PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PROCESSO Nº:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LIMPA DADOS

ANEXO:

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS VEM, POR SEU PROCURADOR(A), REQUERER:
01. Suspensão da execução por

dias em razão de acordo celebrado.

02. Prorrogação da suspensão por
dias, tendo em vista ainda não ter sido cumprido acordo.
03. Prosseguimento da execução pelo não cumprimento do acordo.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Suspensão da execução por
dias para diligências administrativas.
Suspensão da execução nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.
Expedição de carta citatória na pessoa e endereço abaixo.
Desentranhamento do mandado, visando a citação do(s) executado(s) no(s) endereço(s) abaixo.
Citação por edital do(s) executado(s).
Citação por edital dos sócios da executada, conforme abaixo.
Expedição de carta precatória na pessoa e endereço abaixo.
Penhora de bens do(s) executado(s).
Penhora do imóvel descrito na inicial.
Intimação da penhora na pessoa do executado e/ou seu cônjuge.
Intimação de penhora através de edital.

15. Registro de penhora no
Cartório de Registro de Imóveis.
16. Indicação para o cargo de depositário do bem penhorado a pessoa abaixo.
17. Expedição de mandado de reforço de penhora.
18. Arresto do imóvel descrito na inicial.
19. Arresto do imóvel, conforme certidão em anexo.
20. Registro do arresto no Cartório de Registro de Imóveis competente.
21. Intimação do arresto por edital.
22. Conversão do arresto em penhora.
23. Avaliação do bem penhorado.
24. Constatação e reavaliação do bem penhorado.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Concordar com a avaliação de folhas
.
Designação de data para leilão único.
Expedição de ofícios ao órgão de classe do executado, visando obter endereço.
Expedição de ofícios à
circunscrição imobiliária, local, visando obter certidão de ônus
e alienação do imóvel descrito na inicial.
Expedição de ofícios as circunscrições imobiliárias locais, visando obter bens imóveis em nome do(s)
executado(s).
Expedição de ofício à Receita Federal, visando obter cópia da declaração de bens do executado.
Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de S.P., visando obter certidão de breve relato do(s)
executado(s).
Expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das pessoas jurídicas, para fornecer cópia do contrato
social.
Julgamento antecipado da lide, pois a prova é documental e já consta dos autos.
Expedição de guias de levantamento da importância depositada.
Complementação dos itens anteriores.

Termos em que, pede Deferimento.
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