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Proc. Nº 0004289-55.2014.8140022– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Exeqüente: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL.

Executado: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI - PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa juridica com CGC nº 05.191.333/0001-69,
com endereço na Praça Sarges Barros, nº 252, bairro centro, nesta cidade de Igarapé-Miri, Pará.

O Excelentíssimo Senhor Eduardo Rodrigues de Mendonça Freire, Juiz de Direito da Comarca de Igarapé-Miri, Estado do Pará,
Brasil, no uso de suas atribuições legais, etc . . .

                            M a n d a ao Oficial de Justiça, a quem for apresentado, estando devidamente assinado que, em seu cumprimento,
se dirija nesta cidade e comarca, no endereço a ser encontrado(a) o(a) nominado(a) empresa acima e, aí sendo, CITE-SE o(a)
executado(a), para cumprir os termos da decisão abaixo descrito: a)Citação, pelas sucessivas normalidades do art, 8º; b) Penhora; c)
Arresto; d) Registro da Penhora ou do Arresto, independente de pagamento de custas; e) Avaliação dos bens penhorados ou
arrestados - art. 7º; Observando-se os termos da súmula nº 58 do STJ, " proposta a execução fiscal, a posterior mudança de
domicílio do executado não desloca a competência já fixada". Cite-se a devedora para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida,
com os acrescimos legais, ou garantir a execução, com oferecimento de bens a penhora. ADVIRTA-SE, ainda, de que o executado
poderá, querendo, oferecer embargos, no prazo de 30(trinta) dias, contados da intimação e penhora. Não pago o débito nem
garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o
valor constar do termo do auto de penhora - art.13. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados proceda-se ao leilão
público, sejam os bens penhorados móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da Lei nº 6.830/80, observando-se ainda,  as súmulas
nºs. 121 e 128  do STJ. O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo, e publicado
em resumo, uma vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser
superior a 30(trinta) dias, nem inferior a 10(dez) dias - art. 22, § 1º.  (anexas cópias da decisão e da inicial).
                          Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Igarapé-Miri, Estado do Pará, aos dez (10) dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e quinze (2015). Eu,............................... (Haroldo Nazaré Venâncio Barbosa Júnior), Diretor de Secretaria, o mandei
digitar e assino em cumprimento ao provimento nº 006/2009-CJCI.

Haroldo Nazaré Venâncio Barbosa Júnior
Diretor de Secretaria
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