
ADMINISTRAÇÃO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

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

PROC. N° 143/10 (9-97.2012.8.06.0195/0) 

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, a honrada presen-
ça de V. Exa. na EXECUÇÃO FISCAL - CIVEL epigrafada, 
que move em desfavor de FRANCISCO JADSON FRAN-
CO MOREIRA expor e requer o que se segue. 

O processo permaneceu suspenso pelo perí-
odo de 1 um) ano por ausência de bens penhorável, o-
corre, que \ - necessário uma nova tentativa de penhora, 
sendo que\pde que digne-se V. Exa. de deferir nova pe-
nhora on-lie, via BACEN—JUD, ou com ausência deste, 
pelo sistema R NA-JUD. em nome do devedor. 

9 de julho de 2015. 

Francisco rcélio de Almeida Farias 
Procurador Geral do 	nicípio de Guaramiranga/Ce. 
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PROC. N° 143/1 0 (9-97.2012.8.06.0195l0)
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0 MUN|CiPlO DE GUARAMIRANGA, Pes-

soa Juridica de Direito Ptlblico lnterno, CNPJ n°
O7.606.478/0001-09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° Z109 - Centro — Gua-
ramiranga — Ceara - CEP 62.766-000, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 12, ll do CPC, a jwonrada presen-
ga de v. Exa. na ExEcur;Ao FISCAL - CIVEL epigrafada,
que move em desfavor de FRANCISCO JADSON FRAN-
CO MOREIRA expor e requer 0 que se segue.

O processo permaneceu suspenso pelo peri-
odo de 1 um) ano por auséncia de bens penhoravel, 0,-
corre, que necessario uma nova tentativa de penhora,
sendo que p de que digne-se V. Exa. de deferir nova pe-
nhora on-Ii e, via BACEN—JUD, ou com auséncia deste,
pelo sistema R NA-JUD. em nome do devedor.

N. rmos,
P. De imento.

uaram ng , 9 de julho de 2015.

Francisco rcélio de Almeida Farias
Procuradorv Geral do nicipio de Guaramiranga/Ce.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

EXECUÇÃO FISCAL 

00 ESTAOO 0 CEAR 
COMARCA V1MCULOA OE CUARA'4GA 

SECRETAR OE VARA JCA 

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 - COA 
m anexo, em face de Adualdo Fontenele de Araújo Jú-

nior, ora demandado, brasileiro, casado, construtor, inscrito 
no 0FF sob o n° 621.355.113-15, residente e domiciliado 
no Sitio Linha da Serra, SIN - Guaramiranga - Estado de 
Ceará, pelos fundamentos a seguir aduzidos.- duzidos: 

1. 1. Consoante se verifica da CDA n° 
32099/2012, em anexo, o Executado é devedor de multa 
aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - 
TCM/CE, no valor atualizado de R$ 47.476,52 (quarenta e 
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' O Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
09, CGF n° O6.920.268-O, 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-
tacao junta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUQAO FISCAL, relativo aplicacéo de multa
adrninistrativa, constante da Certidao da Divida Ativa - CDA

anexo, em face de Adualdo Fontenele de Araujo Ju-
nior,- ora demandado, brasileiro, casado, construtor, inscrito
no CPF sob o n° 621355.113-15, residente e domiciliado
no Sitio Linha da Serra, S/N - Guaramiranga - Estado de
Cearé, pelos fundamentos a seguir aduzidos:

1. Consoante se verifica da CDA n°
3209912012, em anexo, o Executado é devedor de multa
aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municipios —
TCM/CE, no valor atualizado de R$ 47.476,52 (quarenta e
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sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta' 
e dois centavos). 	

Nz 

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 encargps 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 advocatícios arbitrados por este d. juízo. 

0.-se à causa o valor de R$ 47.476,52 (qua-
renta e sete mi quatrocentos e setenta e seis reais e 
cinquenta e dois entavos). 

Guara ranga, 13 de março de 2012. 

Franci b: varcéIi?e AIme1d Farias 
Procurador Geral do Muni 10 de GuamirangaICe. 
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sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta
e dois centavos).

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, promove.r 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-
cugoes Fiscais, sob pené de lhe ser penhorados quantos
bens bastarem para garantir o pagamento da divida.

~A condenacao do Executado nas custas e
honorarios advocaticios arbitrados por este d. juizo.

D -se a causa o valor de R$ 47.476,52 (qua-
renta e sete mi quatrocentos e setenta e seis reais e
cinquenta e dois entavos).

' Guara 'ranga, 13 de marco de 2012.
1

Franci arcéli e A/meli Farias
Procurador Geral do Muni '0 de Gua mirangaICe.
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ADMINISTRAÇÃO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

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

PROC. N° 377-09.2012.8.06.0195/0 0350/12 POÉ 
COc 	. 

95  hs: 

4'Y 	£lg  1 £1 

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 doCPC, documentação junta, a 
honrada presença de V. Exa. Na AÇAO DE EXECUÇAO FISCAL 
epigrafada, que move em desfavor de ADUALDO FONTEN ELE DE 
ARAUJO JUNIOR, expor e requerer o que se segue: 

O exequente só se manifestará sobre o peticionado, 
após seguro o juízo. 

A exceção de pré-executividade é ação autônoma, 
portanto, pede o desentranhamento da mesma dos autos. 

penhora e a 
RENAJUD. 

Pede o prosseguimento do feito com o bloqueio, a 
ponibilidade a favor do credor, agora no forma do 

Termos, 
P. 'eferimento. 

Guara 
	ga, 7 de neirg de 2014. 

Franc co 	e •eAI eida Farias 
Procurador Gera •.10,  nicípio de uaramiranga/ Ce. 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNlC1PlO

EXCELENT/SSIMA SENHORA DOUTORA ./U/ZA DE DIREITO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.
PROC. N° 377-09.2012.8.06.0195/0 0350/12
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O MUNlClPlO 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 presenga de v. Exa. Na AcAo DE EXECUQAO FISCAL
epigrafada, gue move em desfavor de ADUALDO FONTENELE DE
ARAUJO JUNIOR, expor e requerer o que se segue:

- O exequente so se manifestara sobre o peticionado,
apos seguro o juizo.

i A excecao de pré-executividade é acao autonoma,
portanto, pede o desentranhamento da mesma dos autos.

\.'. Pede o prosseguimento do feito com o bloqueio, a
penhora e a 'ponibilidade a favor do credor, agora no forma do
RENAJUD. ~

- . Termos,
P. eferimento.

Guara iraga, 7 de ' I. de 2014.

Frang co . ‘ye eAI eidaFarias
Procurador Gera o o niclpiode l uaramirangal Ce.

OAB-CE. 6.874 A .
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

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

PROC. N° 0350/12 (377-09.2012.8.06.01951J). 
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O MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 
07.606.478/0001-09, CGF no  06.920.268-0, estabelecido a 
Rúa Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro - Guaramiran-
ga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu procurador in-
fra-assinado,art. 12, II do CPC, a honrada presença de V. 
Exa. na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL epigrafada, que 
move em desfavor de ADUALDO FONTENELE DE ARA-
UJO JÚNIOR, intimado na forma do despacho de fls. 78V 
requer que seja realizada a contrição por meio eletrônico - 
BACENJUD e RENAJUD ou outras ferramentas tecnológi-
cas que vie rm a ser disponibilizadas pelo Tribunal, dentro 
da sistemátic- de agilização do processo de execução, que 
no caso de lo dizado em contas bancárias, seja feito a 
contrição por 3 és) vezes consecutivas dentro do mês, 
em períodos be 'istribuídos, para evitar o esvaziamento 
proposital da cont 

N.Te -, 
P. Defrirento. 

Guarami 	2; de outub o de 2015. 

Francisco Marc - \. - AI . a Farias 
Procurador Geral do MunicNo de Guaramiranga/ Ce. 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXCELENT/SSIMA SENHORA DOUTORA JU/ZA DE DIREITO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.
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PROC. N° 0350/12 (377-09.2012.8.06.0195/0)"; ' W ,. '1 i “_
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O MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-

soa Juridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n°
07.606.478/0001-09, CGF n° 06.920.2_.68-0, estabelecido a
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 — Centro — Guaramiran-
ga — Ceara - CEP 62.766-000, vem, por seu procurador in-
fra-assinado, art. 12, ll do CPC, a honrada presenga de V.
Exa. na AQAO DE EXECUQAO FISCAL epigrafada, que
move em desfavor de ADUALDO FONTENELE DE ARA-
UJO JUNIOR, intimado na forma do despacho de fls. 78V
requer que seja realizada a contricao por meio eletronico -
BACENJUD e RENAJUD ou "outras ferramentas tecnologi-
cas que vie --m a ser disponibilizadas pelo Tribunal, dentro
da sistematic de agilizac-ao do processo de execugao, que
no caso de lolizado em contas bancarias, seja feito a
contricao por 3 es) vezes consecutivas dentro do més,
em- periodos be istribuidos,para evitar o esvaziamento
proposital da cont

N. Te 0 ,
P. Defrimnto. >

1

Guarami 2 de outub o de 2015.

Francisco Marc ‘-\=( 1 AI = '6 F6_!'i8$
Procurador Geral do Munico de Guaramirangal Ce.
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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 - 
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, li 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 Thales Catunda de Castro, ora 
deniandado, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF 
sob o n° 714.453.823-34, residente e domiciliado na Rua 
Vicente Linhares, N° 985 - Aldeota - Fortaleza - 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 atuaIizdo de 
R$ 1.641,07 (hum mil seiscentos e quarenta e um eais 

e sete centavos). 
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EXCELENTI'SSIM/1 SENHORA DOUTORA JUI'ZA DE DI-
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° 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-
tacao junta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUCAO FISCAL relativo aplicacao de multa
administrativa, constante da Certidao da Divida Ativa — CDA
em anexo, em face de Thales Catunda de Castro, ora
demandado, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF
sob o n° 714.453.823-34, residente e domiciliado na Rua
Vicente Linhares, N° 985 - Aldeota - Fortaleza — Estado de
Ceara, pelos fundamentos a seguir aduzidos

1. Consoante se verifica da CDA em anexo, o
Executado é devedor de multa aplicada pelo Tri unal de
Contas dos Municipios - TCM/CE, no valor atualiz do de
R$ 1.641 ,07 (hum mil seiscentos e quarenta e um eais
e sete centavos). ' ‘



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 advocatícios arbifrados por este D. juízo. 

se à causa o valor de R$ 1.641,07 (hum 
mil seiscent. - e 'uarenta e um reais e sete centavos). 

iranga, 1 de julho de 2013. 

Francisco Marc-'<o de AIm -ida Farias 
Procurador Geral do Mu ípio de uaramiranga/Ce. 
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2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-
tado perante oifisco 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 execugao 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.

. i‘

A condenagéo do Executado nas custas e
honorérios advocaticios arbitrados por este D. juizo.

D se a causa o valor de R$ 1.641 ,O7 (hum
mil seiscent ~ e uarentae um reais e sete centavos).

ara iranga, 1 dejulho de 2013.

/
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_ FranciscoMde Alm idaFarias
Procurador Geral do Mu ipiode uaramirangaICe.
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