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2. Assim,
Assim, sendo,
sendo, o inadimplemento
inadimplemento do Executado perante o fisco
ﬁsco municipal
municipal enseja a presente execução
execucao
fiscal.
Pelo exposto,
exposto, REQUER:
REQUER:
_
.

,.

citacao do Executado
Executado para,
(cinco)
A citação
para, em
em 5 (cinco)
dias, promover
promover o pagamento
pagamento do
principal, acrescido
dias,
do principal,
acrescido de
de juros
ros da SELIC
SELIC ee demais
demais encargos
encargos constantes
constantes da
da COA,
CDA, ou
90
garantir a execucaoanosiecmos do artigo 9° da Lei
Lei de ExeExecuções
sob pena
de lhe
cucoes Fiscais,
Fiscais, sobpena--de
lhe ser
ser penhorados
penhorados quantos
quantos
para__ garantir o pagamento da divida.
bens bastarem para
dívida.
-1~

I l
\_/

condenação do-Executado
do Executado nas
nas custas
i_ -condenacagio
custas e
honorários
ad o.ticiosarb|trado.s
o.-tíciosarbtrados por
honorarios ad
poreste
este D.
D: juízo.
juizo.
'-

»a-s
á-si- à ‘cause
causa oo _\_/alor
valor de
de 1.898,65
1.898,65 (hum
(hum mil
oitocentos e nove
n9ve aaeeoito
oitoreais
reais ee sessenta
Sessenta centavos).
centavos).
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O MUNICÍPIO
MUN|ClPl0 DE
DE GUARAMIRANGA,
GUARAMIRANGA, PesPessoa. Jurídica
Juridica de
de Direito
Direito Público
Publico Interno,
lnterno, CNPJ
CNPJ n°
n°
soa
O7.606.478/0001-09, CGF
n° 06.920.268-0,
06.920.268-0, estabelecido
estabelecido
07.606.478/0001-09,
CGF n°
na Rua
Rua Joaquim
Joaquim Alves
Guana
Alves Nogueira,
Nogueira,n°
n°409
409-- Centro
Centro -- Guaramiranga —- Ceará
Ceara -—CEP
CEP 62.766-000,
62.766-O00, vem,
vem, por
por seu procuprocuramiranga
infra-assinado, art.
art. 12,
142, IIll do CPC,
CPC, documentação
documentacao junrador infra-assinado,
presenca de
na EXECUÇÃO
EXECUQAO FISCAL
ta, a honrada presença
de V.
V. Exa.
Exa. na
- CIVEL
ClVEL epigrafada,
epigrafada, que
que move
move em
em desfavor
desfavor de
de FABIO
FABIO BEBRAUN expor
expor ee requerer
requerer oo se
se segue:
segue:
ZERRA BRAUN
A citação
citacao do requerido
requerido não
néo logrou
logrou êxito,
éxito, concertidao do meirinho, às
as fis.
fls. 10.
10.
forme certidão
vem pedir que
que V.
V. Exa.
_" Assim,
Assim, vem
Exa. se digne-se de
determinar-'*pesquisa~
cadastro do SIEL,
SIEL, INFOJUD
INFOJUD e INlNdeterminar
pesquisa nos cadastro
FOSEG
FOSEG diponíveis
disponiveispara
paraeste
estejuízo
juizoeeem
em seguida
seguida realizar
realizar a
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O=’M_UN'lC’lPlO
DE GUARAMIRANGA,
GUARAMIRANGA, Pessoa
Pessoa JuríJuriO
MUNICÍPIO DE
Direito Público
Publico Interno,
lnterno, CNPJ
CNPJ n° 07.606.478/0001-09,
O7.606.478/0001-O9, CGF
dica de Direito
06.920.268-O,-estabelecido
Nogueira, 409
n° 06.920.268-02
estabelecido“a_a Rua
Rua Joaquim
Joaquim Alves
Alves Nogueira,
-- Centro
Centro -- cw - ramiranga
ramiranga —- Ceará
Ceara -—CEP
CEP 62.766-000,
62.766-O00, vem, por
por seu
inf -assinado,
-assinado, art.
art. 12, IIll do CPC, documentação
documentacao junta, a
procurador inf
honrada prese
preseaa de V. Exa.,
Exa., na
na Ação
Acao de
de Execução
Execucao Fiscal que
que
honrada
desfavrr de FabioBezerra
FabioBezerra Braun,
Braun, expor
expor ee requer
requer oo que
que
move em desfav
se segue:.
irtude do conteúdo
conteudo contido às
as fis.
fls. 19,
19, pede paE
onovamente
novamente citado via oficial
oficial de justica,
justiça, desra que seja o execu . o
situado no
no Sitio
Sitio Augustinho,
Augustinho, S/N
S/N-ta vez
vez no
no endereço
endereco -~ imóvel
imovel situado
Rural -- Guara
Guara ir ga -- Ceará.
Cearé.
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.- MUNICIPIO
MUl~§l_ClP_|C__)_ DE
QE GUARAMIRANGA,
GU_Al§_AMlRANGA, Pessoa JurídiJuridica de
CNPJn°Õ7.606.478/000i-09,
n°-07.606.47‘8/0001-09, CGF
CGF n°
n°
ca
de Direito
Direito Publico
Públicolntemo,
fr'ternCNPJ
06.920.268-0, estabelecido
06.920.268-0,
estabelecidoaà Rua
Rua Joaquim
JoaquimAlves
Alves Nogueira,
Nogueira,409
409—Centro Guaramiranga Ceara -—CEP
CEP62.766-000,
62.766-000, -vem,
-vem, por seu
Centro
- Guaramiranga
- Ceará

procurador infra-assinado,
infra-assinado, art._;12,*
CPC, aa honrada
honrada presença
presenca
procurador
art. 12, llII -do
do CPC,
Agéio de Execução
Execucao Fiscal que move em desfavor de
de V. Exa., na Ação
BEZERRA BRAUN,
BRAUN, expor e requer o que se segue:
FABIO BEZERRA
Inicialmente
vem atualizar
atualizar oo débito
débito contido
contido na
lnicialmente vem
na DiviDivimunicipal conforme
conforme o0 quadro abaixo:
da Ativa municipal
NATUREZA
‘__

_Tributéria
Tributária

'

'

PERIODO
.VALOR ORIGINÃ
PERl0QO DE I ~__VALOR
ORlGlNAj
; REFERÊNCIA
REFERENCEA |
4 -- RIO ' L
1.500,00
Mar/2014
Marl2014’§ Tl
"1.5oo;oo,,
. Qut12015
Qul/2015 L
r

..

4DICE
ALIQUOTA DO lNDlCE
ALIQUOTA
ALlQUOTA
r1 ALlQUOTA
DA MULTA
_DA
MLf}TA _ ___
_
_ _ W
+ScAcmuda
-tl 0.33%
o.s3°/
~
SelicAcu'nulada

I
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bEscR||v||NAcAo '
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DESCRIMINAÇÃO
..
PRINCIPAL K r ' ~- . j ‘ ‘
_
PRINCIPAL
.
ATUALIZAÇÃO
ATUALIZAQ/10 MONETÁRIA
MONETARIA ‘ '
MULTA
‘
-~~ -MULTA
_ ._
.v
JUROS DE MORA (SELIC)
..
DESCONTOS
HONORARIOS A . .
HONORÁRIOS
-- .

osscouros

.- -.

-. -..
VALOR TOTAL--1
VALOR
TOTAL:.'

. .

\
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-
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P

" ..

.. ..
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-

.-
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-

0

-

(R$)
EM
EM REAIS
REAI$(R$)
1500
1.500,00
. . oo
000
0.00
300,00
26070
258.33
0,00
206,07
Z0607

-

2.266,77
2-255,77

Em-virtude
.do conteudo
conteúdode
de fls.
fis. 23v
23v ee mesmo
E.m_virtu.de do
mesmo que
este tenha sido
.o endereco
endereço declarado
declarado ao
ao Fisco
Fisco Municipal,
Municipal, pede que
sidoo
seja novamente citado o executado,
AR/MP, agora
agora no endereço
executado, por AR/MP,
endereco
6r.ou seja:
contido no
TREr fiS. 116,...ou
no cadastro-do.
cadastro-do..TRE.rﬂs.
Rua Cel.
Aurélio cani5i5;ij}&l?"3'26?/405:0.
Camrá1 fl9 320—Apto. 201
Cel. Aurélio
201 —- Vicente
Vicente Pinzon/Praia
Pinzon/Praia
do
Futuro
CEP:
60.181485
Fortaleza
Ceará.
do Futuro — CEP‘: 601811485 -4 Foﬂaleza - Ceara.
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Pessoa Jude Guaramiranga, Pessoa
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ridica de Direito
Direito Público
Publico Interno,
lnterno, CNPJ
CNPJ n°
n° 07.606.4781000107.606.478/0001rídica
09,
09, CGF n°
n° 06.920.268-0,
06.920.268-0, estabelecido
estabelecido aà Rua Joaquim AIAlves
Nogueira, 409
Centro —- Guaramiranga
Guaramiranga —- Ceara
ves Nogueira,
409—- Centro
Ceará —CEP 62.766-0000,
62.766-0000, neste
neste ato
representado por seu
seu ProcuProcuCEP
ato representado
ﬁne assinado,
assinado, art.
12, IIll do CPC, documenrador Geral, in fine
art. 12,
tacéo
fu.n,damentos na
Lei n°
n° 6.830/80,
tação junta,
junta, com fundamentos
na Lei
6.830/80, vem,
vem, interpor EXECUÇAO
EXECUQAO “FISCAL
relativo aplicação
aplicacéo de
de multa
multa
terpor
FISCAL relativo
administrativa,___constante
daﬁertidao
C ertidão da
da Divida
Dívida Ativa
Ativa - CDA
administrativa,
constante da-em anexo,
anexo, em
de Claudio Mendonça
Mendonga Pereira,
Pereira, ora
ora
em
em face
face de
demandado, brasileiro,
comerciante, inscrito
inscrito no
no
demandado,
brasileiro, casado,
casado, comerciante,
CPF sob oo n°
n° 434.144.353-49,
434.144.353-49, residente
residente e domiciliado
domiciliado no
CPF
Munguaipe,-S/N-_=.Guaramiranga
Estado de
de Ceará,
Ceara,
Sitio Munguaípe,
8/N--Guaramiranga -—Estado
pelos fundamento,s-.a-segj-uir.aduzidos
pelos
fundamentõaseguiraduzidos
., -1

CDA n°
n°
1. n’é_oAnsoante“'t"’severifica
Consoante se verificada
da CDA
3209812012, em
Executado éé devedor de multa
multa
32098/2012,
em anexo,
anexo, oo Executado
aplicada pelo_
Contas dos
Municipios -aplicada
pelo _Tr_i_bunal
Tribunal de
de Contas
dos Municípios
TCM/CE, no
TCM/CE,
no valor
valor atualizado
atualizadode
deR$
R$5.824,35
5824,35(cinco
(cinco mil
mil oi-
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tocentos
vinte e quatro
tocentos ee vinte
quatro reais
reais e trinta
trinta e cinco
cinco centacenta- "
vos).
2. Assim, sendo,
sendo,_oo inadimplemento do ExecuExecu
tado perante o fisco
ﬁsco municipal
municipal enseja a presente execução
execucao
fiscal.
ﬁscaL
Pelo exposto, REQUER:

citacao do
do Executado
Executado para,
(cinco)
A citação
para, em
em 5 (cinco)
dias,
do principal,
acrescido de
de judias, promover o pagamento
rpagamentodo
principal, acrescido
ros
da CDA,
ros da SELIC
SELIC ee demais
demais encargos
encargos constantes
constantes da
CDA, ou
90
garantir a execuçãonos
execucao"nos termos
termos do,.artigo
do,.artigo 9° da Lei
Lei de ExeExecuções
sob pena
cucoes Fiscais,
Fiscais, sob
pena de lhe
lhe ser
ser penhorados
penhorados quantos
quantos
bens bastarem
para garantir°’o
garantiro pagamento
bastarem para
pagamento da dívida.
divida.

.

P

~

*1‘

V

__,.condenacao do
Executado nas
custas e
A condenação
do Executado
nas custas
honorarios-.advo'caticio
arbitrados por este d.
d. juizo.
honorários
advoôatício- arbitrados
juízo.
-

~..- _

-

=

Dá-se
àc: sã
pa-se’a¢
sa o valor de R$ 5.824,35 (cinco
mil
quatro
reais ee trinta
mil oitocentos
oitocentos ee vint
quatro reais
trinta e cinco
cinco
.
centavos).
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MUNI-C-IPIQ DE
DE GUARAMIRANGA,
G.UARAM|RANGA, PesPesO MUNICÍPIO
soa Jurídica
Juridicamde
Direito Pública
Publico Interno,
lnterno, CNPJ
CNPJ n°
n°
soa
de Direito
07.606.478/0001-09,'"CGF
n° 06.920.268-0,
06.920.268-0, estabelecido
estabelecido a
07.606.478/0001-09
3 CGF n°
Rua Joaquim
Joaquim Alves
Centro -- GuaramiranGuaramiranAlves Nogueira,
Nogueira,409
409—- Centro
Ceara -—CEP
C.EP62.766-000,
62.766.-000, vem,
vem, por
por seu
seu procurador
procurador inga —
- Ceará
fra-assinado, art.
ll do CPC,
CPC, documentação
documentacao junta,
a
fra-assinado,
art. ‘12,
12, II
junta, a
honrada presença
presenca de
Na AÇAO
AQAO DE
DE EXECUÇAO
EXECUQAO
honrada
de V.‘-Exa.
V. Exa. Na
epigrafada, que
que move
move em desfavor
desfavor de CLAUDIO
CLAUDIO
FISCAL epigrafada,
MENDONQA PEREIRA
PEREIRA requerer que
que seja realizada
realizada a conMENDONÇA
tricéo por meio
meio eletrônico
eletronico - BACENJUD e RENAJUD ou outrição
ferramentas tecnológicas
tecnologicas que
disponibilitras ferramentas
que vierem
vierem a ser disponibilipelo Tribunal,
Tribunal, dentro da sistemática
sistematica de agilização
agilizacéo do zadas pelo
execucéio, que,
localizado em conprocesso ,_d_,e
de execução,
que no caso de localizado
tas bancárias,
seja feijto
Mito a contrição
bancarias, .seja
contricao por 3 (três)
(trés) vezes condistribuídos, padentrodomklés,
periodos bem
bem distribuidos,
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