
ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA

TERMO DE FIANÇA

I - REQUERIMENTO

II - TERMO DE FIANÇA

III - DESPACHO

Ilmo. Sr.

(Requerente: Autuada)

Sita na

inscrita no C.G.C.M.F. sob o Nº e no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F. do Estado do Ceará

inscrita no C.G.C.M.F. sob o Nº e no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F. do Estado do Ceará

sob o Nº vem mui respeitosamente, solicitar a V. Sª. que se digne liberar a(s) mercadoria(s) apreendida(s)

sob o Nº , ficando o Fiador como responsável solidário por todas as obrigações tributárias decorrentes da referida

autuação, até decisão final nas instâncias administrativa ou judicial, de acordo como o que determinam os artigos 843, inciso III, e 844, do

Decreto Nº 24.569/97, respaldados pelo inciso II, do artigo 1.492, do Código Civil Brasileiro.

pelo fisco estadual, conforme Certificado de Guarda de Mercadorias Nº apresentando com

FIADOR do requerente a firma , estabelecida na

a que se refere o Certificado de Guarda de Mercadorias Nº ________________________________. Encaminhe-se o presente Processo para

o DEPOSITÁRIO da(s) mercadoria(s)

, para o seu cumprimento.

município de

(Endereço)

N. Termos.
P. Deferimento

, de de

Assinatura do Requerente ou de seu Procurador

Nos termos da legislação vigente, aceito a condição de FIADOR da signatária supra no que e como alí requer.

, de de

Assinatura do Fiador (firma reconhecida)

Fundamentado no artigo 850 do Decreto Estadual Nº 24.569/97, DETERMINO A LIBERAÇÃO da(s) mercadoria(s)

, de de

Autoridade competente



IV - RECIBO

V - RECONHECIMENTO DAS FIRMAS EM CARTÓRIO

VI - OBSERVAÇÕES

Recebi do DEPOSITÁRIO,

nas mesmas condições e quantidades em que foi(ram) apreendida(s), a(s) mercadoria(s) referente(s) ao Certificado de Guarda de

Mercadorias Nº , conforme DESPACHO do Ilmo. Sr.

, lavrado no anverso deste documento.

, de de

Assinatura da firma autuada ou de seu Procurador

Nome de Recebedor:

Cédula de Identidade Nº Órgão Emissor

Espaço destinado ao obrigatório reconhecimento de firmas do FIADOR, indicado no anverso deste documento

PROVIDÊNCIAS E DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS AO REQUERIMENTO:

1. Certidão Negativa de Débitos Estaduais do Fiador.

2. Cópia do Certificado de Guarda de Mercadorias.

3. Cópia do Contrato Social (ou da Constituição da Firma Individual), não podendo conter cláusula impeditivas da prestação de FIANÇA.

4. Reconhecer firma do FIADOR, que deve ser contribuinte do CGF/Ceará, enquadrado no Regime Normal de Pagamento, e estar em dia

com suas obrigações fiscais, tendo respaldo econômico para responder pelo crédito tributário, objeto da fiança.

5. Cópia da procuração autenticada, com firma reconhecida, se for o caso, inclusive para recebimento da mercadoria, caso seja

deferido o requerimento.

6. Atendidas as condições anteriores e após assiná-lo, a firma autuada encaminhará o REQUERIMENTO ao Gerente Regional da Fazenda

da área em que ocorreu a lavratura do Certificado de Guarda de Mercadorias ou ao domícilio fiscal do contribuinte.

OBSERVAÇÃO: Requerimento preenchido em 2 vias.

7. Outros documentos, se a autoridade achar conveniente para subsidiar a sua decisão.


