
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 - 
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 Sebastião Eduardo Correia Lima, 
ora demandado, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no 
CPF 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 n° 
32088/2012, em anexo, o Executado é devedor de multa 
aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - 
TCM/CE, no valor atualizado de R$ 386,42 (trezentos e oi- 
tenta e seis reais e quarenta e dois centayos). 
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O Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/O001-
O9, CGF n° O6.920.268-0, 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, ll do CPC, documen-
tacao junta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUQKO FISCAL, relativo aplicacao de multa
administrativa, constante da Certidao da Divida Ativa - CDA
em anexo, em face de Sebastifio Eduardo Correia Lima,
ora demandadc, 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 fundamen.tos‘.-.a seguir aduzidos:

1. Consoante se verifica da CDA n°
3208812012, em anexo," o Executado é devedor de multa
aplicada pelo Tribunal __ de Contas dos Municipios -
TCM/CE, no valor atualizado de R$ 386,42 (trezentos e oi-
tenta e seis reais e quarenta e dois centa os).
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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 condenação do Executado nas custas e 
honorários advoc-tícios arbitrados por este d.juízo. 

D .-se causa o valor de R$ 386,42 (trezen-
tos e oitenta e. -eis r- - is e quarenta e dois centavos). 

aramira e fevereiro de 2012. G 

Francisco Marcé « de Almeida Farias 
Procurador Geral do Mu 	. io 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 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.

A condenacao do Executado nas custas e
honorérios advoc ticios arbitrados por este d.»juizo.

\_ . .

D /-se ‘ causa o valor deg R$ 386,42 (trezen-
tos e oitenta e. eis r is e quarenta e dois centavos).

G aramira e fevereiro de 2012.

Francisco Marcé ' de Almeida Farias
Procurador Geral do Mu ' io de GuaramirangaICe.
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ADMINISTRAÇÂO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

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

PROC. N° 0332/12 (307-89.2012.8.06.0195/0) 
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O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 
07.606.478/0001-093  CGF n° 06.920.268-0, estabelecido 
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 - Centro - Gua- 

"4 	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 EXECUÇAO  FISCAL 
epigrafada, que move em desfavor de SEBASTIÃO EDU-
ARDO CORREIA LIMA dizer sobre a arguição de PRE-
EXECUTIVIDADE, expondo e requerendo o que se segue: 

Legitimamente o Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios do Estado do Ceará - TCM, nos termos do art. 71, 
VIII, da Constituição Federal, ,bem como, no art. l, incisos 
III, "a", e VI, da Lei Estadual n° 12.160/93 (Lei Orgânica do 
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EXCELEN'l_'iSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA.

PROC. N° 0332/12 (307-89.2012.8.06.0195I0)
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' O MUNlClPlO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Juridica de Direito ., Publico lnterno, CNPJ n°
O7.606.478/0001-O9, CGF n° 06.920.268-O, estabelecido
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 — Centro — Gua-
ramiranga — Cearé — 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 EXECUQAO FISCAL
epigrafada, que move em desfavor de SEBASTIAO EDD-
ARDO CORREIA LIMA dizer sobre a arguicao de PRE-
EXECUTIVIDADE, expondo e requerendo o que se segue:

Legitimamente o Tribunal de Contas dos Mu-
nicipios do Estado do Cearé —_ TCM, nos termos do art. 71,
Vlll, da Constitui"céo Federal,_,bem como, no art. 1°, incisos
lll, "a", e Vl, da Lei Estadual n° 12.160/93 (Lei Organica do
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TOM) aplicou a multa que deu origem a CDA ora executa-
da. 

Assim, sendo pacífico o entendimento do STJ 
de que quem detém legitimidade para executar títulos exe-
cutivos do Tribunal de Contas dos Municípios, mesmo sen-
do esta uma corte mantida por recurso estadual é o próprio 
Município, por excelência quando se aplica multas a gesto-
res municipais em razão das irregularidades de prestação 
de contas, veja a decisão, no Mandado de Segurança n° 
30.514-CE (2009//0185137-1) e da Apelação Cível n° 
200.2009.013123-2I1 do TJEP, que seguem cópias ane-
xas. 

Por outro lado, é importante deixar bem claro 
que apenas os estados onde existem Tribunais de Contas 
dos Municípios, isto é, cortes separadas das que julgam as 
contas estaduais, e, que são em número de quatro (BA, 
CE, GO, PA) é quem podem de pleno repassarem as exe-
cuções aos Municípios lesados, seja por ineficiência de 
seus gestores, seja por que teve normas jurídicas desres-
peitadas. 

Por fim, não obstante algumas decisões do 
STJ, o STF mantém seu entendimento de que a legitimida-
de para execução de decisão de Tribunal de Contas de 
multa é do ente público beneficiário (AI 779957 AgR - RS - 
Rei. Ministra CÁRMEN LÚCIA; AI 756.620 Ag.Reg. - RS - 
Rei. Ministro JOAQUIM BARBOSA; AI 826.676 AgR / MG - 
Rei. Ministro GILMAR MENDES; RE 525.663 / AO - Rei. 
Ministro DIAS TOFFOLI). 

Resta por último, dizer sobre pedido de con-
denação em honorárias advocatícias, isto é, que só é cabí-
vel para a parte que propôs o incidente de exceção e 
quando aceito, é por demais, abusivo, Ioga se não se aplica 
a sucumbência para quem interpôs o incidente e foi indefe-
rida, com certeza também não pode ser aplicado para a 
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'(li'CM) aplicou a multa que deu origem a CDA ora executa-
a. .

Assim, sendo pacifico o entendimento do STJ
de que quem detém legitimidade para executar titulos exe-
cutivos do Tribunal de Contas dos Municipios, mesmo sen-
do esta uma corte mantida por recurso estadual é o proprio
Municipio, por exceléncia quando se aplica multas a gesto-
res municipais em razao das irregularidades de prestacao
de contas, veja a deciséo, no Mandado de Seguranca n°
30.514-CE (2009//0185137-1) e da Apelacao Civel n°
200.2009.013.123-2/1 do TJEP, que seguem copias ane-
xas. 7

Por outro lado, é importante deixar bem claro
que apenas os estados onde existem Tribunals de Contas
dos Municipios, isto é, cortes separadas das que julgam as
contas estaduais, e, que sao em numero de quatro (BA,
CE, GO, PA) é quem podem de pleno repassarem as exe-
cucoes aos Municipios lesados, seja por ineficiéncia de
seus gestores, seja por que teve normas juridicas desres-
pefiadas. .

A Por fim, nao obstante algumas decisoes do
STJ, o STF mantém seu entendimento de que a legitimida-
de para execucao de decisao de Tribunal de Contas de
multa é do ente publico beneficiério (Al 779957 AgR - RS —
Rel. Ministra CARMEN Ll'J,C_3_lA; Al 756.620 Ag.Reg. - RS -
Rel. Ministro JQAQUIM BARBOSA; Al 826.676 AgR / MG —
Rel. Ministro GILMAR MENDES; RE 525.663 / AC - Rel.
Ministro DIAS TOFFOLI). ,

Resta por ultimo, dizer sobre pedido de con-
denacao em honorérias advocaticias, isto é, que so é cabi-
vel para a parte que propos o incidente de excecao e
quando aceito, é por demais, abusivo, logo se néo se aplica
a sucumbéncia para quem interpos o incidente e foi indefe-
rida, com certeza também nao pode ser aplicado para a
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• parte que tem êxito, mesmo que esta decisão tenha caráter 
de sentença terminativa, e sendo ainda justo pelo fato do 
magistrado tomar essa decisão de oficio e não atrelada ao 
pedido, em face da execução. 

N. Termos, 
P. Deferiment 

Guaramirangk 6 o e dezembro de 2014. 

Francisco MarcéIi' de Almeida Farias 
11 

Procurador Geral do Municí.io de Guaramiranga/Ce. 
OAB-CE. ° 6.874 
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parte que tem séxito, mesmo que esta decisao tenha caréter
de sentenca terminativa, e sendo ainda justo pelo fato do
magistrado tomar essa decisao de oficio e néio atrelada ao
pedido, ‘em face da execucao.

P. Deferiment .

ll
N. Termos, -O/ .

I 1'

Guaramiranga, 6 life dezembro de 2014.
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Francisco Marceli de Almeida Farias
Procurador Geral do'Munici io de Guaramiranga/Ce.

OAB-CE. ° 6.874



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

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 - 
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 Sebastião Eduardo Correia Lima, 
ora demandado, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no 
CPF 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$ 10.714,63 (dez mil, setecentos e catorze reais e ses- 
senta e três centavos). 

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA pr: 01-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.

EXECUCAO FISCAL
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O Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° O7.606.478/0001-
O9, CGF n° 06.920.268-0, 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, ll do CPC, documen-
tacao junta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUCAO 'FlSC___AL relativo aplicacao de multa
administrativa, constante cla Certidao da Divida Ativa - CDA
em anexo, em face de Sebastiao Eduardo Correia Lima,
ora demandadc, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no
CPF sob o n° 167654.603-06, residente e domiciliado no
Sitio Lagoa, S/N - Zona Rural — Guaramiranga — Estado de
Ceara, pelos fundamentosa seguir aduzidos

1. Consoante___se verifica da CDA em anexo, o
Executado é devedor de multa aplicada pelo Tribunal de
Contas dos Municipios —__T.CM/CE, no valor atualizado de
R$ 10.714,63 (dez mil, setecentos e catorze reais e ses-
senta e trés 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 9° 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. 

Dá-se à c:usa o valor da, R$ 10.714,63 (dez 
mil, setecentos e cato ze reais e sessenta e três centa- 

vos). 

Guaramira g 9 de março de 2010. 

Francisc.: céli'i de Almeida Farias 
Procurador Ge 	. 	nicípio 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 citagéo 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-
cucoes Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos
bens bastarem para garantir o pagamento da d ivida.

A condenacéb do Executado nas custas e
honorarios advocaticios arbitrados por este d. “juizo.

Dé-se a causa o valor de.R$ 10.714,63 (dez
mil, setecentos e catorze reais e sessenta e trés centa-
vos).

Guaramiranga, 9 de marco de 2010.

Francisc céli de Almeida Farias
Procurador Ge nicipio de GuaramirangalCe.

" OAB- E. N° 6.814
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