

Inicialmente vem atualizar o débito contido na Divi-
da Ativa municipal conforme o quadro abaixo: 

NATUREZA 	 j PERIODO DE 
REFERÊNCIA 

.VALOR ORIGINÃ 	r ALIQUOTA 	ALIQUOTA DO 4DICE 
RIO 	 DA MULTA 

Tributária Mar/2014 
Qut12015 

T 1.500,00 .. 	-t 	0.33% 	ScAcmuda 

DESCRIMINAÇÃO 	 . . - EM REAIS (R$) 
PRINCIPAL 	 .. .. 	. . 	- 1.500,00 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 000 
MULTA 	 --. 300,00 

JUROS DE MORA (SELIC) 	. 26070 

DESCONTOS 	 .. 0,00 

HONORÁRIOS 	 -. -.. -. 	- 	- 	. .- 	- 206,07 

VALOR TOTAL:. 2.266,77 

Ç. 

Em-virtude .do conteúdo de fis. 23v e mesmo que 
este tenha sido .o endereço declarado ao Fisco Municipal, pede que 
seja novamente citado o executado, por AR/MP, agora no endereço 
contido no cadastro-do. TREr fiS. 1 6r.ou seja: 

Rua Cel. Aurélio Camrá1 fl9 320—Apto. 201 - Vicente Pinzon/Praia 
do Futuro  CEP: 60.181485 - Fortaleza Ceará.  

F’: 5 AommsTRAcAo
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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA DEpl-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.
PROC. N° 746114 (166-02.2014.8.06.01 9510)
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.- MUl~§l_ClP_|C__)_ QE GU_Al§_AMlRANGA, Pessoa Juridi-
ca de Direito Publico lntemo, CNPJ n°-07.606.47‘8/0001-09, 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, a honrada presenca
de V. Exa., na Agéio de Execucao Fiscal que move em desfavor de
FABIO BEZERRA BRAUN, expor e requer o que se segue:

lnicialmente vem atualizar o débito contido na Divi-
da Ativa municipal conforme 0 quadro abaixo:

NATUREZA PERl0QO DE I ~__VALOR ORlGlNA- 1 ALlQUOTA ALlQUOTA DO lNDlCE
RIO ' l +-‘__ ; REFERENCEA | 4 -- L _DA MLf}TA _ ___ _ _ _ W

_Tributéria ' ' Marl2014’§ l "1.5oo;oo,, o.s3°/ ~ SelicAcu'nulada
. Qul/2015 L r I 1

bEscR||v||NAcAo ' ’ . . ‘ P EM REAI$(R$)
r ' ‘ ‘ " 1500 ooPRINCIPAL K ~- . j _ . . .

ATUALIZAQ/10 MONETARIA ‘ ' 0.00
MULTA - ‘ -~~ -- 300,00
JUROS DE MORA (SELIC) _ _ .v 258.33
osscouros .- -. -
HONORARIOS A . . Z0607
VALOR TOTAL--1 - - , 0 2-255,77

' . . \ .

E.m_virtu.de do conteudo de fls. 23v e mesmo que
este tenha sidoo endereco declarado ao Fisco Municipal, pede que
seja novamente citado o executado, por AR/MP, agora no endereco
contido no cadastro-do..TRE.rfls. 16,...ou seja:

Rua Cel. Aurélio cani5i5;ij}&l?"3'26?/405:0. 201 — Vicente Pinzon/Praia
do Futuro — CEP‘: 601811485 -4 Foflaleza - Ceara.



ADMINSTRAÇÂO 

NAO POo PÀRARt 

N. Terios, 
P. Defqrimento. 

Guarari4iranga, 1d1iovembro de 2015. 

1 
Francísc Marà\élío d)í Almeida Farias 

Procurador Geral 	Mipio de wramiranga/Ce. 
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N. Ter os,
P. Deferimento.
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Guaranrijranga, 1'2’d€novembro de 2015.
. I. _/_
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F_r'ancisc (M AImeida Farias
Procurador Gera ' ipio de ramiranga/Ce
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

EXECUÇÃO FISCAL 

..: IL9JJ 
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OIM:iinicJpio de Guaramiranga, 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 EXECUÇAO FISCAL relativo aplicação de multa 
administrativa, constante da--C ertidão da Dívida Ativa - CDA 
em anexo, em face de Claudio Mendonça Pereira, ora 
demandado, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no 
CPF sob o n° 434.144.353-49, residente e domiciliado no 
Sitio Munguaípe, 8/N --Guaramiranga - Estado de Ceará, 
pelos fundamentõaseguiraduzidos 

1. Consoante se verifica da CDA n° 
32098/2012, em anexo, o Executado é devedor de multa 
aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - 
TCM/CE, no valor atualizado de R$ 5824,35 (cinco mil oi- 
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EXCELENTI'SSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA my 121-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.

. ,- \'__'~_ l
,.. '_' -1-:-.,'

AI --=-.- ii‘

EXECUCAO FISCAL ‘ 7,

- .' 1.513’ /=22 12.2.
1 1 1%/;Z1..;;.z;;

Q ' M‘ ' §;§.§;j.a; as s§@@?aEé'm

">>'-a9i/ /Q
m,.,., slilxti. &0<‘i-Q. 21206.01T \

_.'O__";1lI;|§,L'lIf§_i_¢jpiO 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-
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 fu.n,damentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUQAO “FISCAL relativo aplicacéo de multa
administrativa,___constante dafiertidao da Divida Ativa - CDA
em anexo, em face de Claudio Mendonga Pereira, ora
demandado, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no
CPF sob o n° 434.144.353-49, residente e domiciliado no
Sitio Munguaipe,-S/N-_=.Guaramiranga — Estado de Ceara,
pelos fundamento,s-.a-segj-uir.aduzidos

n’é_oAnsoante“'t"’severifica da CDA n°
., -1

3209812012, em anexo, o Executado é devedor de multa
aplicada pelo_ _Tr_i_bunal de Contas dos Municipios -
TCM/CE, no valor atualizado de R$ 5.824,35 (cinco mil oi-



Guaramíra 28 de fevereiro de 2012. 

• Francisco Marcé i. . e 
Procurador Geral do Município 

OAB-CE. N° 6.874 
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tocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco 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 execuçãonos termos do,.artigo 90  da Lei de Exe-
cuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos 
bens bastarem para garantiro pagamento da dívida. 

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

Dá-se àc: sã o valor de R$ 5.824,35 (cinco 
mil oitocentos e vint 	quatro reais e trinta e cinco 
centavos). 

2 

tocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centa-"
vos).

2. Assim, sendo,_o inadimplemento do Execu
tado perante o fisco municipal enseja a presente execucao
fiscaL

, ._ _-
‘ ora". W

"*0.p\'30
'5‘.15.. _?

Pelo exposto, REQUER:

A citacao do Executado para, em 5 (cinco)
dias, promover o rpagamentodo 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 bastarem para garantir°’o pagamento da divida.

P ~ V

*1‘ A __,.condenacao do Executado nas custas e
honorarios-.advo'caticio arbitrados por este d. juizo.

- ~..- _ - =

pa-se’a¢ sa o valor de R$ 5.824,35 (cinco
mil oitocentos e vint quatro reais e trinta e cinco
centavos). .

_ ~_ Guaramiraj ga, 28 de fevereiro de 2012.

17/!" _ . ,. . I..',.,Francisco_Marcé .1 e eida arias
Procurador Geral do Municipio Guar mirangaICe.
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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° 0339/12 (314-81.2012.8.06.0195/0) 

3o4J /1 5 
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O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Jurídica de Direito Pública Interno, CNPJ n° 
07.606.478/0001-093  CGF n° 06.920.268-0, estabelecido a 
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro - Guaramiran-
ga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu procurador in-
fra-assinado, art. 12, II do CPC, documentação junta, a 
honrada presença de V. Exa. Na AÇAO DE EXECUÇAO 
FISCAL epigrafada, que move em desfavor de CLAUDIO 
MENDONÇA PEREIRA requerer que seja realizada a con-
trição por meio eletrônico - BACENJUD e RENAJUD ou ou-
tras ferramentas tecnológicas que vierem a ser disponibili-
zadas pelo Tribunal, dentro da sistemática de agilização do 
processo de execução, que no caso de localizado em con-
tas bancárias, seja Mito a contrição por 3 (três) vezes con-
secutivas dentro do flkS, em períodos bem distribuídos, pa-
ra evitar o esvaziameto proposital da conta 

N: Termo; 
.P::DeférirentÕ 

Guramira\ 8d' outubro de 2015. 

Francisco. Ma é o Almeida Farias 
Procurador Geral do M q Ij'IQ de Guaramiranga/Ce. 
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D PROCURADORIA GERAL DO MUNlClPlO

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JuizA DE DIREITO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA - cEARA.
PROC. N° 0339/12(314-81.2012.8.06.0195!0) \-. A -_ _ j.
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O MUNI-C-IPIQ DE G.UARAM|RANGA, Pes-
soa Juridicamde Direito Publico lnterno, CNPJ n°
07.606.478/0001-09,'"CGF n° 06.920.268-0, estabelecido a
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 — Centro - Guaramiran-
ga — Ceara — C.EP 62.766.-000, vem, por seu procurador in-
fra-assinado, art. ‘12, ll do CPC, documentacao junta, a
honrada presenca de V.‘-Exa. Na AQAO DE EXECUQAO
FISCAL epigrafada, que move em desfavor de CLAUDIO
MENDONQA PEREIRA requerer que seja realizada a con-
tricéo por meio eletronico - BACENJUD e RENAJUD ou ou-
tras ferramentas tecnologicas que vierem a ser disponibili-
zadas pelo Tribunal, dentro da sistematica de agilizacéo do -
processo ,_d_,e execucéio, que, no caso de localizado em con-
tas bancarias, .seja feijto a contricao por 3 (trés) vezes con-
secutivas dentrodomklés, em periodos bem distribuidos, pa-
ra evitar o __esvajz_iamen\to p'[Q.pQ’sital da conta
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