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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ.

O MUNICÍPIO
sllb:,crito~ n:111.

rllui

DA

VARA DA

DE NOVA RUSSAS/CE, pclp Procurauor .i'Juic",1 lI1(rn
à prc:-icnça de \'O%fl Excclêncifl. C0111 fUlluamcllfo no .Htn~n

rcspcirosamcntc,

784, i"oiso J;,(, d" !,>on) Cóuigo de Processo Ci"il c/ c a Lei n" ("S311.dc 1:! uo setembro tilucmm!'Ôo di$po,ith'o~ lch,rai .•• pc:rtim:nrcs :l m.nt~'riapara prop(Jl a PC..:.:tt.:I1tl.::

- _._.---

r~

o

EXECUçAo FISCAL
NOBRE MOTA. brasileiro, clIlpres"ri",

\')1111

t.

-,
__ J

cm face Oe RAIMUNDO
ponauor do (1'1' o"
o6lU8tl,003.15, com enuereço à :\,'enioa Prcft'jw ,Iosé Rosa, n" 473, L'nll'crsiu',ldo, """1\
Russas/ CE. tendo como ótulo a inclu,a Cerriuão un Di"jua ,\ti,'a 11" OOVOOo
148/20 I~, cujo ,'alor
atualizou o até a presente dota é de R$ 8.562,94 (nm'e mil '-luinhenws c sessema c uois reai, c
nu,'eOla e tJuatro cent""o,), prm'cniente ue oébit() de 11'TL',
Pel" exp"s"',
C"digo dc Processo Çj"i]:

REQUER. na forma uos arts, 8" oa Lci

11"

(,.R,'111/811 e 212. :,2" cln

a) ,\ citação do parte devcoora, por I'ja postoJ, com .\,'i,o de Reecpção (:\R), p"ra pagar, 11<>
pmzo legal, a di"id., inscrira, de"idamente "tmllizaúa, 110 ,'alo r de R$ 8.562,94 (nO\'C mil
l)uinbcl1to$ t sessenta c doL.• reais c noycnta c quatro ccntan)~),ncrcscidos dc' juro:" <:ll~t:l:'
c c..Iespc~asprocc$suai:; c outros cncargos incidenTes de l{uc trata a Código Triburúrlo
.\lunicip~ll c lcgislação corrdrl.la. ou nornCM bCI1::, UYfCS e dCSl'lUbílnu;ndos pU1'a ,l~~:U"~lntll'
:1
CXCCt1ç~() em conson:lncia com :l 1<:!-,IÍ:daçàuCIlI \'i~()r,
:;01.> pena de lhe.: Serem ptnhoral1os
ou aITc::.rndo$ rnnt().s bcn:t> quanto h:il:'itcm à plena eXl.'Cuçan on uÍ\rjdn;

o

h) Não paga a dh'ida ou não W'mlltioa a execução, a cxrediç:io, por d" c!errc,lIica
(B.\CEN,Il'I)), de ordem de bloyucio oe uinheiro elll depósito ou "plicHção fin"nd:it'll,
110:0; rcrm().~ Jos
~lftig(}:-õ U~5-A UlJ C(J<.1i}.!;o Tributário Kncinnal (: ó55- \ llo C11dip,.o de
Plc)CCS~O Ch'il l:. rc:-;randoinfrutífera. a l'xpcuiçào de m~nullJ() de penhor' .• c ll\'aHaç~o a
recair :-õobrc tnnt()~ be.:n$ quanto hmHl'l1! ~ gnr.lllri:1 intt:grnl da didc.1a. lnclusi\'l', ll11Ú'"l'is.
I1C:,SC caso, proccucnJo-~c ;'l illriTllaçno' do ct>pjugc c fi notific..'lç'iio uo cartc',ri{, JL' rc,gi:,rro
conlpctel1tc.

(vinte

por

Por derralieiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20'1.,
uanoo-se: à cnU:,~l() ynlol:' çorrcsponucnrc n oh'ida Ilctc~ciua do:, óemais

cento),

c(Jlls(,'cnlrio,'i.

,;1 \

,
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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE ~IREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARA.

DA __

VARA DA

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo I'rocurnt!or Judiei:tl infl":!
~ub$ct'ito,,"em, 111W respeitosamente, à rrc~cnça de \' 0$$;1 Excd~ncin, ,com funuamento t1t) arrigo
7R-l.inc;.,o IX. do Nom Código de Processo Ciyj)c/ c a J .ei nU6.H30. dI' 22 de setembro lk I~Htl c
ucmai::; disposiri,"o:\ h:br~tigpcrtincntC5 à matéria para propor n prc~cntc:

L_

-----

--1

EXECUÇÃO FISCAL
I
eIU face de MARGARIDA MARIA FELIPE DE FREITAS, brnsi!eira, empresária, portadom
do CPI,' n° 169.852.303-34. com l'ndereço à Rua (~uintillo 13ocaiún. 9-16,São Francisc(,. ~un
Russas/Cl?. tendo como titulo a inclusa Certidão da Di,-ida .\ ti,'a nOOOI)OOUl'J1/2017. CUJO \">ll",
atualizado até a presente data é de R$ 3.148,32 (trés mil cento e quarenta c oito reais e rrinta c llni.
cel1ta'-05),pronniel1te de débito de II'Tl'.

o

Pelo exposto, REQUER, na [ulma dos arts. 8" da Lei n" 6.830/HO e 212, .. 2" do
Código de Processo Ch'i!:
a) .\ ciração da parte deyedora, por ,-i., postal. com .\'-;';0 de Recepção (,\R). para I'ag:lr, IlO
prazo legal, a dí,-ida inscrita, deyidamenre atualizada, no ,'alor de R$ 3.148,32 (três mil
cento c quarenta

C

oito reais c tI:Íntac doi" ccntan)s), acrescidos de jurt>~, cu:-;rn~ c

despesas processuais e outros encargos incidentes de 'Iue rrata a Código T"burrirll)
Municipal e legislação correlata, ou nom,.•r bens liHes e desembara.ad<>spal1' ~aral1tira
em consOIlfmcia COOln legislação cm "igor. :,ob pena de lhe

execuçào

scrC1TI

penhorndos

ou arrestados rantos bens quanto bastem it plena exccuç.~oda dÍ\'ida:
b) Nilo paga a dh'ida ou não garantida a execução, a cxpe<.lição,por ,-i" elt'rrônica
(ft \CENJ L'!)). de ordem de blo'lucio dt' dinheiro em depôsito ou aplicação finllllccira.
nos termos dos artigo; \85-_\ do Cc>digoTributário !'\acional e 655-.\ do Cóuigo tle
!'r"ccsso Ch'il c, restando infruúfel'a, a expedição de manuauo ue penhora e a,-"Iiaçào a
recair sobre tantos bens lluam" bastem ã garantia integral da dh-iua. inclusj, e. imón-is.
nesse.: ca~o.procedendo-se à intimaçào do ct"mjugc c à notificação do carrúrio tiL- registro
c(unpcrcntc.

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20'10
(vinte por cento), dando-se ã cnusa o ,'alor elll.t'espolldente a dídda acrescidl dos demais
c()nsect~ri():-\.
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EXCELENTíSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE PlREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARA,

DA

VARA DA

O MUNICÍPIO

DE NOVA RUSSAS/CE, pelo I'mcurauur Jutlici.ll infra
rl'~pcitosaml:ncc. ~lPl'c~cl1ça de \' m;~a I~xcclcncin. COU1 fundan1l'nto 11(~ nl"ltgo

~uhiicriru. \"l'n1. mui
7R4. inci~o IX. uu N",'o Cútligo tle Processo Ci"i1 c/c a Lei 11" ("H311.,Ie- n ue ,etembro u,' ],)HII,'
UCll1Hi:-;Ji~pot'\iti\"()~legais pt.:rcinclltcs n matéria pam propor a prl'~clUl':

C

I

EXECUCÃO FISCAL

em face de SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇOES EIREU - ME. empresa ;nui"iuual de
respunsabiliuade limimda. inscrita 110 CNI'J o" 15,53::2A78/0001-30. com sctle à Rua ,\maucu
Albuquerque. 100, Centre>, :'-la,sapG/CE, tendo C0l110 tirulo a inc1u5a Cerritlão ua Di"ida ,\ri,'a n°
5 J /2017, eujo VIllor atualizado aré a pre~eJ1te data é de R$ 6,829,71 (seis mil oitoccntu~ e
,"inre c no"c reais c sctcotn l' um ccnra,.os), pro\'cnicntc de débito uc ISS.

noouoo \

Pelu expo~ro, REQUER, na forma uos arts, 8" tla Lei n° 6.830/80 e ::21::2,
!: 2" do
Código de Processo Ci\'il:
a) ,\ ciraç.io da parre ucndora, por "ia postal. com ,\\'i,o de RecepçãCl (,\R). para pag:Jr. 00
prazCl legal, a dídtl" inscrita. de,';uamentl' lltualiznda. no ,'alor de R$ 6.829,71 (,ei~ mil
oirocenrO$ c 'I;-inrc c I1U'"Creais (,' setenta c Wll ccnta\'()~),acrcscid'l ue juro:;, cu~m~c
dcspcsa~ prucessuais c OUtros cllc.'1rgus incidentes, ue que trata a C;údiw> Tl"ibtltário
~lllnicipal c legislação correlata, ou nOlnl;ar bens )j\'rc!i l' dc~cmbarnÇt\Jos para ~arnl1tir ~L
execução em constHlânCL'l com a lc~is1aç?ilJem \"Ígoc, :'lub rellít uc lhe ~(.'rCI11pcnh()r:u.ltl~
ou arrestauos rantos bens 'luanr" bastem à plena e~ecuçi\() da ui"ida;
b) ).Ião paga a uí,';ua ou nào garantida a execuçiio, a expediçào, por ,-;', derr,,,,.ica
(B,\CFNJL'D), de ordem ue blo'lueio de dinheiro em uepósito ou aplicação f,nanceir.,
no" 'erm", do, artigo" 185-1\ do Cóuigo Triburário l'.cio,,"1 c 655-'\ uo C",ligo de
Processo Ci,'il e. re,tando infrutífera, n expeuiçào de mandau" ue pCllhor:t e al'aliaç,;o a
recair ~obrc tantos bt:ns yuanro bH:,tCOl il J,r.u-:mti:l illtl..:gral da tlí\-ida, illclusin.:, imiJvc,:i:-:,
nC~5(" cn!\(), pr()cCUCnd(H~C à intimação 0.0 cônjuge c à notificação uo cartório uc: registro
cumpetente.

o

Por derradeiro. requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20.;;,
(vinte por ccnto), uando-se ,; causa o ,"alor correspondente a dh'ida acrescida uos demai,
consecrários.
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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DOUTOR
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO

JUIZ DE PIREITO
DO CEARA.

DA __

VARA DA

O MUNICÍPIO
DE NOVA RUSSAS/CE,
pelo Procurador Judicial Infra
SUb~Cl.jlo, ,"ctn, mui n.:spcitosnmcntc,
;\ prc~cnça <,k' \'o~~a Excelência. t:om fUllunn1cnto no artigo
71\-1,inciso IX, do NO\'o Código de 1'roec,"o <:i"il ele a Lei n" 6.H31l,de 22 tle setcmbro ,k I ')110 c
d(,lmai~ t.lí~rn~iri\.o~legais pcttincntc~ ;\ matéria para propor a prcsclllc:

C----

o

EXECUÇÃO

J

FISCAL

em face dc MARIA IVANILIA TAVARES TIMBÓ. brasileira. empl'esál'ia, porrad,m, do Cl'I:
n" 120.516.833-87, com endereço it Rua Júlio Si'jueirn, n" 550, Dionígio Torres, Forta!ez",CI:.
tendo como rindo a inclu",~ Certidão tia 1)Í\'i.la .\ ri,." n" O()()()OO 1-lG120 17, cujo ,'a 101' aru,,1L~aclo
até a presCllte dara é de R$ 9,725,54 (11O\'C mil reais setccentos c "intc e cinco rcais c einqucllta ,.
9uatro eeora,'os), prm'enicnre dc Jébíro de lPTl'.
Pelo exposm, REQUER,
C:útl~() de Processo Cid!:

na forma uos art.'. 8" da Lci n" 6.H.1O/1I0 c } 12, ~ 2" do

a) .\ citação da parte cJc\'Cdora. por "ia p,,,t:d, com .\,'i.o de R,'ccpçào (.\R), para pagar. no
pral" legal, a .lÍ\'idll inseril:l. de"lJametlle ,I1.lali,,,da, no ,'alm .le R$ 9.725,54 (no" mil
reais setecentos c dure c cincu reais c cinqucnra c quan'u centmOo$), acrcsciJos Ul: IUfO:::.
custas c despesas procc':i':\uais c ourrus encargo,:, il1cidcntc~ de l]l1C tl~ra 'J. C(',Ji~()
Tributário I\íunicipal c k:gi$Jação currelata, 011 nomear bcn~ li,orc'J t: ucsclnl>flraç:llll)$ pal";l
garanci.r a cxccuçR() em consonância COn1 a legis]açàu em yigor. $ob pena lh: 1hl' $crcnl
pcnh()rndo~ ou arre~tatlos tanros bcn~ quanto basrem à plcnn exccuçào da dí"ida:

o

h) Não paga a dÍ\'ida ou nno garantida fi execuçno, a expediçào, por ,oh Ckrr{lnic:1
(B.\CI-:NJL'[)), de ordem .le hbqucio de dinheiro cm d<p,i"ito ou aplieaçiio timlt1ecim.
nos termo. dos artigos 1H5-.\ do Código Tributário Nacional c 655-" .lo C(,digo de
Proeegso Ch'j] c, restando infrutífera, a expedição de mall.lado de pcnhora c 'l\"ali~çàll OI
recaIr sobre tantos bens 'Iuanto bastan à ~rallt~~ inrC),'1'aIda di"ida, indusí\'C, illlt>"cis,
llC".•Sl' C:1$O, procedcnd()-~r.:
it l.11nmaçno do cônjuge c à norificaçào do cartúrio lk rCJ.O:,rro
ccnnpcrcnre.

.
Por derradeiro, t~quer O arbitramento da verba honorária, no patamar ,lc 20'1,
(vll1te ~~r cento). dando-se a causa" ,"alor correspondente a cJÍ\"ida acrescida <los demais
C()ll:sccrartuH,
]'.1

I
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EXCELENTíSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE PIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS. ESTADO DO CEARA.

"

DA _

VARA DA

O MUNICÍPIO

DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurauor Juuicial infJ1l
subscrito. ,.cm, mui [cspciros,amentc, à prc.."cnça de \' ossa Excelêncin, COln fundatncnro no arrig:o
7H4, inci,,) IX, uo NO\'o Código de Processo Civil c/ c a Lci n° 6.1:\30,dc 22 ue setcmbro ue 1')HOl'
ul'mais uisposÍl:iI'os l"b",is peróncl1lcs à matéria rara propor a presentc:
,--

_._----------------~----~--------------,

I

EXECUÇÃO FISCAL

facc dc ALFREDO VIANA FILHO, brasileiro. cmpresário, portauor uo CPF n°
492.094.347-49, com endcrcç() à Rua Antônio Joaquim ue Sousa, s/no Celllro, No,'a RuS"as/CI "
tcndo como título a inclusa Certidão da Divida .\ti,'a n° 000000167/2017. cujo valor atualizado
até a prescnte data é dc R$ 1.201,81 (mil dw.cmos c um rcai., e oitenta c um CC111al'Os),
pro\'cnicl1lc de débito dc 11'Tr.

em

Pelo exposlO, REQUER, na fonna uos arts. 8" da Lci n" 6,830/80 e 212, ~ 2" UO
Cóuigo ue Processo Civil:
a) .\ citação da parre del'ooora, por \'ia postal, com "\\'iso de Recepção (AR), ]lata pah",r, no
prazo leg-al, a dh'ida inscrira, u",'idamente atualizada, no valor dc R$ 1,201,81 (mil
duzcl1tos e um rL'ais c oitenta c utn ccnrnyos)J acrcsciuos de juros, custns c dcspc.s~$
processuais c ourro. cncargos inciuemes ue 'lue trata a Cúuigo Tributário ~lunicipal e
lcgislação correlata, ou nomear bens Iines e uesclTIbaraçnuos para garantir a exccução em
consonância com a legislação em "igor, sob pena ue lhe serelU penhorados ou arrestauos
tantos bens CJuanrobastem à plena execução da dh'ida;

b) Não paga a dh'iua ou não g-arantida a cxecuçào, a expedição, por "ia c!ctr<>I1ica
(B.\CENJL:D), de ordcm dc blOllucio ue dinheiro em depósiru ou "plicaçào financeil'll,
nos termos dos artigos 1H5-.\ do Código Tributári" Nacional e (,55-.\ do Côui<>o de
Processo Ci"i1 C. restanuo infrutífera, a expeuição dc mandauo UC penhora e a,'ali~~i() :I
recair sobre motos bens quanto bastem à gatmnia inrcgrnl da tlí"khl, inc1u."i,'c, imi'l,.cis,
nesse ca~o, proccdcndo-~c à intim~çào do cônruge c à notificaçào do cartório de rq~i~tro
competente,
,
Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20'Yo
(vlllte por cento), danuo-se à Causa o "alor corrcsponuente a uh'ida acrescida uos uema"
consectários.
l'ede,deferimcllro,
,.No"a Russas/Cl" 09 de outubro ue 2017.
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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
DOUTOR
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO

JUIZ DE DIREITO
DO CEARÁ,

DA __

VARA DA

O MUNICÍPIO
DE NOVA RUSSAS/CE,
pelo l'roc-urador Judicial mfra
subscrito, \"l.'tn, mui fC..'spcito:-;amcntc, à presença uc Yossa Excclcncla. cum flJlldaJl1cnto no :lrtign
7H-I.inciso IX, <lo ~O\'(l Có<.ligo<.IeProcesso Ci"il c/ c a Lei n" 6,H30, de 22 de setembro <.Il'1<J8ill'
Jcmai~Jispu~iti,'osIcgai~pL'rrinc..'nLc~ ~ mnrLrin P~I"H propol" n prc.:;-:;cntc:
[ ----

EXECUÇÃO

FISCAL

-I

n

em face de GONÇALO AMARANTE FELIPE ARAÚJO, brasileiro. empresário, porta<.lor do
CPF n" 190.838.403-44, com en<lereço à Rua Quimino aocaiu,-a, n° 1.007, ~ào Francisco, :'-.()\'a
Russas/ Cf.:, ten<lo cotno tÍtulo a inclusa Certidão da Dí,'Ída Ali"a n° (J()0000I87 /2017, cujo ,'alor
atuali7.•do até a presenre data é de R$ 5.861,55 (cinco núl oitocentos c sessenta c um reais e
cin<Juenta c cinco centavos), prO\'eniente úe débito de IPTL'.
Pelo exposto, REQUER,
Código de Processo Cid!:

na forma úos arts. 8" da Lei n" 6.830/80 e 212, .: 2" do

a) .\ citação da parte de\'cúora, por "ia postal, com A"iso úe Recepção (AR), pam pIIg<1r,no
prazo legal, a dívida inserim, úe"iúamente atualizada. no ,'alor úe R$ 5.861,55 (cinw mil
oitocentos

c sessenta c um reais e cinyucnta c cinco CCO[.1"os))acrcsciJus

UL'juros, Cllstn$

c de.pesas processuais e outros encargos incidemes de 'lue rrata a Código 1 ri!>ur>íri"
,\lunicipal c legislação eurrel.ta. ou nomear bens livres e <lesembaJ'açnl!os pnra gal':tlltir •
execuçào cm cun,,'.onnnci~1 com a lcgi:;lnçào ~m vigOl", sob pcn~ de lhe Sctenl pcnlwrndll:'
ou arre.<wúos tantos bens 'luanro bastem" plena execução úa úÍ\'iJa;

o

b) Não paga a dh'ida ou não garantiúa a execução, a elq)eilição. p'" ,'ia eletrônica
(ll,\CENj UD), úe ordem de blo<Jucio d,' dinheiro em úepósitc) ou aplicação financeiro,
DOS termos úo< artigos 185-1\ úo C"úigo Tributário
Nacional c 655-:\ do ({,digu lle
1'l'OCe'M' (h'i] e. restanúo infmtÍfero, n expedição úe manJaúo úe penhor" c ",'ali"cà" "
recair sobre ranros bens t{uanro baMcm à R"drantía integrAl ela dh-ida. inc1usi,.c. ll11Ó'ci~.
ncssç caso, procc.:dcndo-sc à inrimnçào <.locõnjuge c à notificaçào do cartório c.lt-l'(:~isrto
competente.
.

Por úerrndciro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(VIU te por cento),
dando-se à causa o ,.alor correspondente n úí\"ida acre,ei<la <.los dem"is
cunHccrários.

,--

Pede deferilncnto.
. .
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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE PlREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS. ESTADO DO CEARA,

DA __

VARA DA

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurauor Jl1uicial lI1(m
:-,ub~critu, n':Ol, mui respeitusamente, à prc:-\cnça de Vossa Excclcncia, C011\ fW'lllamt:llro 11\1 :ll'tígo
7M, inciso IX, uo No,'o C"uigo oe Process" \.i,'il c/ c a Lei n° 6.830, ue 22 de setembro ue 19HIIe
oemais dispositivos legais peninentcs it matéria pa,"" propor a prese'lle:

[_U

o

EXECUÇÃO FISCAL

"]

cm facc dc IRMAoS FELIPE LTDA ME, sllciedaoe emp,,'sana, inscrita no Cl\ 1'.1 nU
35,079.730/0001-04, com endcreço à iIlonsenhor Holanoa, nU 1218, Centro, 1'<0\" Russas/eE,
renoo como título. inclusa Certioito da Oh'io. ,\[h'a nU 000000188/2017, cujo "Olor .!u.li7",d"
.té. pre,ente data é de R$ 1.416,97 (mil quatroccllto$ c de~esseis reais c no,'el1ta c sete centm'os),
pco,'enienrc de oébito de IPTL',
Pelo exposto, REQUER, na forma uos arts, 8° da l.ei nU6.830/80 e 212, -' 2" do
(:ôdigo de Procc:-;so Ch.il:
a) ,\ CilllçàO ua partc dC\'eoora, por "ia posral, COI11 ,hiso oe Rccl'pçno (,\R), para pa","', no
p,"zo legal, a dívioa inscrita, de\,ioamente alUaJiznd., no ,'alor de R$ 1.416,97 (mil
yuatrocentos e dezesseis rcais c no\"cntt c sete centa\.os). ncrcscidos de juros, custas c
oespcsas processuais e "utros encargo, inciucntcs de' que trata a Cúc.ligo Triour-Áro"
Municipal c legi,laçiio corrc1ata, ou nomear bens !ines c oesembaraçaoos para garanrir a
execução cnl con:;ollnncia com a Icgi:;laçào em dgot, $ob pena Jt lhr seJ'em renhoradt)~
(lU arrestados tantos bens (luanto ba.:'tcll1 fi plcna cxccuç.-10 da dh"iJa:

b) Não paga a di,"ida ou nào garantida a execuçào, a c~\:pcdiçào, por ,"ia ekrrc'lI1lcn
(B,\CEN.lUD), oe ordem oe blo'lucio de oinheiro em oepósito ou ap!icaçiio ful:lI1ceira,
nos termos dos artigos 1fl5-.'. do Cúoigo Tribotário 1'<acional e 655-.\ do Cúoigo tle
Pmcesso Civil e, restando influtifern, a expeoiçiio de mandaoo de penbora c anli.1çiio a
recair sobre tantos bens quatlto bastem à garantia integral da dh'ida, inc!usÍ\'e, imún,:ls,
nesse ca~{J,proceuendo-se à intimação do cêlnjut,TC c à notificaçào do cartúrÍo de l'cgí:-aro
competente.

.
Por derraoeiro, requer O arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(vmte ~~r cento), oano','se à causo o valor correspondente a oh'ioa acrescida oos oemais
C()]1:5Cctarl()S.
r
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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ.

DA __

VARA DA

O MUNICíPIO
DE NOVA RUSSAS/CE, pclo Procurador .I1111icialinfra
~mbscrito, ,"cm, mui n.:spcit(J~amcntc, ú presença de Vossa Excelência, com fundamento no ;uTi1:--r(}
7H-l, inciso 1:\, do No",) Código de Processo Civil c/c a Lei n" 6.830, de 22 de setembro dc 19KfI e
<JeJuais tlispo:-;iti,'o:-, )q ...rnis pl'rtim:nrcs à m~réria pnl'Cl propor n pt'c~l:ntc:
EXECUÇÃO FISCAL

o

-

ul

em face de ANTÔNIO AFONSO DE SOUSA, brllsi1ciro, cmpre"íLÍo, portador do CPI. n"
U7U,071.83,)-B7, com cndereço
.h'cnida Joaquim Lopes Pedrosa. n° 2703, Progrcsso, KO\"l'
Russas/Cl'., tendu como titulo. inclusa Certidão da DÍI'icla ,\ti,'a n" 000UOU147/2017, cujo ",dor
amatizado até a prescnte data é de R$ 9,658,01 (noyc milscisccOtos c cinqucnra c oi", reais c um
centayo), proveniente de débito de lPTL'.

a

Pelu exposto, REQUER, na fotma do" arts, 8" li" l.ei n° (j,830/80 e 212, ~ ]" .I"
Códign de I'rocesw Ci\'il:
a) ,\ citnç:iio da parte de,'cdom, pur "ia postal, com ,\"iso de Reeepç:io (,\R), p'lra pal,,"r, no
pmw lcgal, a di"id. inscáta, deyidamente atua1i7.l1da,no ,'alor dc R$ 9.658,01 (nO\'c nul
sci~centos c cinqucntn c oitu rCfli:->
c utn ccnt:t\'o), acrescidos de juro~l Cllstn~ c tk'spc:.m~
processuais e outros cnc<~rgos incidentes Jc ~uc tram a Códil-:" TributlÍl'Ín ,\lunieipal c
tcgjsl~çào correlata, ou n(}lTICarbcn~ Ih-rcs l' ucscrnb:J.raçatic)s p:lr:1 h~rnntir a c"l'cuç:.io l'm
c(}n,~onânch com a legislação l'ro \.igo[, 50b pl'na de lhe :,crelTI penhorados ou arrcst.ldfJ:-\
cantos bens quanto ba~rcm à plena cxecuçno un uh.ida:

o

b) Não paga a divida ou não garantida a execuç:iio, a cxpediçlio, por \'Ía c1l'tl',',niea
(B.\CENJ [;D), de ordcm ue bloqueio de dinheiro cm depósito oU nplicaçào financ"i,",
nos tcrmos dos artigos lH5-,\ Jo C6digo Triburário Nacion"l e 655-,\ do Códi?;o J"
Proce,so Ch'ij e, restnndo infrutífera, a expediçào de mandado dc penhora c aYa!iaçlio a
recair sobre tanto~ bens '-j1l1\nro bm;rcrn à hl"3ranua inrc~r:ll tia díyilia, inc1u::;iYl', im(~\.l'is,
nC5SCC3t\O,proccuenJo-sc

à il1timaçiio tio cônjuge c ~ notificação tio cnrtc)rio

d<..' n:~:ltro

cOmpC1CI\[l'.

Por derradciro, requer o arbitr'dmento da vcrba honorária, no patamar de 20'V.
(vinte por cento), uanJo-sc à causa o \'~ll()r COl1.C~r(Hld<..'n[c a cJidda nctcscida dos cJclIlal:"

,

c()n:-;(,'crários.

ESTADO DO CEARÁ

PeJe defenmcJ1ftl,
l\:O\"il RLI~~S';lS/ )':,09 Jl'

COMAR,~ DE NQVA RUSSAS

ouruhro

/lI
/;t, -

FRANC

~

PODER "JDrCIARIO-~
dl'

:;017.Reoobi~~?jt,r6U~).f'nrnrrxo;ado:.,~

:~,~o:tllj",-ili.dolivrCd;,,.~

-

Inir:itl ;j~;"I':Z:,..,-.,. :'. c.) c.....•...ae(

J

CO CARLOS DE SOUSA Im, 'n~~.I:/"Od1!lG~"«
OAB/CE 27.845.B
,1'1 I .>..JlLl_ ,
..,.
~

{,.

\~""u,

t

''':;'','1

,-

Servi

Tel..(88)Y

a' 2.<.023.191/,:(,,'

c,30C",1557

~

J

or 'Clt!>1-1 ••• , •..•.:010

~t.'J'llnnlvl".l\,."Jt<uhet

CEP 62.20a 000 I CP',!

•.•
l(

,
(88)9 ~a41 la >

Cic'lteo',

j11

1

r

){

,

(I

&

l .•..

i\1.,
_ V,{ . (...

r ..~.
r

~
:A;s,,,

••.

.

,

,

_ Advogados Assoctados -

EXCELENfÍSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ Im DIREITO DA 2" VARA DA
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ.
I

,..

Referente Processo n° 9767-19.2017.8.06.0133

ES1J\00 00 CEARA
POOERJ1,n

Executado: LUIZ AGUIAR VALE

C'ÁRIO

COMARCA DE NOVA RUSSAS
Recebid~~bS
e protoCOlado
por "1lqr.•
SOb(\9
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inter" -
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~

I

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando que o
executado firmou termo de parcelamento do débito exequendo, com termo final em
20/06/2018, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo prazo de 12
(doze) meses.

o

Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 25 de setembro de 2017.
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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARÁ.

DA __

VARA DA
o
~

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/ c a Lei nO6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

_ÜtD'ílIS@i~r~
em face de LUIZ AGUIAR VALE, brasileiro, empresário, portador do CPF n° 072.915.313.49,
com endereço profissional à Rua Padre Francisco Rosa, nO 1455A, Centro, Nova Russas/CE,
tendo como título a inclusa Certidio da Dívida Ativa n° 000000195/2017, cujo valor atualizado
até a presente data é de R$ 19.101,20 (dezenove mil cento e um reais e vinte centavos),
proveniente de débito de IPTU.
Pelo exposto, REQUER, na forma dos arts. 8° da Lei n° 6.830/80 e 212, ~ 2° do
Código de Processo Civil:
a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legaI, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 19.101,20 (dezenove
mil cento e um reros e vinte centavos), acrescidos de juros, custas e despesas processuais e
outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação
correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantit a execução em
consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados
tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
b) Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 655-A do Código de
Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente.
Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20"10
(vinte por cento), dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida 'dos demais
consectários.

,STonr
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""I~~

•... Nova

Pede deferimento.
Russas/CE, 23 de agosto de 2017.
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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARÁ.

DA __

VARA DA

CONTRAFÉ

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civilc/c a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

em face de FRANCISCO ADALBERTO TAVARES, brasileiro, empresário, portador do CPF
n° 014.124.933-15, residente e domiciliada à Rua Maria Clarisse Tavares, nO958, Pantanal, Nova
Russas/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa n° 000000175/2017, cujo valor
atualizado até a presente data é de R$ 1735,69 (mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e
nove centavos), proveniente de débito de IPTU.

o

Pelo exposto, REQUER, na forma dos arts. 8° da Lei n° 6.830/80 e 212, ~ ZOdo
Código de Processo Civil:
a) A citação da parte devedora, por via postaI, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo lega.!, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 1.735,69 (mil
setecentos e triIita e cinco reais e sessenta e nove centavos), acrescidos de juros, custas e
despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tnbutário
Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a
execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados
ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da divida;

-o

b) Não paga a divida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletIôuica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185.A do Código Tributário Nacional e 655-A do Código de
Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garanria integral da divida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente.
.
Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(vlOte por cento), dando-se à causa O valor correspondente a dívida acrescida dos demais
consectários.
Pede deferimento.
Nova RUS~CE, 22 de agostOde 2017.
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EXCELENTíSSIMO
SENHOR
DOUTOR
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO

•...

JUIZ DE DIREITO
DO cEARÁ.

DA __

VARA DA

CONTRAFÉ

O MUNIcíPIO
DE NOVA RUSSAS/CE,
pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/c a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

em face de ESPÓUO
DE CAETANO MARTINS MAIA, na pessoa de seu representante
legal, residente e domiciliado à Rua Antônio Joaquim de Sousa, nOs/n, Centro, Nova Russas/CE,
tendo como título a inclusa Certidão da. Dívida Ativa nO 000000177/2017, cujo valor atualizado
até a presente data é de R$ 4.853,88 (quatro mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito
reais), proveniente de débito de IPTU.
Pelo exposto, REQUER,
Código de Processo Civil:

na forma dos arts. 8° da Lei n° 6.830/80 e 212, ~ 2° do

a) A citação da. parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a divida. inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 4.853,88 (quatro mil
oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito reais), acrescidos de juros, custas e
despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário
Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a
execução em consonãncia com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados
ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da. divida;

o

b) Não paga a dívida ou não gatantida a execução, a expedição, por via eletrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 655-A do Códígo de
Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da. divida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente.
.
Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(vmte por cento), dando-se à causa O valor correspondente a dívida acrescida dos demais
consectários.
Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 22 de agosto de 2017.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOurORVBIZ
DE DIREITO DA 2' VARA DA
COMARCA DE NOVA RUSSAS. ESTADO DO CEARÁ.

I

Referente Processo n° 9759-42.2017.8.06.0133/0
Executado: MARIA DO CARMO MENDONÇA SILVA

o
O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, pelo Procurador Judicial infra
~ub~crito,vem, mui respeitosamente, à presença de \' ossa Excelência, considerando que {I
executado firmou termo de parcelamento do débito exe'juendo, com teono final em
06/09/2018, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo pnlzo de 12
(doze) meses.

o
\
I

Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 09 de outubro de 2017.
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8-! .{ FRANbSCO CARLOS DE SOUSA
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CEr 62,200.000 I CPNJ nO 22.023.192/00 •. 94
101.. (88)9.9900-4557 I (8819.9441 1018
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1
EXCELENTíSSIMO
SENHOR
DOUTOR
COMARCA DE NOVA ~USSAS • ESTADO

JUIZ DE DIREITO
DO cEARÁ.

DA __

VARA DA

CONTRAFÉ

O MUNICÍPIO
DE NOVA RUSSAS/CE,
pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/c a Lei nO6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

em face de MARIA DO CARMO MENDONÇA
SILVA, brasileira, comerciante, portadora do
CPF nO 155832.283-34, residente e doruiciliada à Rua Antônio Joaquim de Sousa, nO 1179, Centro,
Nova Russas/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa n° 000000174/2017, cujo
valor atualizado até a presente data é de R$ 2.878,93 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e
noventa e três centavos), proveniente de débito de IPTU.
Pelo exposto, REQUER,
Código de Processo Civil:

na forma dos arts. 8° da Lei n° 6.830/80 e 212,

$ 2°

do

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legaI, a divida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 2.878,93 (dois mil
oitocentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), acrescidos de juros, custas e
despesas ptocessuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tnbutário
Municipal e legislação correJata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a
execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados
ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da divida;

o

b) Não paga a divida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 655-A do Código de
Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente.
.
Por derradeiro, ~quer o arbitramento
da vetba honorária, no patamar de 20%
(vmte por cento), dando-se a causa o valor correspondente a divida acrescida dos demais
consectários.
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Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 22 de agosto de 2017 .
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOurOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ.

DA 2" VARA DA

Referente Processo n° 9760-27.2017.8.06.0133
Executado: LUIZ CLEANO CHAGAS CAMARÃo NETO E OurROS

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando que o
executado fumou termo de parcelamento do débito exequendo, com termo final em
03/03/2019, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo prazo de 12
(doze) meses.
Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 04 de outubro de 2017.
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EXCELENTíSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS. ESTADO DO CEARÁ.

DA __

VARA DA

CONTRAFÉ

O MUNIcíPIO
DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/ c a Lei na 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

em face de LUIZ CLEANO CHAGAS CAMARÃo NETO, brasileiro, comerciante, portador
do CPF na 951.476.243-68, residente e domiciliada à Rua Pereira Valente, na 73il, Meirelles,
Fortaleza/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa na 000000171/2017, cujo
valor atualizado até a presente data é de R$ 4.031,88 (quatro mil e trinta e um reais e oitenta e oito
centavos), proveniente de débito de IPTU.

o

Pdo exposto, REQUER, na forma dos arts. 8 da Lei na 6.830/80 e 212, $ 'l:' do
Código de Processo Civil:
0

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), Pata pagar. no
prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 4.031,88 (quatto mil
e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros, custas e despesas
processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e
legislação corrdata, ou nomear bens livres e desembaraçados pata garantir a execução em
consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados
tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;

o

b) Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via detrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 655-A do Código de
Processo Civil e, restando infrutffera, a expedição de mandado de penhora e' avalizção a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente.
Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patarlur de 20%
(vinte por cento), dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida "dos demais
consectários.
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EXCELENTíSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARÁ.

DA __

VARA DA

CONTRAFÉ

O MUNIcíPIO
DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Proeutador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamC!lto no artigo
784, inciso IX, do Novo COdigode Processo Civil c/ c a Lei nO6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

:~
em face de ANTÔNIO PASSOS DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, comerciante, Portador do
CPF nO 505.820.973-04, residente e domiciliada à Rua Maria Clarisse, s/o, Patrq,nato, Nova
Russas/ CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nO000000179/201'7, cujo valor
atua1izado até a presente data é de R$ 2.640,64 (dois mil seiscentos e quarenta reais:~ sessenta e
quatro centavos), proveniente de débito de IPTU.
~
Pelo exposto, REQUER, na forma dos arts. 8° da Lei nO6.830/80 e j!12, ~ 2" do
Código de Processo Civil:
a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 2.640,~4 (dois mil
seiscentos e qWlIenta reais e sessenta e quatro centavos), acrescidos de ~s,
custas e
despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Có~
Tributário
Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a
execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados
ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
b) Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicaçãp, financeira,
nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 655-A dOiCódigo de
Processo Civil e, restando infrutifera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente.

o

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patmPar de 20%
(vinte por cento), dando-se à causa O valor correspondente a dívida acrescida ,dos demais
consectários.

\
I

r-

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIÁRIO
COMAR A DE NOVA RUSSAS

J

Re"''JYI5:Fl~.&j,s
e protocoladoPor'1'1Jlr-l
Sobn
àsRs~,dol~rode
ne~
bs.:
I
Inlo;" desacompanhod. da contrafé( ) Cienteo':
eressad
suor.
pmo de Y
I ~

r:
. Rus!iJ

[

I.

i;sy.r

Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 22 de agosto de 2017.
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EXCELENTíSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARA.

DA __

VARA DA

CONTRAFÉ

O MUNIdPIO
DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/ c a Lei nO6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

_Ism~fi?0í!1SéJ
em face de FRANCISCA FERREIRA DA SILVA, brasileira, comerciante, residente e
domiciliada à Rua Bartolomeu Araújo, n° 233, Centro, Nova Russas/CE, tendo como título a
inclusa Certidão da Dívida Ativa nO000000169/2017, cujo valor atuafu:ado até a presente data é
de R$ 36.161,42 (trinta e seis mil cento e sessenta um reais e quarenta e dois centavos),
proveniente de débito de IPTU.

o

Pelo exposto, REQUER, na forma dos arts. 8° da Lei n° 6.830/80 e 212, ~ 2° do
Código de Processo Civil: •
a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a dlvida inscrita, devidamente atuafu:ada, no valor de R$ 36.161,42 (trinta e
seis mil cento e sessenta um reais e quarenta e dois centavos), acrescidos de juros, custas e
despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário
Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a
execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados
ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dlvida;
b) Não paga a dlvida oU não garantida a execução, a expedição, por via eletrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 655.A do Código de
Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dlvida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente.

o

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(vinte por cento), dando-se à causa o valor correspondente a divida acrescida dos demais
consectários.

I

I
\I

Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 22 de agosto de 2017.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2" VARA DA
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARÁ.

Referente Processo n" 9753.35.2017.8.06.0133
Executado: JOÃO BOSCO DE CASTRO MATOS

Q

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando que o
executado fIrmou lermo de parcelamento do débito exequendo, com termo fInal em
31/08/2019, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo prazo de 12
(doze) meses.
Pede deferimento.
Nova Russas/CJ~, 2S de setembro de 2017.
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EXCELENTÍSSIMJ,~~!)lHOR
COMARCA DE NolAiRUSSAS

,

ij: .
s.
'"1

DOUTOR JUIZ DE DIlrnITO
- ESTADO DO CEARÁ. "

DA _'

_ VARA DA

.

i ~.
/'{

t-

' ...•
~.;

O MU!'fiCÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, xpuir9r~to~alpçnte, 11pteSCnçade Vossa Exedfinqa, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novp OódigÍl~e Processo Civil c/c a Lei nO6,1330,de 22 de setembro de 1980 e
demais disposiàvos l~s pertinentes ã matéria para propor a presente:
,

.:

I

..".,;JP~~í¥~~d

M9TA, brasile~, ~asadb: ~om~rb~~, ~~id;;j,r~,
e domiciliado à Rua D ~-j'''
nkaldo't Martins; n° 109, Timbaúba, Nova Russas/ CE, tendo comó títúlo
a inclusa Certidão da'q~daAtiva n° 000000161/2017, cujo valor atualizado até.a presente data é
d~ R$ 5.975,02 (cinc0ftnf ~0j,ecenros e. setenta e cinco reais ~:dois centavos), proveniente de,
debIto de IPTU.,
J. I " I:'
. I
•

o

I

I

I' '

~.

••

I

Pelo eJbsfo; :RÉQUER, na forma dos arts. 8"
Código de Proces~o c.H!il: I
I'

~

;::r

.

da I:ei é 6.830780 e 212, ~ 2° do
I"

'

a) A citaçãó da ;~~id~kbra,
por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a di!vidain~cl:ita,devidamente atualizada, no valor de R$ 5.975,02 (cinco mil
novecentos e sl'tellta elcinco reais e dois c:entavos),acrc;scidade juros, custas e despesas
processuaÍ1je qj,ttibs;encargos inPclentes de que trata a Código Tributário Municipal e
legislação correl!'ta, ou .nomear bens livres e desembaraç4dos para garantir a exec!1çãoem
consonância cO,JIl,alegislação em,vigor, sob pena de lhe {serempenhoraaos ou arrestados
tantos ben~ <JUft~b!L'l[m à plena execução da dívida;
b) Não paga a ~
du! não garanàda ~ execução, ~ expedição, por via eletrônica'
(BACENJUD),:;dclordem de bloqueio de dinheiro em r;lepósito ou aplicação financeira,
nos termos, do~ artigo~, 18.S-A ?" Código T~~utário Nacional e 6SS-A do ,CÓ~ de.
Processo Civil,r!.resfMd,o lD~tlfera, a expediçao de m~~do de penhora e ~valiaçao a
recair sobre ia*,to~ben.s quanto bastem à garantia intc~ da dívida, inclusive, imóveis,
nCSsecaso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente,
r: n • ,.
I
Por der1adciro, h!quer.o arbitramento da verba'itonorária, no patamar de 20%
(vinte por cento), dáp.dç,-se'à' causa o valor correspondente 'a dívida acrescida dos demais
consectários.

r. ' ,
I'

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE NOVA RUSSAS
Recebido hoje.

â~tJ!v,se ~Ia<lo

Sol>n'ÔSOOlsOs

"

-

Pede defcrimento.
i.
Nova Russas/CE, 07 de julho de 2017.
/'

por ml'l!'
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EXCELENTÍSSIMq~Sf:r;.aPR
DOUTOR
COMARaDENOVARUSSAS.E~ADODOC~

JUIZ

DE mtrnITO

'-AdVO~do~~soet'«;'S-i

.
'.or.-.{
DA __

j'O,"~"•.'i~-t.f\\t-

I'

•• '~

VARA DA

,
r.

"
O MUNIctpIO
DE NOYA RUSSAS/CE,: ~o
ProcUIlldor Judicial infra
subscrito, vem, mui rc;J'p~o~atp!'tlte, à. p;esença de Vossa Excelência, com fundamento no artig<;>
784, inciso IX, do Novp Código de Processo Civil c/ c a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos leg.\is pertinentes à matéria para propor a presente:
~~
~

I

Q

I

~d

•

.

í.
•

em face de MARCtj!S VlNICIUS
MARTINS
FARIAS, ~rasileiro, casado, comercíailte,
residente e 4omiciliad~ à.:R?JI_José Davi 'de :::arvalho, n° 449. pniversidade, Nova Russas/CE;
tçndó como títul!], 'I ~al~~o
'rla Pívid'l,Ativa, n° OOOOO~~6~/2017 ~ cujo valor atualizadp:
até a presente 4a.ta é- ~e l~$. ~.•~0,2;5 (quatro mil duzentos ej.éinqu'""ta reais e vinte e cincQ
centavos), provemente EleaeG,to de IPTU e Rl.
~
Pelo ~osfol
~QUER,.na
fonna dos arts. 8° ~ Lei n° 6.830/80 e 212, $ 2°.do
Código de Processo Cifil: '
:, '
~
,
,
I,

a) A citação da ~
devedora, por via posta~ com Aviso ~ Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no ?alor de R$ 4.250,25 (quatro lIril
duzentos ~ cint4~
r~. e ~te ~ cinco çentavos). acr~~.de
jur?S, ~tas e d~s.pesas
processuaIs e qutr'os encargos InCIdentes de que trata a Codigo Tnburano MUnICIpal e
legislação corre!,ata', ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em
consonância co:!n.a legislação em vigor, sob pena de lhe Iserem penhorados ou arrestad05
tantos bens q"'\Pt0 bas~m. à plena execução da dIvida;
l.

b) Não paga a ÇMda o.u não garantida a execução, a: expedição, por via eletrônica
(BACEN]UP);"de. 'Ordem de bloqueio de dinheiro em Çiepósito ou aplicação financeira.
nos tennos do~ artigo~ 185-A do Cód,igo Tributário r-,Iacional e 655-A do Código de
Processo Civil e, restando infrutífera. a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantos
bens quanto bastem à ,,-"" •.••nfÍa integral da dIvida, inclusive, imóveis,
.1
nesse caso, prOf,e4endo7se à intimação do cônjuge e à optificação do cartório de registro
competente.
1!. 1
I

o

1

':

,

.

Por d~deiro.
~quer o arbitramento da verba'honorária,
no patamar de 20%
(vinte por cento), dàfdo-se .à:çausa o valor correspondente ,a dívida acrescida dos demais.
consectários.
;~
~,
"

\

Pede deferimento.
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EXCELENTíSSIM~.SENHOR
DOUTOR JUIZ DE DIllEITO
COMARCA DE NOYAiRtJSSAS - ESTADO DO cEARÁ.'

~:

'-AdyogaitOS'li-<'od4doS~"

~.~

DA _.

_ VARA DA
.
'

'

~

i: :

:lWád-e ir,o;

.,

I, .

~

l

o

MU1;'UCÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui r"f.ei,to~am~te, à presença de Vossa Exc~cia, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Nov~' Có4igb!de Processo Gvil c/c a Lei nO6~30, de 22 de setembro de 1980.e
demais dispositivos l~
pertinentes à matéria para propor a pre~ente:

~ fi;
em race de MANDE'
ÓD)t(>UES 'iZIDORIO FILHOjiprasileiro" cosádo, ~m~~te,
residente e do~~add.t~ *ua ~ó
Madureira, n° ISS, Univ~idade, N~va Russas/CE: tendq'
como título a incliJsa iteitidão' da Dívida Ativa nO000000157/~017, cujo valor atualizado até a
presente data é de R$i~.~~,21 (cinco mil e setecentos e doze ileais e vinte e quatro centavos),
proveniente de débito ~ç,If.íU..

c

L.

Pelo ~os!o, RJ;QUER, na forma dos artS. 8° ~ Lei nO6.830/80 e 212, ~ 2° do:
Código de Processo-CíW:'1 . ,

,I

' '

~. ,

i

a) A citação da pa.fte]dc;vcppra,por via postal, com Aviso ~e Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a c4'\.idainscrita, devidamente atuafu-.ada,no vàlor de R$ 5.712,24 (cinco'mil e
setecentos e d~e ,re:'Í".ç vinte e quatro centavos), acre~cida de juros, custas e despesas
processuais e ~1J;os. ej}ça>gosincidentes de que trata ~ .C9digo Tributário Municipal e
legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para ganmtir a execução em
consonância cO:ma legislação em vigor, sob pena de lhe :serem penhorados ou arrestados
tantos bens qua'at~ b•• \ClI' à plena execuçãÇl~ divida;

l~,
~.

b) Não paga a
não garantida a execução. a. expedição, por via eletrônica
(BACENJUD),~de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos term~ do~ ~~ .. 185-A do Código Tributário l)lacional e 655-A do Código de
Processo Civil ~es!"'l~,?dnfrutífera, a expedição de mfl'~do de penhora e avaliação a..
recair sobre taJ;itosbens_quanto bastem à ganmtia integral da divida, inclusive, imóveis,
nesse caso, pro~edendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente.

o

J

.
Por d~dçiro,
(vmte por cento), ~db-se
consectários.
li

fequer.o arbitramento da verba:hononiria, no patamar de 20%
:à, causa o valor correspondente; a divida acrescida dos demais

I,
I'

ft
I

I

•

ESTADO DO CE"RI>.
~
PODERJUDICIARIO
COMARCA OE NOVA RU!!W
, ,I. ,Ir\h
toro!,dopOrml'U'

~.
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Pede deferimento.
•• /CE, 07 de julho de 2017.
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EXCELENTíSSIM($' SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NO~A~USSAS - ESTADO DO cEARÁ.

f.

.

DA __

VARA DA
.

i

;

, I

~,

~_1_

;

.

O MUNICíPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito. vem, mui reipeitosaqJente, à presença de Vossa Excelênci'l, com fundamento no ~go
784, inciso IX, do Nm1><:;ódigPde Processo Civil c/ c a Lei nO6pO, de 22 de set~bro de '1980 e
demais dispositivos legllispertú:(entesà matéria para propor a presente:

. .)

,-

em face de MANO~
s~Mj\pDE ARAÚJO, Qrasileiro, ~ado, comerciante, residente ,e
domiciliado à Rua A~tP,niPMr.es da Costa, n° 1106, Timbaúbai: Nova Russas/CE, tendo como
título a inclusa Certidão eb DíVidaAtiva n° 000000157/2017, cujo valor atualizado até a presente
data é de R$ 6,857,56 ise!s mil e oitocentos e cinquenta e sete r~ais e cinquenta e seis centavos),
proveniente de débito de IPTU,
I
.

I

I

,

i

;:

Pelo'e1osto" REqUER,
Código de Processo Ci~:
' !

na forma dos arts. 8° 4a I,ei nO6,830/80 e 2~2, ~'2° do'

!

r

'

a) A citação da p"fte deve;dora,por via postal, com Aviso <jeRecepção (AR), para pagar, no
prazo lega!, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valot de R$ 6.857,56 (seis mil e
oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), acrescida de juros, custas e
despesas proc~suais " outros encargos incidentes de I que trata a (;;ódigo Tributário
Municipal e le!iisJa,'çãocorrelata, ou nomear bens livres ~.desembaraçados para garantir a
e....,ecuçàoem c9nspnânc;:iacom a legislaçãoem vigor, so1' pena de lhe serem penhorados
ou arrestados t$tos beçs quanto bastem" plena execuçã? da divids;
t..

b) Não paga a 4,ívipa. O? não garantida s execução, a. expedição, por via eletrônica
(BACENJUD),' de' ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185-A do Código Tnoutário Nacional e 655-A do Código de
Processo Civil resta,!do infrutifera, a expedição de ~dado
de penhora e avaliação ,a
recair sobre tàiitos beIÍ~'quanto bastem à garantia integral da divida, inclusive, imóveis,
nesse caso, pr~e4endO-se à intimação do cônjuge e à np.tificsção do cartório de registro
competente. "

o

r

.,

,
Por d~ruo,
f~quer o arbitramento da verba:honorária, no patamar de 200/,0
(vmte por cento), d4D,do-se'a' causa o valor correspondente a dlvida acrescids dos demais
consectários.
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EXCELENTíSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2" VARA DA
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ.

Referente Processo nO9587-03.2017.8.06.0133
Executado: ADERSON ALVES PINTO

o
O MUNICíPIO DE NOVA RUSSAS, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando que o
executado firmou termo de parcelamento do débito exequendo, com termo final em
11/07/2019, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo prazo de 12
(doze) meses.
Pede deferimento.
Nova RUrCE,
10 de agosto de 2017.
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FRAN~ISCO CARLOS DE SOUSA
OAB/CE 27.845-B
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EXCELENTíSSIMd.'s~NaO~
DOUTOR JUIZ DE DI~ITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARÁ.

DA __

VARA DA

,

"

"

O MUNIÇí.PIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui r~~ei.tosamente, à presença de Vossa Excel~cia, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/ c a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legaispertinentes à matéria para propor a presente:

L

o

em face de ADERSO~ ALVES PINTO - ME, pessoa jurídicã de c;lireitoprivado, inscrita no'
CNPj 'n° '11713'9060001-70, ria pessoa de seu representante legal, Sr, ADERSON ALVES
RINTO, resid~te e ~o~cil!ado à ~ua Ota,"Íano de Castro; n~ 316, São Francisco, Novf'.
Russ~s/CE, ~endo,Conf~l~n¥o;a1iJ;lclU!la
Certidão da Dívida AtivIi n~ 00000015.0/2017, cujo val~r.
atualizado ate a presente data ~ de R$ 6.713,46 (SelSIDII setecentos e treze reaJs e quarenta e SelS
centavos), proveniente.de débito de IPTU e ISS,
Pelo ext>OStO,
REQUER, na forma dos arts. 8° da Lei nO6.830/80 e 212, ~ 2° do
Código de Processo Cif'il:
'
a) A citação da pafte.devedora, por via postal, eom Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo le~ a <p'vi~ ~7rjta, devidame~te, atualizada, no, valor de R$ 6.713,46 (seis mil
setecentos e treze :realSe quarenta e SelScenta'-os), acresCidade Juros, custas e despeSas
processuais e q)ltros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e.
legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em
consonância ccim a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados
tantos bens qwinto bastem à plena execução da dívida;
b) Não paga a d,ívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrônica
(BACENJUD),!'d~ ordem de bloqueio de .dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos' d~ al:tigos 185-A do Código Tributário Nacional e 655-A do Código de
Processo Ci~~~ iestat)do infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e 11notificação do cartório de registro
competente.
.
Por derr:"d~o, t.equer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(vlOte ~or cento), ~do-se
a ',çausa o valor correspondente.a dívida acrescida dos demais
consectanos.

I

~Sll\DO DO CEARÁ
PODERJUD'ClÁR'O
OOMARCA DE NOVA RUSSAS

Pede defenrnento.
Nova Rr/CE, 07 de junho de 2017.
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EXCELENTíSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2' VARA DA
COMARCA DE NOVA RUSSAS. ESTADO DO CEARÁ.

Referente Processo 9588-85.2017.8.06.0133/0
Executado: HAMILTON CRUZ

o
O MUNICípIO DE NOVA RUSSAS, pelo ProCUJ:lldorJudicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando que o
executado firmou termo de parcelamento do débito exequendo, com termo final em
21/07/2020, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo prazo de 12
(doze) meses.
Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 22 de agosto de 2017.
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EXCELENTtSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARA.

DA __

VARA DA

,

,

O MUNIcíPIO
DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de,Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/ c a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legais perúnentes à matém para propor a presente:

em face de BAMILTON CRUZ, brasileiro, casado, médico, CNPJ n° 00480220001-60, com
sede à Rua .Tenente Raimundo do Vale, s/n , Centro, Nova Russas/CE, tendo como lÍtulo a
inclusa Cerúdão da Dívida Aúva nO000000152/2017, cujo valor atualizado até a presente data. é
de R$ 9.463,86 (nove mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos),
proveniente de débito de ISS,

Q

Pelo exposto, REQUER, na forma dos arts, 8° da Lei n° 6.830/80 e 212, ~ 2:' dq
Código de Processo Civil:
.
a) A citação da fl'\lte devedora, por via posta!, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no'
prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 9.463,86 (nove mil
quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), acrescida de juros, custas e.
despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário
Municip'l1 e legislação correlata, ou nomear bens livres lê desembaraçados para garantir a
execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados
ou arrestados'tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;

.'
;, .:

b) Não paga a dívida ou não garanúda a execução, a expedição, por via eletrônica
(BACEN]UD), de ordem de bloqueio de dinheito em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos arúgos 185-A do Código Tributário !';ladona! e 655-A do Código de
Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avalia~ a
••••
•
recair sobre tantos bens quanto pastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente. '

o

°

Por derradeito, requer arbitramento da verba honorária, no patamar de 2Q%
(vinte -?or cento), dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais
consectarlOS.

;l,!;' .
,',\4r
.

Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 07 de julho de 2017.
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EXCELENTÍSSIMO .SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARÁ.

DA __

'~.'

VARA DA

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo ProcllIlldor Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosaQlente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artig9
784, inciso IX, do Novo ~cIigo de Processo Civil cl c a Lei na 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legaispertinentes à matéria para propor a presente:

em face de ANTÔNIO ADEMIR DE SOUSA, brasileiro, casado, comerciante, portador do
CPF na 092.911.723-91, residente e domiciliado à Rua Mariano Madureira, 255, Universidade,
Nova Russas/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa n° 000000165/2017, cujo
valor atualizado até a presente data é de R$ 1357,90 (mil trezentos e cinquenta e sete reais e
noventa centavos), proveniente de débito de IPlU.

o

Pelo exposto, REQUER, na foona dos arts. 8° da Lei na 6.830/80 e 212, ~ 2 do
Código de Processo Civil:
0

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 1357,90 (mil
trezentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), acrescida de juros, custas e despesas
processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e
legishção correhta, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em
consonância com a 1egishção em vigor, sob pena de lbe serem penhorados ou atteStados
tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
b) Não paga a dívida oU não garantida a execução, a expedição, por via eletrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 655-A do Código de
Processo e:ivil e, r.estando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integml da dívida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente.
Por dettadeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(vinte por cento), dando-se à causa O valor correspondente a dívida acrescida dos demais
consectários.
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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS. ESTADO DO cEARÁ.

DA __

VARA DA

O MUNICÍPIO
DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/ c a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

em face de VALCÉLIO ÁBREU RODRIGUES, brasileiro, solteiro, empresário, portador do
CPF nO 481.364.253-53, residente e doruiciliado à Avenida João Gregório Timbó, nO 1225,
Universidade, Nova Russas/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nO
000000168/2017, cujo valor atualizado até a presente data é de R$ 4.544,14 (quatro mil
quinbentos e quarenta e quatro reais e quatol:Zecentavos), proveniente de débito de IPTU e ISS.

o

Pelo exposto, REQUER, na forma dos arts. 8 da Lei n° 6.830/80 e 212, ~ 2:' do
Código de Processo Civil:
0

a) A citação da parte devedora, por via postal. com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 4.544,14 (quatro mil
quinbentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), acrescida de juros, custas e
despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário
Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a
execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de llie serem penhorados
ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
b) Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrônica
(BACBNJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 6SS-A do Código de
Processo Civil e, restando infrutífeza, a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente.
Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(vinte por cento), dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais
consectários.
Pede deferimento.
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EXCELENTÍSSIM~
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DI~ITO
COMARCA DE NOVA)WSSAS - ESTADO DO cEARÁ.

DA __

VARA DA

;:

,

!.

O M~cíplq
DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui re(peitosam~nte, à presença de Vossa Excelfocla, com fundam:ento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/ c a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos le~ pertinentes à matéria para propor a presente:

: r~,

I

em face de ANTO$:IEV~GEUSTA
DE 'MENDON .., 'brasileira, ~,iva, aposentada,
residente e doruiciliadaoà Rua Joaquim Onofre, nO 127, UniverSidade, Nova Russas/CE, tendo
como tículo a in:clusaÇerrldão da Dívida Ativa nO000000160/2017, cujo valor atualizado até a
presente data é de R$ ~.0i10,84 (seis mil e setenta reais e oitenta;e quatro centavos), proveniente'
de débito de IPTU.
.

o

11

•

Pelo ex:posto,REQUER, na forma dos arts. 8° da Lei nO6.830/80 e 212, ~ Z' <.lo
Código de Processo Civil:
l
I'

•

a) A citação da p3;!tedevedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a divida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 6.070,84 (seis mil e
setenta reais e óitenta e quatrO centavos), aC1'eScidade jw;os, custas e despesas processwUs
e outros encargos incid!"ltes de que trata a Código Tribucirio ~unicipal e legislação
correlata, ou nomear
bens livres e desembaraçados para garantir a execução em
,.
consonância CO.\Ila legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados
tantos bens qua;ntobjlStemà plena execução da dívida;
b) Não paga a divida ou não garantida a execução, a eJqledição, por via eletrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em ç1epósitooU aplicação financeira,
nos termos do~ artigoS, 18S-A do Código Tributário Nacional e 655-A do Código de
Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de màndado de penhora e avaliação a
recair sobre taJ;ltosbens quanto bastem à garantia integral d.'l divida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente.

o

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(vinte por cento), dando-se à causa O valor cOl:respondenre a divida acrescida dos dem.'lis
consectários.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2. VARA DA
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ.

Referente Processo n° 9330-75.2017.8.06.0133/0
Executado: JOSÉ AUGUSTO LOPES FERRO

O MUNIcíPIO
DE NOVA RUSSAS, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando que o
executado firmou termo de parcelamento do débito e.'{equendo, com termo final em
20/06/2022, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo prazo de 12
(doze) meses.
Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 04 de julho de 2017.
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Prefeitura Municipal de Nova Russas
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Administração Tributária

Oficio nO35/2017.
~

Nova Russas, 04 de Julho de 2017.

Do: Departamento de Administração Tributária.
A Procuradora Geral do Municlpio
Ora. Eduarda Sousa Alves.

Prezada Procuradora,
Tendo em vista que o contribuinte, o Sr. José Augusto Lopes Ferro, fez o
parcelamento de todos os seus débitos junto a este municlpio, vimos sollcltar a suspenção da
execução fiscal.
rdo de parcelamento firmado em 04/0712017
neste departamento.

ova Russas-Ce, 04 de Julho de 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

•

TERMO DE CONFISsAo

DE DIVIDA

Aos O~ dias do mês de Julho de 2017, compareceu
JOSÉ AUGUSTO

LOPES FERRO, brasileiro(a) ,

domiciliado (a) à RUA CASSIMIRO
de FORTALEZA-,

MONTENEGRO

solicitando

inscrito
531

os beneficios

CLAUSULA

no CPF sob o No. 11341996320,

bairro MONTE CASTELO,

doCa) CONFORME

DE 04 de Março de 2016 , e assinar o presente
se estabelece

a este órgão o SUJEITO PASSIVO
na cidade

LEI MUNICIPAL

N° 968

Termo de Acordo, por meio do qual

o seguinte:

PRIMEIRA - O SUJEITO PASSIVO reconhece e confessa a divida consolidada

na import!ncia

de R$ e209,61

SETE CENTAVOS)

demonstrativo

POblica Municipal,

IOITO MIL E DUZENTOS
em anexo, relativa

em caráter definitivo

E NOVE REAIS E SESSENTA

à débitos

e irretratável,

E

junto a Fazenda

sem que isso redunde em

nova açAo ou transação, bem como renuncia, desde já, à apresentação

de qualquer

defesa ou recurso, desistindo daqueles porventura já interpostos.
CL~USULA

SEGUNDA - O SUJEITO

e209,61,

(OITO MIL E DUZENTOS

PASSIVO compromete-se

a pagar a importãncia

E NOVE REAIS E SESSENTA

E SETE CENTAVOS),

de R$
em 060

parcelas mensais, iguais e sucessivas ap6s a assinatura do presente contrato, e
as demais nos dias definidos no documento de arrecadação.
CLAUSULA TERCEIRA - O não pagamento de 03(três) prestações consecutivas
implicará o cancelamento automático da parcelamento,

independente de prévio

aviso ou notificação, promovendo-se de imediato a inscrição do saldo devedor em
divida ativa, para imediata cobrança executiva.
Nestes termos Pede Deferimento

Requerente
NOVA RUSSAS,

04 de Julho de 2011
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000221

DEPARTAMENTO DE ADM TRIBUTARIA

~"'WJ': 1..-,'~:t
.. ' "

'

';::;( !.l",!,::', "
.0"
,',
Nestes

ACORDO N"

..

",

"

"

'.

'

••

:.:"

o"

:~~~.)lI."'~'tf~I"I.I~,t~

>. ,~~;':.~;:.
\'~;~:'~:~~~~:~,1

'-, ."jõ , 0'0:"

~.1;.;;~i{:,:

i--.:..~~L~,t(:
;"~~.I-)'~"::
'-:l~~:.1

••••

termos Pede Deferimento

J;

Requerente

ACORDO
DOCUMENTO

o

o

VENCIMENTO

VALOR

DOCUMENTO

VENCIMENTO

VALOR

0000414114-001

20/07/2017

136.83

0000414114-002

20/08/2017

136.83

0000414114-003

20/09/2017

136,83

0000414114-004

20/10/2017

136.83

0000414114-005

20/11/2017

136,83

0000414114-006

20/12/2017

136,83

0000414114-007

20/01/2018

136.83

0000414114-008

20/0212018

136.83

0000414114-009

20/03/2018

136,83

0000414114-010

20/04/2018

136.83

0000414114-011

20/05/2018

136,83

0000414114-012

20/06/2018

136.83

0000414114-013

20/07/2018

136,83

0000414114-014

20/08/2018

136,83

0000414114-015

20/09/2018

136.83

0000414114-016

20/10/2018

136.83

0000414114-017

20/11/2018

136,83

0000414114-018

20/12/2018

136,83

0000414114-019

20/01/2019

136,83

0000414114-020

20/02/2019

136,83

0000414114-021

20/03/2019

136,83

0000414114-022

20/04/2019

136.83

0000414114-023

20/05/2019

136,83

0000414114-024

20/06/2019

136.83

0000U4114-025

20/07/2019

136.83

0000414114-026

20/08/2019

136.83

0000414114-027

20/09/2019

136.83

0000414114-028

20/10/2019

136,83

0000414114-029

20/11/2019

136,83

0000414114-030

20/1212019

136,83

0000414114 -031

20/01/2020

136,83

0000414114-032

20/02/2020

136,83

0000414114-033

20/03/2020

136,83

0000414114-034

20/04/2020

136,83

0000414114-035

20/05/2020

136,83

0000414114-036

20/06/2020

136.83

0000414114-031

20/07/2020

136.83

0000414114-038

20/08/2020

136,83

0000414114-039

20/09/2020

136.83

0000414114-040

20/10/2020

136,83

0000414114-041

20/11/2020

136,83

0000414114-042

20/12/2020

136,83

0000414114-043

20/01/2021

136,83

0000414114-0H

20/02/2021

136,83

0000414114-045

20/03/2021

136,83

0000414114-046

20/04/2021

136,83

0000414114-047

20/05/2021

136,83

0000414114-048

20/06/2021

136.83

0000414114-049

20/07/2021

136.83

0000414114-050

20/08/2021

136,83

0000414114-051

20/09/2021

136,83

0000414114-052

20/10/2021

136,83

0000414114-053

20/11/2021

136,83

0000414114-054

20/12/2021

136,83

0000414114-055

20/01/2022

136.83

0000414114-056

20/02/2022

136.83

0000414114-057

20/03/2022

136,83

0000414114-058

20/04/2022

136.83

0000414114-059

20/05/2022

136.83

0000414114-060

20/06/2022

1'36,70

OBSERVAÇÃO

NOVA RUSSAS,

04 de Julho de 2017
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2" VARA DA
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ.

Referente Processo nO 9352-36.2017.8.06.0133/0
Executado: ROBERTO TAVARES DOS SANTOS

o
O MUNIcíPIO
DE NOVA RUSSAS, pelo Procw:ador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando que o
executado finnou
de parcelamento do débito exequendo, com termo final em
09/03/2018, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo prazo de 12
(doze) meses.
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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS. ESTADO DO cEARA.

-Advog~dosAssociados-

DA __

VARA DA

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa ExcelênCÍJl,com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/ c a Lei nO6.830, de 22 de setembro de 1980 c
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:
[

•
•
. _
EXECUÇÃO FISCAl< ":
em face de ROBERTO TAVARES DOS SANTOS, brasileiro, casado, comerciante, portador
do CPF nO 102.186.703-37, residente e domiciliado à Rua Joaquim Lopes Pedrosa, n° 3628,
Universidade, Nova Russas/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa na
000000122/2017, cujo valor atualizado até a presente data é de R$ 2.200,86 (dois mil e duzentos
reais e oitenta e seis centavos), proveniente de débito de lPTU.
Pelo exposto, REQUER, na forma dos arts. 80 da Lei n° 6.830/80 e 212, ~ 2° do
Código de Processo CMl:
a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 2.200,86 (dois mil e
duzentos reais e oitenta e seis centavos), acrescida de juros, custas e despesas processuais c
outros encargos incidentes de que trata a Código Tributàrio Municipal e legislação
correlata, ou nomear bcns livres e desembaraçados para garantir a execução em
consonânCÍJlcom a legislação em vigor, sob pena de lbe serem penhorados ou arrestados
tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
b) Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 655-A do Código de
Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge c à notificação do cartório de ,egistro
competente.
Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(vinte por cenro), dando-se à causa o valor correspondente a divida acrescida dos demais
consectários.
Pede deferimento.
Nova Russa~,
18 de main de 2017.
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ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE NOVA RUSSAs

R!oe.ido hojo,ImU~o

So.r45.5;f;;fi,J2.!

protocolado'por rvillr.
,dolivrodo n'~

ob~:

Inlcioldesacompanhada da conrOlféI

interessad°MSIJ~!fpralOd.10di"l
N.RUSSOS,~

I1_ _

'-

•

Servidor de;!Protocalo

_

__

FRANCI~O~&!
OAB/CE 27.845-B

) Clonto0"
~

Rua Manoel Peixoto, 71, SL 104 [ Centro I N'Ova Russas/CE
CEP 62.200-000 I CPNJ nO22.023,192/001-94
Tol.: (88)9.9900-4557 I (88) 9,9441.1018

1

-

- .
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Administração Tributária

Oficio nO32/2017.

Nova Russas, 22 de Junho de 2017.

Do: Departamento de Administração Tlibutária.
A Procuradora Geral do Município
Ora. Eduarda Sousa Alves.

Prezada Procuradora,
Tendo em vista que o contribuinte, o Sr. Roberto Tavares dos Santos,
fez o parcelamento de todos os seus débitos Junto a este municlpio, vimos solicitar a
suspenção da execução fiscal, processo nO 9352-36.2017.8.06.0133 ora movida contra o
referido devedor.
Anexamos cópia do acordo de parcelamento firmado em 08/0612017
neste departamento.

-Ce, 22 de Junho de 2017.

o

Antonio Otavio Aragão
elo
Departamento Setor Tribut

Jacin
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~
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~
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Procuradoria do Munlclplo do Nova Ruasa.

eles Pereira Chefe
Isão de Arrecadaçáo
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Prefeitura Municipal de Nova Russas
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Administração Tributária

Oficio nO31/2017.

Nova Russas, 12 de Junho de 2017.

o

Do: Departamento de Administração Tributária.
A Procuradora Geral do Municlpio
Ora. Eduarda Sousa Alves.

Prezada Procuradora,
Tendo em vista que o contribuinte, o Sr. Francisca Juliana Bezerra
Sousa, fez o parcelamento de todos os seus débitos junto a este municlpio, vimos solicitar a
suspenção da execução fiscal, ora movida contra o referido devedor.
.
Anexamos cópia do acordo de parcelamento finmado em 1210612017
neste departamento.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO CEARÁ.

Referente P~so

n° 7063.04,2015.8,06,0133/0

c
O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, por intermédio de seu
Procurador J udiá ••l, in fine subscrito, vem com o devido respeito e acatamento, à presença
sempre honrada de Vossa Excelência, considerando que mediante processo administrativo
fiscal constatOu-se que o débito cobrado fora adimplido pela parte executada, requer a
EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL.
TemlOSem que pede e espera defcrimento,
Nova Russas/CE, 1° de junho de 2017,

o

FRAN~~SOUSA
OAB/CE 27,845-B
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~rvldor dei Protocolo

Rua Manoel Peixoto, 71, Sl. 104 I Centro I Nova Russas/CE
~fP 62.200-000 I CPNJ 22.023.192/001-94
Tel.: 188)9.990(l-4SS7 I (88) 9.9441-1018
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EXCELENTíSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ.

Referente

Processo n° 9257-06.2017.8.06.0133/0

Executado:

ERIV AN DE SOUSA ALIADUZ

n' : ,

_ Advogados ASSO(lado~-

DA 1" VARA DA

o
O MUNICíPIO
DE NOVA RUSSAS, pelo Procuradot Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando que o
executado firmou termo de parcelamento do débito exequendo, com termo final em
30/04/2022, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo prazo de 60
(sessenta) meses.
Pede deferimento.
Nova Russas/ CE, 10 de junho de 2017.
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-Advogados Assonados-

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA la VARA DA
COMARCA DE NOVA RUSSAS. ESTADO DO cEARÁ.

Referente Processo 9348-96.2017.8.06.0133/0
Executado: ENÉSIO DE OLIVEIRA AZEVEDO

o
O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando que o
e.'{ecutado firmou termo de parcelamento do débito exequendo, com termo final em
30/07/2022, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo prazo de 12
(doze) meses.
Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 05 de setembro de 2017.
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EXCELENTISSIMO
SENHOR DOUTOR
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO

JUIZ DE DIREITO
DO CEARÁ.

DA __

VARA DA

O MUNICÍPIO
DE NOVA RUSSAS/CE,
pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/c a Lei nO6:830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matêria para propor a presente:
R.
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em face de ENÉSIO DE OUVEIRA AZEVEDO, brasileiro, casado, empresário, portador do
CPF nO 958.814.507.44, residente e domiciliado à Rua Dr. Targino Filho, n° 969, São l'rancisco,
Nova Russas/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nO000000128/2017, cujo
valor atualizado atê a presente data é de R$ 3.534,30 (três mil quinhentos e trinta reais e trinta
centavos), proveniente de débito de aluguéis de imó,'el público.

o

Pelo exposto, REQUER,
Código de Processo Civil:

na forma dos arts. 8° da Lei nO 6.830/80 e 212, ~ 2° do

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a divida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 3.534,30 (três mil
quinhentos e trinta reais e trinta centavos), acrescida de juros, custas e despesas
processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e
legishição corre1ll.ta,ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em
eonsonància com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados
tantos bens quanto bastem à plena execução da divida;
b) Não paga a divida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrÓnica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185.A do Código Tributário Nacional e 655-A do Código de
Processo Civil e, restando infrutifera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantus bens quanto bastem à garantia integral da divida, ir1clusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
comp etente.

o

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(vinte por cento), dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais
consectários.
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,.
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Administração Tributária

Oficio nO 30/2017.

Nova Russas, 12 de Junho de 2017.

o

Do: Departamento de Administraçao Tributãria.
A Procuradora Geral do Município
Ora. Eduarda Sousa Alves.

Prezada Procuradora,
Tendo em vista que o contribuinte, o Sr. Francisco Quirino dos Santos,
fez o parcelamento de todos os seus débitos junto a este município, vimos solicitar a
suspenção da execuçao fiscal, processo nO 9349-81.2017.8.06.0133 ora movida contra o
referido devedor.
Anexamos cópia do acordo de parcelamento firmado em 08/0612017
neste departamento.

Nova Russas-Ce, 12 Junho de 2017.

Jacinta
les Pereira Chefe
Chefe da Di . ão de Arrecadação
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EXCELEN'I'ÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARÁ.

DA __

VARA DA

O MUNICíPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo ProcUIlldor Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no arúgo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo CM! c/ c a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais disposiúvos legais pCtÚnenresà matéria para propor a presente:

J

~~_
" -., •
: • " ~ :EUCUÇÃOFIStM;;
.. , •
em face de FRANCISCO QUIRINO DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador
do CPF nO 370.150.103-30, residente e domiciliado à Rua Hermenegildo Marúns, n° 684,
Patronato, Nova Russas/CE, tendo como ótulo a inclusa Cerúdào da DIvida AÚva nO
000000120/2017, cujo valor atualizado até a presente data é de R$ 2.453,62 (dois mil
quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenra e dois centavos), proveniente de débito de IPTU.
Pelo exposto, REQUER, na forma dos arts. 8° da Lei n° 6.830/80 e 212, ~ 2° do
Código de Processo Civil:
a) A citaçiio da parte devedora, por via posta~ com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a divida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 2.453,62 (dois mil
quatrocentos e cinquenta e três reais c sessenta e dois centavos), acrescida de juros, custas
e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário
Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garanúr a
execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados
ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da divida;
b) Não paga a dívida ou não garanúda a execução, a expediçiio, por Yia eletrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicaçiio flnanceira,
nos termos dos arrigos 185-A do Código Tributário Nacional e 655-A do Código de
Processo Civil e, restando inÚ'Uófera,a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis,
nesse caso, proccdendo-se à inúmação do cônjuge e à noúflcaçiio do cartório de registro
competente.

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(vinte por cento), dando-se li causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais
consectários.

..-

ESTAOO DO crARA
PODERJUDICIÁRIO
COMARCA DE NOVA RUSSAS

Reoe~01jp@ ~ '"e protocolado

Sob"

~:

7

Pede deferimento.
E
20
Nova Rus""t •
~8 dUO ~

àsfl.6*

por

"lI!!!,

dolttroden'.il;l...

FRANCIS~OSDE
SOUSA
OAB/CE 27.845.B

.

Inidal desa"""panhado da ",mraf~ ( ) Cienteo.
Interess~
'.P:ir::ílsslO razo de10diasI ~

N.~::yJL:~
~

5etv1dor de protoaílo

Rua Manoel Petxoto. 71, SL.I04

'\

I Centro I Nova

n'

RussasfCE

CEP62.200-000 I CPNI
22.023.H2/001.94
Tel.: (88)9,9900-4557 I (88) 9.9441-1018

1

sousa
Madei, ~.'

Sl
EXCELENTíSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS. ESTADO DO CEARÁ.

- Advogados Associados -

DA __

VARA DA

CONTRAFÉ

O MUNIcíPIO
DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui,respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil cl c a Lei nO6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legaispertinentcs à matéria para propor a presente:

~:""~::-i\f
.;Ji;ji;ii:ifu; 'W-4'.

EXECUÇÃO FISCAL...• ~:-. ~; .•..•••
em face de LUIZ GONZAGA MARTINS MOURÃO, brasileiro, casado, comerciante,
portador do CPF n° 003.056.853-68, residente e domiciliado à Rua Hermenegildo Martins, sln,
Progresso, Nova RussasICE, tendo como titulo a inclusa Certidão da Dívida Ativa n°
000000137/2017, cujo valor atualizado até a pr~'Sentedata é de R$ 1.890,81 (mil oitocentos e
noventa reais e oitenta centavos), proveniente de débito de IPTU.

o

Pelo exposto, REQUER, na forma dos arts. 8° da Lei nO6.830/80 e 212, ~ 2° do
Código de Processo Civil:
a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 1.890,81 (mil
oitocentos e noventa reais e oitenta centavos), acrescida de juros, custas e despesas
processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e
legislação correlata, ou nomeat bens livres e desembaraçados para garantir a execução em
consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados
tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
b) Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletronica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 655.A do Código de
Processo Civil e, ~estando infrutífera, a expedição de mandado de penho!ll e avaliação a
recair sobre tantos' bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do conjuge e ã notificação do cartório de registro
competen te.
Por d=deiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(vinte por cento), dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais
consectários.

Pede deferimento.
Nova Russasp7' 18 de maio de 2017.
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DA __

VARA DA

O MUNICíPIO
DE NOVA RUSSAS/CE,
pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código dc Processo Civil c/c a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

tu

.' .,.'

.'

J ~ ,. .• -EXECUÇÃO PIStA:c..

:.'

.

;

I

em face de PAULO AFONSO RODRIGUES
DE FARIAS, brasileiro, casado, comerciante,
portador do CPF nO204.196.863.04, residente e domiciliado à Rua Manoel Peixoto, s/n, Centro,
Nova Russas/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nO000000121/2017, cujo
valor atualizado até a presente data é de R$ 2.613,70 (dois mil seiscentos e treze reais e setenta
centavos), proveniente de débito de IPTU.
Pelo exposto, REQUER,
Código de Processo Civil:

na forma dos arts. 8° da Lei nO 6.830/80 e 212, ~ 2° do

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a divida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 2.613,70 (dois mil
seiscentos e treze reais e setenta centavos), acrescida de juros, custas e despesas
processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e
legislação correlata, ou nomeat bens livtes e desembaraçados para garantir a execução em
consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados
tantos bens quanto bastem à plena cxecução da divida;
b) Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrÓnica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos t=os
dos artigos 185.A do Código Tributário Nacional e 655-A do Código de
Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da divjeb, inclusive, imóYCis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente.

o

Por derradeiro, requer o arbitramento
da verba honorária, no patamar de 20%
(vinte por cento), dando-se à causa o valor correspondente a divida acrescida dos demais
consectários.

,
r

Pede deferimento.
Nova Russa
18 de maio de 2017.
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EXCELENTíSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS. ESTADO DO cEARÁ.

DA __

VARA DA

O MUNICíPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil cl c a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legaispertinentes à matéria para propor a presente:

f

"
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', •

CAL

EXÊcUÇÃO'FIS
em face de ANTÔNIO ALíPIO GOMES FILHO, brasileiro, casado, comerciante, residente e
domiciliado à Rua Leonardo Araújo, sln, Patrooato, Nm,a Russas/CE, tendo comO titulo a
inclusa Certidão da Dívida Ativa 00 00000013912017, cujo valor atualizado até a presente data é
de R$ 12.628,12 (doze mil seiscentos e vinte e oito reais e doze centavos), proveniente de débito

I

O

de IPTU.

Pelo exposto, REQUER, na forma dos arts. 8 da Lei nO6.830/80 e 212, ~ 2° do
Código de Processo Civil:
0

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de R$ 12.628,12 (d07.emil
seiscentos e vinte e oito reais e doze ceotavos), acrescida de juros, custas e despesas
processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e
legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garaotir a execução em
consonãncia com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados
tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
b) Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrónica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 655-A do Código de
Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e a•.•liação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro
competente.

o

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 20%
(vinte por cento), dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais
consectários.

Pede deferimento.
Nova Russ7'
"ta

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE NOVA RUSSAS

•••nb:1~J¥fJ~il5ll.s.
fls.lí3::-.do

'\

protocol.dapor

àS

b~:
nleial desacompanhada

livro de

da contrafél

_•.
~o~~'W""
. RlJssas,

/.

rRI' .

FRANCIS~
CARLOS DE SOUSA
OAB/CE 27.845.B

o'~:

IOenteo".

d.IOdias(

l

f

Servidor do Protocolo

18MiO~7.

~
I

Rua Manoel Peixoto, 71, SL. 104

J

Centro

CEP 62.200.000
I CPNJ
Tel.: (88)9.9900-4557

I Nova

Russas/CE

o' 22.023.192/001-94
1188) 9.9441.1018

1

O

-~~

-----

...

~.-_._- -,._'-----~---------~-

~,

_.

---

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2' VARA DA
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO CEARÁ.

Referente Processo n° 9329-90.2017.87.06.0133

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, por intermédio de seu
Procurador Judicial, in fine subscrito, vem com o devido respeito e acatamento, à presença
sempre honrada de Vossa Excelência, requerer a EXTINÇÃO DA PRESENTE
EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista que a parte executada quitou o débito exequendo,
conforme expediente do Departamento de Administração Tributária.
Termos em que pede e espera deferimento.
Nova Russas/CE, 14 de julho de 2017.
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EXCELENTíSS1M:O SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS. ESTADO DO cEARÁ.

~~ __

VARA DA

j

O MUNICíPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo ProJurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com,l ndamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil clc á Lei nO6.830, de 22; e setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:
1(.1

.~.

'~'-i-'h,".;.•

em face de PEDRO PEREIRA DE SENA, brasileiro, casado, com~cian' ,portador do CPF nO
155.144.553-00,residente e domiciliado à Avenida Prefeito José Rosa, n° 1 ,Universidade, Nova
R,ussl!SJ~PJ.,~~'?'
__
~~~i.,in:f.!J9>a
~r~.AAq,.~
. ~Qíyá~.i
b~)'~,8~
.Q9,Qg
arualizado ate a. presen
uc e ãe R$ trn8,3tr (onze mil duzentos e
centavos), proveniente de débi\6 de IP11J.
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e altO reats e trinta
.

.

.

Pelo exposto, REQUER, na forma dos arts. 8° da Lei n° 61$30/80 e 212, ~ 2° do .
Código de Processo Civil:

,1

a) A citação da parte devedora, por via posta~ com Aviso de Recepçã . (AR), para pagaI, no
prazo lega~ a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de
U.238,30 (onze mil
duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos), acrescida de j s, custas e despesas
,
,•.P.~.ç~~.~,~~q\>;.:?:-ç,~o.t_in~~~{~.
~~,~~,'>Im
.a,..Ç9~
}l~.M~~~.o<,.>;: .._..
legIslação COrrelata,ou nomear bens livres e desembaraçados para
ntir a execução em
~
consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem pe '.ora.dos ou arrestados
tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
I
1'1

b) Não paga a dívida ou não gaIantida a execução, a expediçã~ por via eletrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito OHaplicação financeira,
nos termos. dos artigos 18.5-A ~o Código T~~ucirio Nacional e If55-A do Código de
Processo CIVile, restando infruttfera, a expediçao de mandado delpenhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da díl' J a, inclusive, imóveis;
.,,'.ness""ea;*>'
••lK<>a'~<!rW~.Ç!j~ ;.c;Ônjug~oti&açà
'.C!"~J:iootie.rtlgi5tr",,_ ,roi'" ".
competente. .
.
.

o
l ~.

.

,;

I

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorá~1no patamar de 20%
(vinte ~r cento), dando-se à causa o valor correspondente a dívida !fcrescida dos demais
consectanos.
I

I
•

Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 16 de maio de 2017.
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1I
11

11
O MUNICípIO
DE NOVA RUSSAS/CE, pelo pr~fdor
Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, con{. ndamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Códi~ de Processo Civilc/ c a Lei nO6.830, de 22! e setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertUientes à matéria para propor a presente:
•

;F.

I .

em face de JOSÉ AUGUSTO'LOPES FERRO, brasileiro, casado, co
CPF nO 113.479.963-20, residente e domiciliado à RUlIl Casimira Mont
Castelo, Fortaleza/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ati
cujo valor atualizado até a presente data é de R$ 11.352,96 (onze mil trez
e noventa e seis centavos), proveniente de débito de IPIU.

ciante" pOItjld~r do
o, nO 531, Monte
nO000000135/2017,
05 e cinquenta e dois

'. r. ~.•..•...,- .•
;
,

Pelo exposto, REQUER, na forma dos arts. 8° da Lei n° 6 30/80 e 212, ~ 2° do
Código de Processo Civil:
ar~-\'gcaçã.~~~1lP.r.~~AvWdeo&llCJ!PÇà
prazo legal, a dMda mSCiíta,&~dame[íre atualizada, no valor de
trezentos e cinquenta e dois e noventa e seis centavos), acres
despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata
Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desemb
execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de
ou arrestados,tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida

!
,1
l
I

~j ••
para.~garrn-"-~",""'1
11.352,96 (onze mil
de juros, custas e
a Cóaigo Tribucirio
.
çados para garantir a
~
e serem penhorados
~

'j

,
•

b) Não paga a dívida 0(, não garantida a execução, a expediçã por via eletrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dínbeiro. em depósito o aplicação financeira,
3l1í"'t10"~~~i-"
~.'nós.t~~'~~~I~~~:'~~lfutiri'''''Nll~l
Processo Civil 1', restando infu;!l'tera, a 'eXpedição de mandado de enhora e avaliação a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da •
, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação
cartório de registro
competente.

o

'i>i
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Por derradeiro, requer o arbitramento da verba bonorári no patamar de'20%
(vinte por cento), dando-se à causa o valor correspondente a dívida crescida dos demais
consectários.
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o MUNIcíPIO
DE NOVA RUSSAS/CE,
pelo Prq=dor
Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/c a Lei nO6.830, de 22! e setembro de 1980 e
demaiS dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:
.1
; f.'

....

-.~ ~

cm face de JOSÊ
J;{MENEGILDO
MARTINS FILHO, brasileir
CPF nO056.874.202-82, residente e domiciliado à Rua Visconde de Caitu, n
01, Vicente Pizon, Forta1eza/CE, tendo como titulo a inclusa Certídã
000000138/2017, cujo 'valor atualizado até a presente data é de R$ 8,386,
oitenta e seis reais e set~ta um centavos), proveniente de débito de IPTIJ,
Pelo exposto, REQUER,
Código de Processo Ciyíl:
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casado, portador do
00, Apro 101, Bloco
da Divida Ativa nO
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na forma dos arts, 8° da Lei n° 6 30/80 e 212, ~ 2" do
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prazo legal, a divida iMctll:a, àeviÔluilente atualizada, no valor de
trezentos e oitenta e sei. reais e setenta um centavos), acrescida de j
processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código
legisla,;ão correlata, ou nomear bens livres e desembara,;ados para
consonância cop;! a legislação em vigor, sob pena de lhe serem p
tantos bens qu~to bastem à plena execU';ão da dívida;
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os, custas e despesas
'butário Municipal e
antir a execu,;ão em
orados ou arrestados
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b) Não paga a djvida ou não garantida a execuçào, a expediçã
(BACENJUD), ,de o,rdem de bloqueio de dinheiro em depósito o
~no~ tetltl&s"<l~~~>Â"'dd"~~tibü~
Nlleilil1l\l'''e
Processo Civil ~;:r~fân'do:infiu,tffera, ~ 'lxP~dição de mandado de
recair sobre ta~tos bens quanto bastem à garantia integral da '
nesse caso, procedendo-se à intima,;ão do cônjuge e à notificação
competente.

. O ....._.

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba hon
(vinte por cento), dando-se à causa o valor correspondente a dívida
consectários .

ESil\DODOceARA

NovaRus~aSI

,,,'

PODER JUDICIÁRIO
COMA~VA
RUSSAS

"

,pmt"OladO'POr!y~,.
,dollvrod.n'
"
nleial desacompanhada da contrafé ( ) Oen.te a.

FRANCI

S~.~lSflS

supri

:,

no patamar de 20%
crescida dos demais

iss

prazodelpdlast

E, 16~maiOde2017,

I;

'

Recebij,q'!Pi~à;

nteressado
. Russas.

i

.•..••.•..
,.~."'I.'f,'y.;.~\V-.<--~'.~:-~:."t=';,:i
..;-':Péae''«é~Í1t8.ao.o;.r'::'l'r:-:~'{;r~,\"o
V;;O-- ,.1 '. .
...

.. '.~.,
•

i
J

, por via eletrônica
aplicação financeira,
5~~do' Código"w""'-'~_
enhora e avaliação a
"
a, ~clusive, imóveis,
cartório de registro
.4
,

'/'
/"
f&t o( /(

CO CARLOS DE SOUSA
OAB/CE27.84S-B:
' I; .

.~

,

I

li'

,Ii

.

•••••

M••.•• ""'.'.,I,..:"l'''':''~l.;i.

. '

".

,"

'1t:t;:i.:.>.f .••."'<1
••

~

RtJa Manoel peixoto, 71, Sl. lQ4,1
1iJI"r~ ••••:f •• ~ .€éP62.2OG-O£ID.•.•.

,"

-;

,

" Tel.:(88)9.9900

ntro I Nov~ Russas/CE. '1
n9 ~i.0::13,19Z~.,<..,., ~
571 (88) 9,9441-1018

.

__ .. ..,

!.

.~

,.

r. • ,

•

•

.•

.•.

. .. .
"

••

Prefeitura Municipal de Nova Russas
Secretaria de Administração e Finanças
DepartaMontr) de Administração Tributária

Ofi,~ionO2112017.
NO'/a Russas, 17 de Maio de 2017.

Do: Departamento de Adrninistração Tributária.
A Procuradora Geral cio MUllicfplo
Dl'êl.Eduarda Sousa ,lI,lves.

~

C

Prezada Procuradora,
Tendo em vis":a que o contribuinte, o Sr. José Hermenegildo Martins

Fllh", fez o parcelamento de bX!ps os seus débitos junto a este municfplo. vimos solicitar a
susllenç;!lo da execuç;!lo ora movida (:entra o referido elevador.
Anexamc>s c6pia do ac:orclo de parcelamento finnado em 15/0512017
neste departa mento.

11

Antonio Otavi,)
Departamento Se

__________________

RU!ISaS-Ce,'17 Maio de 2017.

Jacinta
les Pereira Chefe
Chefe da Div ão de Arrecadação

1

1'-. . •.

~

. ..

,

ousa

&

Iv1adei
-Advogados

f ••

Associados_

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2" VARA DA
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARÁ.

Referente Processo n° 9331-60.2017.8.06.0133/0

o

Executado: JOSE HERMENEGILDO

MARTINS FILHO

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando que o
executado firmou termc de parcelamento do débito exequendo, com termo final em
16/05/2019, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses.

o

I

Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 18 de maio de 2017.
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'[AdVOcadO> Assoclados_

EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DOmOR JUIZ DE PIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS. ESTADO DO CEARA.
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VARA DA
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O' MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Pr: urador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, co .' ndamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civilc/ c a Lei nO6.830, de 22 e setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matêria pa~ propor a presente:
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•

f
•
~
~

,

•

I,

em face de CAZIMIRO JORGE CAMELO, brasileiro, casado, comer . te, portador do CPF
nO OQ1.431.113-53, residente e domiciliado à Rua, penernl Sampaio s/o, Centto, Nova

J

. _ J~:uss~ ç;g, .tf.!:#.};&-~\11\~.j;.i9st\~~. f;;~~~JyJd~
A~Y~Il:P.ºQO,.
atualizado ate a presen't!"a~'&.f~i~ in nt."4i9;Õb.WezesselSmil quattocen s e dezenove reaIs e
seis centavos), proveniente de &bito de IPTU. '

'i
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J
0

Pelo exposto, REQUER, na forma dos arts. 8° da Lei nO6 30/80 e 212, ~ 2 do
Código de Processo Civil:

,

.•. ...

a) A citação da Palte devedora, por via posta~ com Aviso de Recepçã
prazo lega~ a divida inserita, devidamente atualizada, no valor de
mil quattocentos e dez~ove reais e seis centa:vos),acrescida de j
~ ~pmp,,~s~£,.:~~,~~Ot}::~,?mt~%I~\\ll
~A,~ódigo.
.
legislaçao co.rr~
btr':,10mearbens'fíVtes'e desembaraÇlldospara
consonâricia colo a legislação em vigor, sob pena de lhe' serem pe
tantos bens quanto bastem à plena execução da divida;

(AR), para pagar, no
16.419,06 (dezesseis
os,.'custas e despesas

'QII..~o~N.\¥li¥~.=~"
..•
DOI a execuçao em
omdos ou arrestados

b) Não paga a cjívida ou não garantida a execução, a expediçã por via eletrônica
(BACENJUD),;de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito o aplicação financeira,
nos termos do~ artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 5~.A dp Código de
Processo Civil ~, restando infrurífera, a expedição de mandado de enhora e avaliação a
recair sobre taritos bens quanto bastem à garantia integral da • 3, inclusive, imóveis,
_nes~e"t~rpr~~~tin;açá,Q
!!>'fêojug~~
' ,*~IÍQee~lP~'._~

........

competente.
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Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorári no patamar de 20%
(vinte por cento), dindo-se à causa o valor correspondente a divida crescida dos demais
consectários.
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Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 16 de maio de 2017.
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EXCELENTÍSSIM<) SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1"VARA DA
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARÁ.

Referente Processo n° 9326-38.2017.8.06.0133
Executado: FRANCISCO GOMES REINALDO

o
O MUNICíPIO DE NOVA RUSSAS, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando que o
exeçutadq firmou termo de parcelamento do débito exequendo, com termo final em
11/03/2019, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo prazo de 12
(doze) meses.
Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 16 de agosto de 2017.
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Rua Manoel Peixoto. 71. 5L.104 I Centro I Nova Russas/CE
CEP 62.20lJ-1l00 I CPNJ no 22.023.192/001-94
Tel.: (88)9.9900,4557 I (88) 9.9441-1018
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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR: DOUTOR JUIZ DE ~IREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARA.

Advogados Assoclados-
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VARA ~A
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O ~dPIO
DE NOVA RUSSAS/CE, pelo prJdurado.r, Judicial infra
.•. subscitol"\\e1tl)1Il\Ü,~~te;
ào-presel1Çllid\"¥ossa
&ceI~IKiA',<C0~~t&,ll'?'Itftige.",
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/ c a Lei n' 6.830, de 22 ' e setembro de 1980 e
demais disposiúvos legais perMentes à matéria para propor a presente:
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em face de FRANCISCO GQMES REINALDO, brasileiro, casado,
CPF,no 113.931.143-3~ r~idente e domiciliado à Rua Leonardo Araújo,
Russás/CE, tendo co~à.Qnilo 'a.inclusaCertidão da Dívida Ativa n° 0000
atualizado '~té a presenl!'.data é de R$ 3.185,84 (três mil cento e oitenta e
quatro centavós), prov~níente de débito de ISS.
.
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Pelo
):>sto;'ItlrQUER.;lili fonnâ dos arts. 8° da Lei n' 6
Código de Processo Citil:
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a:) A citação da p~e devedora, por via postal, com Aviso 'de Recepçã
prazo legal, a 4Mda inscrita, devidamente atualizada, no valor de
cento e oitenta e cU1cqr~s e oitenta e quatro centavos), acres
despesas proce~suais e outros encargos incidentes de que trata
Municipal e le~lação correlata, ou nomear bens livres e desemb
, execução em c'i!nsoll-ânciacom a legislação.em vigor, sob pena de
~óú.ltt€st'ãdõ~~~",,, . 'iiy~~~~~!CTiÇãó
"diafiiftlâ
•
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(AR), para pagar, no
'3.185,84 (três mil
de juros, custas e
â éódigo Tributário
çados para garanÚt a
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., ~t(,... .Jt1
• Il"

••~.'

~

,<;lo
r~II;<Tt>Pf"''''

.

1
""'I ,r

_

•

:"',

\.

b) Não paga a dívida ou não garantida a, execução, a expedíçã por via eletlÔníea
(BACENJUD), de otdem de bloqueio de dinheiro em depósito o aplicação financeira;
nos termos dos artigos 185-A do' Código Tributário Nacional e '5~;A do Código de
Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de mandado de enhora e avaliação a
recair sobre ~tos bens quanto bastem à garantia integral da dí
, inclusive, imóveis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação
cartório de registro
competente.
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Pede deferimento.
Nova RussasLCE. 16 drt.O de 2017.
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_Advogados

EXCELENfÍSSIMO
SENHOR
DOUTOR
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO

JUIZ D,E DIREITO
DO CEARÁ.

DA __

{•

I

Associados_

r
r

VARA DA

O MUNICÍPIO
DE NOVA RUSSAS/CE,
pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/ c a Lei n° 6,830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:
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em face de FRANCISCO
DE SALES GONÇALVES
ROSA, ,brasileiro, Çuvorciado,
empresário, residente e domiciliado à Avenida Dr, Osvaldo M~s"
nO ~65 , Timba,líba, Nova
Russas/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa n° 000000131/2017, cujo valor
atualizado até a presente dam é de R$ 11.546,47 (onze mil quinhe*tos e; quarenta e ~eis re~is e
quarenm e sete centavos), proveniente de débito de IPTU,
'

I

Pelo exposto, REQUER,
Código de Processo Civil:

na forma dos arts. 8" da Lei nO 6,830/80 e 212, ~ 2:' do

l

,',

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), par~ pagar, no
prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no ,'alor de R$ 11.546,41 (onze- mil
quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete cemavos), acrcscida de juros, custas e
despesas processuais e outros encargos incidentes de que tra~ a Código ITributário
Municipal c legislação correlata, ou nomear bens li"res e dcsembdraçados para garantir a
e:<ecução em consonáncía com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados
ou arrestados tantos bens quan\o bastel1l à plena execução da dívida;

o

b) Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por ,~a eletrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito <;lU aplicaçãol financl'lra,
nos termos dos artigos lS5-A do Código Tributário Nacional <i 655-,\ do :Códigd de
Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e ~valiação a
recair sobre tantos bens quanto bastcm à garantia integral éla dí,ijda, inclusjv~, imóyeis,
ncsse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório ,de regi,rro
competente.
•
Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de ?-O%
(vinte por cento), dando-se à causa O valor correspondente a dívida acreseida ~os demais
consectários.
Pede deferimento,
Nova Russas/r" ',09 de~'ode2017.
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EXCELENTíSSIMO
SENHO.R DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARÁ.

_Advogados Assodados-

DA __

VARA DA

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/ c a Lei n° 6.830, de 22 de selembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:
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em face de EDILSON FARIAS DE SOUSA, brasileiro, casado, empref'óo, portadpr do ~Pr
n° 005.551.263-15, residente e domiciliado à Rua Antônio Joaquim pe 80 a, s/n, Ce{ltro, Nova
Russas/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Divida Ativa nq 0000 0134/2017) cujo valor
atuali2ado até a presente data é de R$ 14.675,71 (quatorze mil seiscentos setenta e c9Jco rclis e
setenta e um centavos), proveniente de débito de II'1'U.
0

Pelo exposto, REQUER, na fo=.a dos arts. 8 da Lei n° 6.830/80 e :qt2, ~ 2f do
Código de Processo Civil:
i
I

j

;

.

5

a) A citação da parte devedora, por via posta~ com Aviso de Recepç~o (AR), PaJ1 pagar; no
prazo le~ a divida inscóta, devidamente atualizada, no valor de R$ 14.675,7f (quatlme
mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos), acrescida de jurCls,eus60se
despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código :1'ribut.O
Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados p~ gata . a
execução em consonância com a legislação em vigor, sob peQa de lhe serem Benho dos
ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da divida;
;
i

o

,(li
b) Não paga a divida op não garantida a execução, a expedição, por via~eletrôF.ca
(BACENJUD), de ~rdem de bloquei~, ~e dinheir~ ~m dep.6sito ~u aplicação ~ancfira,
nos termos dos atngos I 85-A!do Co,digo Tnbutano NaCional 6 655-A do . odig~ de
Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e I'valia o a
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral
dívida, inclusi-t, ímó eis,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório ~e. re tro
competente.
j

a,.

,

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 0%
(vinte por cento), dando-se à causa o valor correspondente a divida acrescida dos de ais
consectários.
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Pede deferimento.
Nova Russas/~'i~9 de maio de 2017.
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PREFEITURA DE

NOVA RUSSAS
COMEÇOU

PROCURADORIA

GERAL DO MUNICfplO

UM NOVO TEMPO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ.

DA 1" VARA DA

Referente Processo'n° 9289-11.2017.8.06.0133

Executado: SÁVIO HOLANDA AMARO

O MUNIcíPIO
DE NOVA RUSSAS, pelo Pro=ador Judicial infra
subscrito, vem, mui iespeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando que o
executado firmou termo de parcelamento do débito exequendo, com termo final em
16/07/2022, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo prazo de 12
(doze) meses.
Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 16 de agosto de 2017.
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EXCELENTíSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS. ESTADO DO cEARÁ.

DA __

VARA DA

O MUNIcíPIO
DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Gvil c/c a Lei na 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legaispertinentes à matéria para propor a presente:
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40

em face de SÁYlO HOLANDA AMARO, brasileiro, casado, médico, portador
CPF, na
163,870.903-34, residente e donúciliado à Rua Tenente Raimundo dp V e, nU386 ,IPatro""to,
Kova Russas/CE, tendo como título a inclusa Certidão da DividaA~va n 00000012912QJ7,fujo
valor atwilizado até a presente data é de R$ 9.640,60 (nove ~ i"i.sce tos e quarep~ re~s e
sessenta centavos), proveniente de débito de ISS,

I;

:

Pelo exposto, REQU~R, na forma dos arts. 80 da L,ei na ,.830/80 e 212, ~ 2f do
Código de Processo Civil:
t
,
a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), P"."J pa~ no
prazo legal, a divida inserita, devidamente atualizada, no valpr de lR.$9.640,611 (nOV~mil
seiscentos e quarenta reais e sessenta centavos), acrescida de i~os, custas~ des sas
processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código tributário
umci I e
legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a e ecuçã em'
consonâpcia Com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem pebhorados O" arrest1dos
tantos bens qu'!t1tobastem à plena execução da dívida;
,
•

o

\

b) Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrólllca
(BACEWj.UD),.de ordem de bloqueio de dinheiro em depó~ito ~u aplicaçà0i!inanc~ira,
nos tetn:1os dos artigos 185-A dQ CódigQ Tributário Nacio(lal 655.A do ródig1 de
Pro~esso:Civil e, restando infrutífera, a expedição de manchdo d penhora eíValiaçfO a
reca1t so~re tantos bens quanto bastem à garantia integral d;1dí,{ida,inclusi ,imóteis,
nesse caso, procedendo-se ã intimação do cônjuge e à notificação do cartório e re~tro
competente.
!,
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Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar-ae
(vinte I?~r cento), dando-se à causa o valor correspondente a divida acrescida dos, de~ais
consectanos.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ.

_ Advogados ~soc1l1dos_

DA __

.

.,

VARA DA

-.

•

CONTRAFÉ
O MUNldPIO
DE NOVA RUSSAS/CE, pelo. Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civilc/ c a Lei nO6.830; de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivo~legais pertinentes à matéria para propor a presente:
, •• l<,l".'r ., .. Y!: ••••
"~.

.:.

+
_~ r~
em face de l'RAJ'lCISCO Di\- SILVA CHAVES, brasileiro, c~a'dO' e'
CPF n° 005517.8à3.20, resideflle e domiciliado à Rua General S i" ia,
Russas/CE, rend4 como ?tulà:,a inclusa Certidão da Dívida Ativa n 0,0,
atualizado até a. PFesente datá é de R$ 13.830,07 (treze mil oiS 'l.,
centavos), pIOve;t\ente de débito de IPTU.
~ :;

o

$.

Peja exposto, REQUER, na fonna dos aIts. 8° da ~
Código de Proces~o Civil:. ,I ~

.1 '

I

~

.

1

presáriOLPbrtad
dO
° 1061, CeLtt6, (!)va,
0125/20J7 c~l0 lori
e trintl! r a~ e 'Fte.
'.
\~ I

Ir

11"nO. ,830/80 e,\~ 2f.~ 2 .do I'i
i,

~~

,

I•

a) A citação da pazte ,devedora, por via postal, com Aviso de R.e~epçto (AR), li p'~~gano ;
prazo 1ega1,a divida inscrita, devidamente atualizada, no valçl1de R$ 13,830)0 (4ez FI '
oitocentos e trinta reais c sete centavos), acrescida de juros, custas ~ despesas p ces 's e.
outros enp.rgos incidentes de que trata a Código Tributk.o f'Junicipa!
l~kisl ção ;
correlata" ~ÇlU nomeaI bens livres e desembaraçados pa~ ga !ir a ex cu~ào em
consonârléqLcom a'legislaç~o em vigor, sob pena de lhe ser1m p
orados O atres dos'
tantos beps quantq bast!,m à pl!,na execução da divida;
,,
I,'
I
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o

f

b) Não palS"r'a divida ou não gaIfUltida a execução, a e~!,diç o, por via~el<itr'
(BACENJt1D), d~,?rdem de bloqueio de ~eiro
em deP9~jto u aplica~o finjin
'I,
nos tern1~S,dos ligos 18,5.Â ~o Código T~~utácio Nacipbal 655-A
cS'/Ii , de
Processo Çlvil e, estaqdo mftuttfeta; a expediçao de mand~~o' d penh0"'í e v~
O a
recair sobre tanto~ bens quanto bas{em à garantia integral da div'ida, inc1usiv.e,IIDó elS,
nesse casq, proced,endo-se à intimação do cônjuge e à notific~çã0ldo caztório er~ p:o f
compete+.
"
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hO~q1',

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba
(vinte ~or cen~), dandb-se à causa o valor correspondente a pívi

no pa
arjtle
acrescida o~: de

consectartos.
I
t
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Pede deferimento.
Nova Russas/CE, 09 de maio de 2017.
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EXCELENTíSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARÁ.

DA __

VARA DA

O MUNicíPIO
DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
7!l4,inciso IX, do Novo Código de Processo Civilc/c a Lei nO6.830, de 22 de setembro de 1980 c
demais dispositivos legaispertinentes à matêria para propor a presente:

1~"':Wf \~'u:~Tr'c.J.;:':'ÊiÊêbi$óFIS&L :,!! 't.

l

'
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em face de ERIV AN DE SOUSA ALIADUZ, brasileiro, casado, empre~ário,portac\or do CPF
n° 023.239.537-76, residente e domiciliado à Avenida Dr. Osvaldo ~~,
s/n, Timbaúba, Nova
Russas/CE, tendq como título a inclusa Certidão da Divida Atíva nO0000lJ0117/2017, cujo valor
atualizado até a presente data é de R$ 35.179,77 (trinta e cinco mil ~ento e setenta e nove reais e
setenta c sete centavos), proveniente de débito de IPTU.
\
I"I
\
,
,
,
~eio":'Posto, REQUER, na forma dos arts. 8~'aa n° 6.830/80 e 212, ~ 2? do
Código de Processo Q;i~:
!

o

r1

,

a) A citação da pane devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), para pagar, no
prazo legal, •. dívida inscrita, devidamente arualizada, no valor de; R$ 35.179,77 (trin,tac
cinco mil cento' e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), a4rescida de juros, Clliltas
e despesas processuals e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário
Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçlldos para garantir a
execução em consonâl1ciacom a legislaçãoem vigor, sob pena dá lhe serem penhot:l\dos
ou arrestados tantos
,
. bens quanto bastem à plena execução d~.dívidà;
.
-

b) Não paga a dívida ou não garantida a execuçào, a ~edição, por via eletrônica
(BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em deMsito u aplicação financeira,
nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacibóa1 655-A do !código de
Processo Ovil e, restando infrutífera, a expedição de mand~dó d penhora. e \avaliaçãoa
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral tia dí.Jida
inclusiv.,e
imóveis ,
1
1
,
nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à noti£i;cação'do,cartóriolde registro
competente.

l'

f

.
Por derradeiro, r~quer O arbitramento da verba honorárik, no.patamar de 20%
(vmte por cento), dando-se a causa o valor correspondente a t1ívidi acrescida dos demais
consectários.
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Pede deferimento,
Nova Russas/CE, 28 de abril de 2017.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO cEARÁ.

_ AdllagoidosAssodados-

DA __

VARA DA

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de VossiExcelência, com fundamento no artigo
784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil c/ c a Lei nO6.830, de 22 de setembro de 1980 e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:
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em face de JOSUÉ QE SOUSA MIRANDA, brasileiro,casado, empresáfo, portador do CPf nO
046.057.723-91, 1~sidente e domiciliado à Avenida Rua José ~V~lis~s/n,
TimbJúba, Nova
Russas/CE, tend como titulo a inclusa Certidão da Dívida Ativa n) 0000 01,18/2017j cujo valor
atualizado até a p *ente data é de R$ 4.250,52 (quatro mil duzentos,e,cin uenta reais l cinquçnta
e dois centavos); ifoveniente de débito de IPTU,
I
"

p.JJ exposto, ~UER,

na forma dos arts. 8° da I.j,i'no ~.830/80 e 2,2, ~ 2~ do
,
:
I
I

Código de Procestt Civil:;

\I'

I. l

.

a) A citação pa parte devedora, por via postal, com Aviso"de R~ep~o (AR), pa4 pagar, no
prazo le~ a dívida inscrita, devidamente atualizada, no val~ de $ 4.250,52 (quatro mil
duzentos ~ cinquenta reais e cinquenta e dois centavOS),la.res 'da de juro~, cUSt~se
despesas processuais e outros encargos incidentes de que trat a Código; Tributf:ri0
MunicipaJ,.~legislação correlata, ou nomear bens li,'res e d4e,mb açados paI. garantir a
execução ~m consonància com a legislação em vigor, sjlb Pjna d lhe serem penh09dos
ou arresta~li:>s
tantos bens quanto bastem à plena execução d:idívi ;
I

f.:

'

!.

I

I

b) Não Pag.\ la dívida ou não garantida a execuçào, .a exrediçto, p,or Vial eletrô~ica
(BACENJHD), de ordem de bloqueio de dinheiro em:depq>sito <;lU aplicaçào financbira,
nos term~~ dos artigos 185-A ~o Código T~~utário,~ao~' lfal~655u\ do (:ódígo de
Processel'~vil e, restando lllfruttfera, a expediçao de ll),an. do d pen~ora e 'avaliaç~oa
recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia inteF
. 'da, mcl,*iJ[, imó~eis,
nesse caset procedendo-se à intimação do cônjug<'e à noti ção do cartó,,!-okle IegíftrO
competen~e.
I
i
I'

:!

l

:

.
Pot derradeiro, requer o arbitramento da verba ho~orárik, rio patanjar de 20%
(VUlte ~~r cento), dando-se à causa o valor correspondente a ilívid", acrescida 405 demais
consectanos.
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Pede deferimento.
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Prefeitura Municipal de Nova Russas
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Administração Tributária

Oficio nO 19/2017.

Nova Russas, 16 de Maio de 2017.

Do: Departamento de Administração Tributária.
A Procuradora Geral do Municipio
Ora. Eduarda Sousa Alves.

Prezada Procu radora,
Tendo em vista que o contribuinte, o Sr. Josué de Souza Miranda, fez o
parcelamento de todos os seus débitos junto a este municipio, vimos solicitar a suspenção da
execução ora movida contra O referido devedor.
Anexamos
la do. acordo de parcelamento firmado em 15/0512017
neste departamento.

Jacint
eles Pereira Chefe
Chefe da . Isão de Arrecadação
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2' VARA DA
COMARCA DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ.

Referente Processo n° 9258-88.2017.8.06.0133/0

0-..

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, pelo Procurador Judicial infra
subscrito, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando que o
executado firmou termo de parcelamento do débito exequendo, com termo final em
15/10/2018, REQUER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, pelo prazo de 18
(dezoito) meses.

Ü

Pede deferimento.
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