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FORTALEZA,

CONSIDERANDO a necessidade de manter a continuidade dos
da
servicos da Secretaria, e de quem por eles responda, durante as férias
Diretora de Secretaria Titular - Ana Maria Walfredo Carvalho;
RESOLVE: designar a Servidora Joana Jacqueline de Lima Feitosa,
Técnica Judiciéria, matricula n° 001213-1-2, folha n° 1059 , como substituta
da Diretora de Secretaria, titular acima referida, exercendo cumulativamente
as fungées inerentes a este cargo, no periodo de 01/07/2002 a 30/07/2002.
Publique-se, afixando-se no dtrio do Férume remetendo cépia para

publicagao no Diario da Justiga do Estado do Ceara.
Registre-se.
Intimem-se e cumpra-se.
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Secretaria de Vara Unica da Comarca de Icé - Ceara, no uso de suas
atribuigdes legais, etc.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele
conhecimento tiverem, que, por sentenga exarada nos autos da ago de
Interdicio e Curatela, tombada sob o n.° 0000.011.00166-6 (01710/96),
datada de 16 de maio de 2002, foi decretada a Interdigao de Valdemir Xavier
de Lima, por ser portador de deficiéncia mental, que o toma absolutamente
incapaz de praticar atos da vida civil e reger sua propria vida, sendo-lhe
nomeado curador o seu pai, José Francisco Nicolau. E para constar, vaio
presente Edital que deverd ser publicado no Didrio da Justia por trés (03)
yvezes, com intervalo de 10 dias de uma publicagao para a outra. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Ic6-CE, ao 06 de junho de 2002. Eu
(Rdo. Erlanio Vidal Ferreira) Auxiliar Judicidrio, o digitei. Eu, (Expedito
Batista da Silva Jéinior) Diretor de Secretaria, subscrevi.

Crato-Ceard, 27 de junho de 2002.

Ademar da Silva Lima
Juiz de Direito
PUB. DJ DIAS 10/06, 20/06 E 01/07/2002

Dr’. Icléa Aguiar Aravijo Rolim
Juiza de Direito Respondendo

eK

EDITAL DE INTERDICAO

COMARCA DE ICO
EDITAL DE INTERDICAO
(ustiga Gratuita)

O MM. Juiz de Direito Ademar da Silva Lima, Titular da
Secretaria de Vara Unica da Comarca de Ic6 - Ceara, no uso de suas
atribuicgGes legais, etc.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele
conhecimento tiverem, que, por sentenga exarada nos autos da agado de
Interdico e Curatela, tombada sob 0 n.° 2001.011.00012-8 (0622/01),
datada de 30 abril de 2002, foi decretada a Interdig&o de Gizelda Maria
Rodrigues, por ser portadora de deficiéncia mental, que a torna
absolutamente incapaz de praticar atos da vida civil e reger sua prdépria
vida, sendo-Ihe nomeada curadora a sua mae, Maria Edmea de Sousa. E
para constar, vai o presente Edital que deverd ser publicado no Diario da
Justiga por trés (03) vezes, com intervalo de 10 dias de uma publicagao
para a outra. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Icd-CE, ao 06 de
junho de 2002. Eu (Rdo. Erlanio Vidal Ferreira) Auxiliar Judiciario, o
digitei. Eu, (Expedito Batista da Silva Junior) Diretor de Secretaria,

(Justiga Gratuita)

O MM. Juiz de Direito Ademar da Silva Lima, Titular da
Secretaria de Vara Unica da Comarca de Icé - Ceara, no uso de suas
atribuicGes legais, etc.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele
conhecimento tiverem, que, por sentenga exarada nos autos da agado de
Interdicdo e Curatela, tombada sob o n.° 2001.011.00531-6 (0900/01),
datada de 23 de maio de 2002, foi decretada a Interdig&o de Valdique
Gregério Limeira, por ser portador de deficiéncia mental, que a torna
absolutamente incapaz de praticar atos da vida civil e reger sua propria
vida, sendo-lhe nomeada curadora a irma, Luciene dos Santos Gregério.
E para constar, vai o presente Edital que deverd ser publicado no Diario da
Justiga por trés (03) vezes, com intervalo de 10 dias de uma publicagéo
para a outra. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Icé-CE, ao 06 de
junho de 2002. Eu (Rdo. Erlanio Vidal Ferreira) Auxiliar Judiciario, o
digitei. Eu, (Expedito Batista da Silva Junior) Diretor de Secretaria,
subscrevi.
Ademar da Silva Lima
Juiz de Direito
PUB. DJ DIAS 10/06, 20/06 E 01/07/2002

subscrevi.
Ademar da Silva Lima
Juiz de Direito
PUB. DJ DIAS 10/06, 20/06 E 01/07/2002

EK

EDITAL DE INTERDICAO
(Justiga Gratuita)

ee

EDITAL DE INTERDICAO
(Justiga Gratuita)

O MM. Juiz de Direito Ademar da Silva Lima, Titular da
Secretaria de Vara Unica da Comarca de Ic6 - Ceard, no uso de suas
atribuigGes legais, etc.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele

conhecimento tiverem, que, por sentenga exarada nos autos da acdo de

Curatela, tombada sob o n.° 0000.011.00012-0 (1671/96), datada de 21 de
maio de 2002, foi decretada a Interdig&o de Joaquina F élix Moura, por
ser portadora de deficiéncia mental, que a torna absolutamente incapaz de
praticar atos da vida civil e reger sua propria vida, sendo-lhe nomeado

curador o seu pai, Manoel Moura Sobrinho. E para constar, vai o presente

Edital que deverd ser publicado no Diario da Justiga por trés (03) vezes,
com intervalo de 10 dias de uma publicagfo para a outra. Dado e passado

nesta cidade e Comarca de Icé-CE, a0 06 de junho de 2002. Eu (Rdo.

Erlanio Vidal Ferreira) Auxiliar Judicidrio, o digitei. Eu, (Expedito
Batista da Silva Junior) Diretor de Secretaria, subscrevi.
Ademar da Silva Lima
Juiz de Direito
PUB. DJ DIAS 10/06, 20/06 E 01/07/2002
oh

(ustiga Gratuita)

Juiz de Direito Ademar

Juiz de Direito Ademar da Silva Lima, Titular da

Pereira Viana, por ser portador de deficiéncia mental, que o torna

absolutamente incapaz de praticar atos da vida civil e reger sua propria
vida, sendo-lhe nomeado curador 0 seu pai, José Viana Neto. E para constar,

vai o presente Edital que devera ser publicado no Diério da Justiga por trés
(03) vezes, com intervalo de 10 dias de uma publicagao para a outra. Dado
Eu
e passado nesta cidade e Comarca de Ic6-CE, ao 06 de junho de 2002.
(Rdo. Erlanio Vidal Ferreira) Auxiliar Judiciario, o digitei. Eu, (Expedito
Batista da Silva Junior) Diretor de Secretaria, subscrevi.
Ademar da Silva Lima
Juiz de Direito
PUB.

DJ DIAS

10/06, 20/06 E 01/07/2002

‘COMARCA DE IGUATU —
SECRETARIA DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTERDICAO

O MM.

O MM.

Secretaria de Vara Unica da Comarca de Icé - Ceara, no uso de suas
atribuicées legais, etc.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele
conhecimento tiverem, que, por sentenga exarada nos autos da acdo de
Interdicfo e Curatela, tombada sob 0 n.° 2001.011.00029-2 (0634/01),
datada de 30 de abril de 2002, foi decretada a Interdigao de José Carlos

da Silva Lima,. Titular da

AUTOS DE INTERDICAO
PROCESSO N® 2000.0153.8704-7/0 Justica Gratuita
EDITAL PARA CIENCIA DE TERCEIROS

EX

prio DA JUSTIGA Ne 121

O DOUTOR DJALMA SOBREIRA DANTAS JUNIOR, JUIZ
DE DIREITO RESPONDENDO PELA 2? VARA DA COMARC
A DE
IGUATU, ESTADO DO CEARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele
noticia
tiverem, que perante este Juizo foi requerida a substituigfo
do curador da
interditada Maria Augusta Benicio de Souza, Celesto Gongalve
s de Souza,

falecido em 30/06/2000, pela Sra. ESMERALDA GOMES DE AN. DRADE,

brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada na Rua
Ralf Cavalcante,
416, nesta cidade, a qual foi nomeada curadora da interditad
a supracitada.
Do que, foi expedido o presente edital, conforme dispde
o art. 1.184 do
CPC, devendo ser publicado no Diario da Justiga por trés
vezes, com
intervalo de dez dias. Dado e passado nesta cidade de Iguatu-CE
, aos 6
(seis) dias do més de junho de 2002. Eu, Marcia Danya L. do
Amaral, Aux.
Jud., o digitei. E eu, Marcos Wanderley Fernandes de Sousa,
Diretor de
Secretaria, o subscrevi.

FORTALEZA,

01

DE JULHO

DE 2002- CADERNO

0 pedido, para decretar a interdigfio de JOSE CESAR MATA,
nos termos
do Art. 1.177 e seguintes do Cédigo de Processo Civil, e
Art. 446 e seguintes,
do Cédigo Civil, nomeando-lhe curadora, na forma do
Art. 454, do Cédigo
Civil, apés prestar o compromisso de lei, sua esposa,
MARIA HELIA
BESSA MAGALHAES. Expega-se Edital, consoante
dispde o Art. 1.184,
do Cédigo de Processo Civil, devendo a publicacgao ser
procedida no Didrio
da Justiga, 3 (trés) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, ¢
afixado no lugar
de costume no Atrio do Férum desta Comarca. Em obediénci
a ao disposto
no Art. 29, inciso V, da Lei n° 6.015/73 (Lei dos Registros
Piiblicos),
combinado com o Art. 1.184, do Cédigo de Processo Civil,
e Art. 12, inciso
Ill, do Cédigo Civil, inscreva-se a presente no Registro
Civil, mediante
mandado”. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Tracema, Estado do
Cear, Secretaria de Vara Unica, aos 5 (cinco) dias do més
de junho de dois
mil e dois (2002). Eu, Francisco Wéliton Martins Magalhae
s, Auxiliar
Judiciario, o digitei. E Eu, Maria do Carmo Alves de Sena
Costa, Diretora
de Secretaria, o conferi e subscrevi

Dr. DIALMA SOBREIRA DANTAS JUNIOR

Jovina d’Avila Bordoni
Juiza de Direito - Respondendo

Juiz de Direito, respondendo

PUB. DJ DIAS 10/06, 20/06 E 01/07/2002

PUB. DJ DIAS 10/06, 20/06 E 01/07/2002

COMARCA DE IPAUMIRIM

COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE

EDITAL DE INTERDICAO

SECRETARIA DA 1° VARA
TITULAR: LUCIMEIRE LEITE TAVARES
EDITAL DE INTERDICAO
JUSTICA GRATUITA

(JUSTICA GRATUITA)
O DOUTOR ANTONIO JURANDY PORTO ROSA JUNIOR,

MM. Juiz de Direito da Comarca de Ipaumirim, Estado do
Cearé, por
nomeacio legal, etc.
FAZ SABER a quantos o presente Edital virem ou
dele
conhecimento tiverem, que por este Jufzo e expediente da
Secretaria de
Vara Unica desta Comarca, tramitou os autos processu
ais n°
0000.071.00588-9, aco de interdigao, requerida por Trajano Ferreira
Primo,
que por sentenga datada de 10/02/99, foi decretada a INTERDI
CAO de
MARIA EUDA DE SOUZA, portadora de doenga mental classifica
da como
“Esquizofrénia” CID 295.9, por essa raz4o a interditanda
nao tem
capacidade para reger sua vida pessoal, negécios e bens. Evidencia
ndo a
incapacidade da interditanda de auto gerir-se, foi nomeado
Curador, sob
compromisso, 0 requerente Sr. TRAJANO FERREIRA
PRIMO,
brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado no Sitio
Zé Vieira,
neste Municipio e Comarca de Ipaumirim-CE. E para que
chegue ao
conhecimento de quem possa interessar, manda o MM. Juiz
expedir o
presente edital, que deverd ser publicado em conformidade como
art. 1.184
do CPC, por trés (03) vezes, com intervalo de dez (10)
dias de uma
publicag&o para outra, no Atrium do Forum local, e no Diario
da Justiga do
Estado do Ceara.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Ipaumirim, Estado do
Ceara, aos quinze (15) dias do més de marco do ano de Mil
Novecentos e
Noventa e Nove (1999). Eu, (Suenia Maria Jorge Santana),
Diretora de
Secretaria, o digitei e subscrevi.

Dr. ANT* JURANDY PORTO R. JUNIOR
,
JUIZ DE DIREITO
PUB. DJ DIAS 10/06, 20/06 E 01/07/2002

COMARCA DE IRACEMA _

A Dra. Lucimeire Leite Tavares, MMa.

Jufza de Direito da 1* Vara

desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceara, no uso
de suas
atribuigées legais, etc... Faz saber a todos quantos 0 presente
edital virem
ou dele conhecimento tiverem que perante este Juizoe respectiva
Secretaria
Se processaram os autos de uma Interdi¢&o, processo n.° 2001.016.
013384, impetrada por MARIA BRAZ DOS SANTOS em desfavor
de MARIA
DE FATIMA BRAZ DOS SANTOS, tendo sido, por sentenga,
contra a
qual ndo houve recurso, decretada a interdi¢do desta diltima,
que é portadora

de doenga mental grave, tendo sido nomeada a Sra. MARIA BRAZ
DOS

SANTOS, como CURADORA, cujo miinus, sera exercido sem
limites. E,
‘para que chegue ao conhecimento de todos é expedido
o presente édital
que sera publicado por trés vezes com intervalo de dez (10)
dias no Diario
da Justiga. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro
do
Norte Estado do Ceara, aos seis (06) dias do més de junho de
2.002 (dois
mil e dois). Eu, Cicero Vidal de Brito, Auxiliar Judicidrio,
digitei. E, Eu,
Maria do Socorro de Luna, Diretora da Secretaria, subscrevi.
LUCIMEIRE LEITE TAVARES
Juiza de Direito
PUB. DJ DIAS 11/06, 21/06 E 01/07/2002
ob

SECRETARIA DA 3? VARA
EDITAL DE CITACAO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Dr. Francisco Jaime Medeiros Neto, MM. Juiz de Direito da 3*
Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Cear4, no
uso de suas
atribuigées legais, etc...
FAZ

SABER a

todos quantos o presente Edital virem ou dele

conhecimento tiverem que perante este Juizo se processam os autos de uma

Secretaria de Vara Unica
Processo n° 1997.072.00132-8 (918/97) - Interdigdo
Edital de Interdicio
Justica Gratuita

A Dra. Jovina d’Avila Bordoni, MM. Juiza de Direito da
Comarca de Alto Santo, respondendo pelos expedientes desta
Comarca
de Iracema, Estado do Cearé, na forma da lei ete...
FAZ SABER aos que 0 presente Edital virem ou dele conhecime
nto

” tiverem, que por este Jufzo foi decretada a interdigéo de JOSE CESAR

MATA, que é portador de sequelas de acidente vascular. O conjunto
das

provas € pericia revela a veracidade das alegagdes da autora, de modo que

€ desprovido da capacidade de fato. Foi nomeada a Sra. MARIA HELIA
BESSA MAGALHAES, curadora do interditando, cujo “munus”
ser4
exercido sem limites. O referido processo foi julgado em 10 de
novembro
de 1997, pelo MM. Juiz de Direito, o Dr. Antonio Josimar Almeida
Alves,
cujo teor final da sentenga é o seguinte: “... julgo por sentencga, procedente

2

Ago de Exoneragio de Alimentos, impetrada
e tendo como requerida Céfora Sobreira
2002.0000.9600-5. Determinou, entéio, o MM
no prazo acima estipulado, com a finalidade de
SOBREIRA

SALES,

por Ant6nio Hervando Sales
Sales, tombada sob 0 n°.
Juiza expedicdo do presente,
CITAR a requerida CEFORA

estando em lugar incerto e nao sabido, para contestar,

querendo, dentro do prazo legal, a a¢ao supra, sob pena de revelia,
confesso
e de se presumirem aceitos pelos mesmos como verdadeiros os fatos
narrados
na inicial pela parte autora, conforme o Art. 285, 2* parte; Art.
225, Te 319
do CPC. E para que chegue ao conhecimento dos mesmos, a fim
de que
posteriormente nao se alegue desconhecimento ou ignorancia,
vai o presente
afixado no Atrio deste Férum e publicado no Diario da Justiga. CUMPRASE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado
do Ceara,
aos quatro (04) dias do més de junho do ano dois mil e dois (2002).

FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO
- Juiz de Direito da 3* Vara -

DIARIO DA JUSTIGA No 121
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COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE

COMARCA DE MAURITI

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTERDICAO
Proc. n° 1997.046.00128-6
JUSTICA GRATUITA

EDITAL DE CITAGAO - PRAZO DE 20(VINTE)

DIAS

ODR. JOAO DANTAS CARVALHO, Juiz de Direito da 2* Vara
desta Comarca de Limoeiro do Norte, Estado do Ceara, por nomeacio
legal, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que se processando nesta Secretaria Ago de Usucapiao n°.
3607/02, autor ANTONIO ARISTEU MENDES, brasileiro, casado,

empresdrio, residente na rua Sabino Roberto, 3228, Limoeiro do NorteCE., sobre os imdveis seguintes: I. “ Imével rural, localizado no Sitio Varzea
do Cobra, municipio de Limoeiro do Norte-Ce, com uma drea de 5,54ha,
apresentando as seguintes medidas e confrontacgées: ao Norte, numa
extensio de 645,95 metros, com iméveis de José Pedro Filho, Martins
Vitor de Lima, Mauro Felicio da Silva, Margal dos Santos e Adelina Vitéria

de Oliveira; numa extensdo de 75,40 metros, com imével de José Ferreira
Sombra; e, numa extens4o de 127,65 metros, com iméveis de Francisco de

Assis da Silva e Luiz Paulo Sobrinho; ao Sul, onde mede 850,00 metros,
com imével de Luiz Paulo de Oliveira; ao Leste, onde mede 51,00 metros,
com imével de Benedito Arattjo da Costa; e ao Oeste, onde mede 47,00
metros, com a estrada vicinal que liga a sede do Municipio ao Sitio Varzea
do Cobra”; II “ Imével urbano, de forma retangular, localizado na rua Sabino
Roberto, lado par, nesta cidade, encravado entre os niimeros 3194 e 3228,
com uma area de 652,70 m?, apresentando as seguintes medidas e
confrontagées; ao Norte, onde mede 61,00 metros, com imével do
promovente; ao Sul; onde também mede 61,00 metros, com imdével de
Raimundo Gongalves Maia; ao Leste (frente), onde mede 10,70 metros,
com a via publica da Rua Sabino Roberto; e ao Oeste, onde também mede

10,70 metros, com a via ptiblica da Av. Dom Aureliano Matos”. E 0 presente
para CITAR os possiveis interessados ausentes, incertos e desconhecidos,
para querendo contestar a aco no prazo legal, caso em que nado sendo
contestada, presumir-se-do aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pelos autores. Limoeiro do Norte, 17.06.2002. EuTécnica Judiciaria, digitei.
E’eu, Diretora de Secretaria, respondendo, subscrevo.
Bel. Joo Dantas Carvatho
Juiz de Direito da 2* Vara

>

BB!)

O Dr. Liicio Alves Cavalcante, MM. Juiz de Direito da Comarca
de Mauriti, Estado do Cearé, por nomeacio legal, etc.,
FAZ SABER aos que o presente Edital de Interdi¢ado virem ou dele
noticia tiverem e a quem interessar possa, que tramitou por este Juizo e
expediente da Comarca de Mauriti, uma Acio de Interdicao, requerida por
Maria das Dores de Souza, tendo, por sentenca, datada de 07 de dezembro

de 2.001, sido decretada a interdigio de CICERO RICARDO DE SOUZA,
incapaz de auto gerir-se, sendo nomeada curadora, sob compromisso, a
requerente. E para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar,
manda o MM. Juiz expedir o edital, que deverd ser publicado 03 (trés)
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias de uma publicagao para outra, no
Diario da Justiga do Estado do Cearé. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Mauriti, Estado do Ceara, aos 25 (vinte e cinco) dias do més
de junho de dois mil e dois (2.002). Eu, Raimundo Osmar Borges de
Albuquerque, Diretor de Secretaria, que o digitei, assino e subscrevo.

DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE
JUIZ DE DIREITO
Pub. DJ dias 01/07, 11/07 e 22/07/2002
2K

EDITAL DE INTERDICAO
Proc. n° 1998.046.00264-0
JUSTICA GRATUITA
O Dr. Lticio Alves Cavalcante, MM. Juiz de Direito da Comarca
de Mauriti, Estado do Ceara, por nomeacio legal, etc., FAZ SABER aos
que o presente Edital de Interdicfo virem ou dele noticia tiverem e a quem
interessar possa, que tramitou por este Juizo e expediente da Comarca de
Mauriti, uma Acdo de Interdicao, requerida por Cicero Horcélio Gongalo,
tendo, por sentenga, datada de 09 de maio de 2.001, sido decretada a
interdi¢io de ANTONIA DA SILVA MUNIZ, incapaz de auto gerir-se, sendo
nomeada curadora, sob compromisso, o requerente. E para que chegue ao
conhecimento de quem possa interessar, manda o MM. Juiz expedir o edital,
que devera ser publicado 03 (trés) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias de

uma publicag4o para outra, no Diario da Justiga do Estado do Ceara. Dado

COMARCA DE MARACANAU

e passado nesta cidade e Comarca de Mauriti, Estado do Ceara, aos 25
(vinte e cinco) dias do més de junho de dois mil e dois (2.002). Eu, Raimundo
Osmar Borges de Albuquerque, Diretor de Secretaria, que o digitei, assino
e subscrevo.

DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE
JUIZ DE DIREITO
Pub. DJ dias 01/07, 11/07 e 22/07/2002

JUIZO DE DIREITO DA 2* VARA
Processo n° 2001.120.00531-7

Tombo n° 7.980/2001

RK

Pedido de Interdic&o e Curatela

EDITAL DE INTERDICAO - “Justica Gratuita”.

EDITAL DE INTIMACAO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS Precesso n° 1997.046.00122-7

O Dr. Anténio Jurandy Porto Rosa Jinior, MM. Juiz de Direito da
2° Vara, por nomeacao legal, na forma da Lei etc...

Determinagao Judicial

FAZ SABER aos que o presente Edital de Interdigao virem ou dele
noticia tiverem e a quem interessar possa, que tramitou por este Jufzo e
expediente da Comarca de Maracanatt, os autos da ago supramencionada,
requerida por Maria Janete Pinho Freitas, que por sentenga do Dr. Anténio
Jurandy Porto Rosa Junior, MM. Juiz nesta Comarca de Maracanat, datada
de 01 de fevereiro de 2002, foi decretada a interdigZo de RAIMUNDO DE
ALMEIDA

FREITAS,

incapaz

de

auto

gerir-se,

sendo-lhe

nomeada

Curadora, sob compromisso, a requerente. E para que chegue ao
conhecimento de quem possa interessar, mandou o MM. Juiz expedir o
presente Edital, que devera ser publicado trés (03) vezes, com intervalo de
dez dias de uma publicagao para outra, junto ao Diario da Justiga. Dado e
’ passado nesta cidade e Comarca de Maracanati, Estado do Ceara, aos vinte

O DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE,
Comarca de Mauriti/CE, por nomeaciio legal etc.

Juiz de Direito desta

FAZ SABER a todos os que o presente edital, com prazo acima
mencionado, virem ou dele conhecimento tiverem que, no Processo Civel
acima referido, que tem como requerente Marcos Eliano Tavares Ribeiro,
brasileiro, casado, residente na rua José Alves de Figueiredo, 1.742, Crato/
Ce,

atualmente

em

lugar

incerto

e nao

sabido,

foi

prolatada

decisio

decretando a interdigéo de Cicero Tavares Ribeiro, nomeando-se curador o
requerente acima referido. Para que se dé ciéncia de referida decisfo, foi
expedido o presente edital, com prazo de assinagio de 20 (vinte) dias, pelo
qual fica o requerente intimado da sentenca, bem como para tomar
compromisso legal de curador. Fica a segunda via deste edital afixada no
local de costume. Dado e passado nesta cidade de Mauriti/CE, aos 20 (vinte)

e sete (27) dias do més de maio de dois mil e dois (2002). Eu, Delayne P.

dias do més de junho do ano de dois mil e dois (2.002). Eu, Auxiliar

M. Rocha, Diretora de Secretaria, o digitei e subscrevi.

Judiciario, o digitei, e eu, Diretor de Secretaria, o subscrevo.

ANTONIO JURANDY PORTO ROSA JUNIOR
Juiz de Direito da 2* Vara

PUB. DJ DIAS 20/06 , 01/07 E 11/07/2002

DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE
JOIZ DE DIREITO
eek

yam

DIARIO DA JUSTIGA No 121
EDITAL DE INTIMACAO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Processo n° 1998.046.00169-4

JUSTICA GRATUITA
O DR. LUCIO ALVES

CAVALCANTE,

Juiz de Direito desta

Comarca de Mauriti/CE, por nomeagao legal etc. FAZ SABER a todos os
que o presente edital, com prazo acima mencionado, virem ou dele
conhecimento tiverem que, no Processo Civel acima referido, que tem como
requerente Raimundo Casimiro de Lima, em desfavor de Maria Socorro de
Lima, atualmente em lugar incerto e n&o sabido, foi prolatada decisdo
decretando a perda do patrio poder desta em relagio aos filhos Francisco
Daniel Andrade de Lima e Francisco Marcos de Lima, nomeando tutor o
requerente. Para que se dé ciéncia de referida decisio, foi expedido o presente
edital, com prazo de assinacgao de 20 (vinte) dias, pelo qual fica a requerida
intimada da sentenga. Fica a segunda via deste edital afixada no local de
costume.

Dado

e passado nesta cidade de Mauriti/CE,

aos 20 (vinte) dias

do més de junho do ano de dois mil e dois (2.002). Eu, Auxiliar Judiciario,
o digitei, e eu, Diretor de Secretaria, o subscrevo.

FORTALEZA,

O01

DE JULHO

DE 2002- CADERNO

Comarca de Mauriti/CE, por nomeagio legal etc. FAZ SABER a todos os
que o presente edital, com prazo acima mencionado, virem ou dele
conhecimento tiverem que, no Processo Civel (Divércio Direto Consensual),
acima referido, que tem como requerentes Francisca Ivaneide dos Santos
Sousa e Francisco Glicério de Sousa, este, atualmente, em lugar incerto e
nao sabido, foi prolatada deciséo decretando o divércio direto das partes
mencionadas. Para que se dé ciéncia de referida decisfo, foi expedido o
presente edital, com prazo de assinaco de 20 (vinte) dias, pelo qual fica o
_ Tequerente intimado da decis&o, onde foi decretado o divércio do casal,
bem

como

determinado

o pagamento,

mensal,

de R$

Aabok

EDITAL DE INTIMACAO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

EDITAL DE INTIMACAO

JUSTICA GRATUITA

Processo n° 2000.046.00239-8

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Processo n° 1999.046.00027-3
JUSTICA GRATUITA

CAVALCANTE,

O DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE,
Juiz de Direito desta

Comarca de Mauriti/CE, por nomeacgao legal etc. FAZ SABER a todos os
que o presente edital, com prazo acima mencionado, virem ou dele
conhecimento tiverem que, no Processo Civel acima referido, que tem como
requerente Francisco Balbino da Silva e Teresa Maria da Conceig&o, em
desfavor de Francisco Agtaécio Alves da Nébrega e Maria Francinete da
Silva, aquele devidamente intimado da deciso e esta em lugar incerto e
n§o sabido, foi prolatada decisio decretando a perda do patrio poder dos
genitores referidos em relagao a filha Naara Maria Silvae Alves, nomeandose, conseqiientemente, como tutores os requerentes. Para que se dé ciéncia

de referida decis&o, foi expedido o presente edital, com prazo de assinacio
de 20 (vinte) dias, pelo qual fica a requerida intimada da sentenca. Fica a
segunda via deste edital afixada no local de costume. Dado e passado nesta
cidade de Mauriti/CE, aos 20 (vinte) dias do més de junho do ano de dois
mil e dois (2.002). Eu, Auxiliar Judicidrio, o digitei, e eu, Diretor de
Secretaria, o subscrevo.

Juiz de Direito desta

Comarca de Mauriti/CE, por nomeagio legal etc. FAZ SABER a todos os
que o presente edital, com prazo acima mencionado, virem ou dele
conhecimento tiverem que, no Processo Civel (Alimentos), que tem como
requerente Isaque Barbosa da Silva, em desfavor de Francisco Alberto de
Castro e Silva, este atualmente em lugar incerto e nao sabido, foi prolatada
deciso fixando pensdo alimenticia em 30% (trinta por cento) dos
vencimentos e vantagens do promovido, bem como condenou-o ao
pagamento de R$ 234, 89 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove
centavos) a titulo de custas processuais finais. Tal pagamento devera ser

efetuado sob pena de inscrig&o na divida ativa. Para que se dé ciéncia de
referida decisao, foi expedido o presente edital, com prazo de assinagHo de
20 (vinte) dias, pelo qual fica o requerente intimado da sentenca, bem como
para tomar efetuar 0 pagamento suso referido em 10 (dez) dias, contados

depois de vencido o tempo de assinag&o. Fica a segunda via deste edital
afixada no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Mauriti/CE,
aos 20 (vinte) dias do més de junho do ano de dois mil e dois (2.002). Eu,
Auxiliar Judicidrio, o digitei, e eu, Diretor de Secretaria, o subscrevo.

DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE
JUIZ DE DIREITO

DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE
JUIZ DE DIREITO

ORR

eK

EDITAL DE INTIMACAO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

EDITAL DE INTIMACAO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

Processo n° 1999.046.00154-7

Processo n° 2000.046.00445-5

JUSTICA GRATUITA

JUSTICA GRATUITA

CAVALCANTE,

Juiz de Direito desta

Comarca de Mauriti/CE, por nomeagio legal etc. FAZ SABER a todos os
que o presente edital, com prazo acima mencionado, virem ou dele
conhecimento tiverem que, no Processo Civel acima referido, que tem como
requerente Marcia Barbosa da Silva, em desfavor de José Carlos Barbosa
da Silva, brasileiro, residente na rua Cel. Raul, 38, Pio XII, Juazeiro do
Norte/Ce, atualmente em lugar incerto e nao sabido, foi prolatada decisao
decretando 0 divércio direto das partes. Para que se dé ciéncia de referida
decis&o, foi expedido o presente edital, com prazo de assinacAo de 20 (vinte)
dias, pelo qual fica o requerido intimado da sentenga, bem como para
providenciar, junto 4 Secretaria Judiciaria de Vara Unica desta Comarca, 0
pagamento das custas processuais finais, sob pena de inscrig&o da Divida
Ativa. Fica a segunda via deste edital afixada no local de costume. Dado e
passado nesta cidade de Mauriti/CE, aos 20 (vinte) dias do més de junho
do ano de dois mil e dois (2.002). Eu, Auxiliar Judiciario, o digitei, e eu,
Diretor de Secretaria, o subscrevo.

O DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE,

mil

e dois

(2.002).

Eu,

Auxiliar

Judiciario,

0 digitei,

e eu,

Diretor

de

DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE
JUIZ DE DIREITO

TREK

RK

EDITAL DE INTIMACAO
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

EDITAL DE INTIMACAO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Processo n° 1999.046.00268-3
JUSTICA GRATUITA
CAVALCANTE,

Juiz de Direito desta

Secretaria, o subscrevo.

JUIZ DE DIREITO

ALVES

.

Comarca de Mauriti/CE, por nomeagiio legal etc. FAZ SABER a todos os
que o presente edital, com prazo acima mencionado, virem ou dele
conhecimento tiverem que, na Notificagao Judicial, que tem como requerente
Maria de Sousa Alves, em desfavor de Anténio Vieira da Silva, este,
atualmente, em lugar incerto e nao sabido, foi prolatado despacho
determinando sua notificag&o para manifestar-se, em 30 (trinta) dias, sobre
a paternidade que lhe esta sendo atribuida pela requerente, como sendo pai
do menor Francisco Daniel de Sousa. Para que se dé ciéncia de referida
decisio, foi expedido o presente edital, com prazo de assinagao de 30 (trinta)
dias, pelo qual fica o requerido notificado da determinagao. Fica, a segunda
via deste edital, afixada no local de costume. Dado e passado nesta cidade
de Mauriti/CE, aos 24 (vinte e quatro) dias do més de junho do ano de dois

DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE

O DR. LUCIO

(trinta reais),

7b

JUIZ DE DIREITO

O DR. LUCIO ALVES

30,00

por parte do requerente, em favor do menor Anténio Wilian dos Santos
Sousa, a titulo de alimentos. Fica, a segunda via deste edital, afixada no
local de costume. Dado e passado nesta cidade de Mauriti/CE, aos 24 (vinte
e quatro) dias do més de junho do ano de dois mil e dois (2.002). Eu,
Auxiliar Judiciario, o digitei, e eu, Diretor de Secretaria, o subscrevo.
DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE
JUIZ DE DIREITO

DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE

O DR. LUCIO ALVES

2

Processo n° 0000.046.00449-1
Determinacao Judicial
Juiz de Direito desta

O DR.

LUCIO

ALVES

CAVALCANTE,

Juiz de Direito desta

DIARIO DA JUSTICA N° 121

FORTALEZA,

Comarca de Mauriti/CE, por nomeagio legal etc. FAZ SABER a todos os
que o presente edital, com prazo acima mencionado, virem ou dele
conhecimento tiverem que, no Processo Civel acima referido, que tem como
requerente PVC-Sistemas Hidrdulicos Ltda., e requerido J. F. Perfuragao
de Pogos e Contrugées Ltda., estando o autor em enderego incerto e nao

O01 DE JULHO

2 [KB

quatro (24) dias do més de setembro do ano dois mil e um (2001). Eu,
(Marta Maria Guilherme Brito), Técnica Judiciaria, digitei. E eu, (Maria
Ednalda Sampaio Duarte Costa), Diretora de Secretaria, subscrevi.
Maria Martins Siriano
Juiza de Direito
PUB. DJ DIAS 10/06, 20/06 E 01/07/2002

sabido, foi prolatado despacho determinando a sua intimacfo, com prazo
de 10 (dez) dias, para manifestar interesse no feito, sob pena de extingao
terminativa da agao. Para que se dé ciéncia de referida decisao, foi expedido
0 presente edital, com prazo de assinag4o de 10 (dez) dias, pelo qual fica o
requerente intimado. Fica a segunda via deste edital afixada no local de
costume. Dado e passado nesta cidade de Mauriti/CE, aos 20 (vinte) dias
do més de junho do ano de dois mil e dois (2.002). Eu, Auxiliar Judiciario,
0 digitei,

DE 2002- caperno

se

EDITAL DE CITACAO — PRAZO: 20 DIAS
ACAO DE GUARDA JUDICIAL
“Justica Gratuita”

e eu, Diretor de Secretaria, o subscrevo.

A DRA. MARIA MARTINS SIRIANO, MM. Juiza de Direito
da Comarca de Pedra Branca, Estado do Ceard, na forma da lei, etc.

DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE
JUIZ DE DIREITO

FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITACAO virem
ou dele conhecimento tiverem, que por este juizo e Secretaria de Vara Unica

COMARCA DE MOMBACA

tramita uma ACAO DE GUARDA dos menores Danilo Alves dos Santos,
nascido aos 03/01/1998; Daniela Alves dos Santos, nascida aes 08/11/
1991; Daniel Alves dos Santos, nascido aos 18/07/1994. Todos nascidos
na cidade de Pedra Branca-CE, filhos da “de cujus” Anténia Hélia Alves

SECRETARIA DE VARA UNICA
PROCESSO N.° 258/95.

dos Santos e do SUPOSTO PAI BIOLOGICO DO MENORES
EDILSON GONCALVES DA SILVA, requerida por TEREZINHA ALVES

EDITAL DE INTIMACAO

PRAZO - 15 DIAS

DOS

ODR. GUCIO CARVALHO COELHO, Juiz de Direito, Titular
desta Comarca de Mombaga, Estado do Cear, por nomeagio legal, etc.
FAZ

SABER,

aos que 0 presente

EDITAL

virem ou dele

conhecimento tiverem, que tramita por este Juizo e Secretaria de Vara Unica,

a Aco Penal Publica, Processo n° 258/95, que a Justiga Publica move contra
ANTONIO CESAR MARTINS DE SOUSA,
brasileiro, solteiro,
agricultor, natural de Mombaga-CE, nascido aos 20.02.1971, filho de

Antonio de Sousa Sobrinho e de Antonia Ivone Martins de Sousa, residente
na rua Pernambucanas- Parque Emourana, s/n, Itapevi- SP, atualmente em

lugar incerto e nao sabido, através do qual fica INTIMADO o réu acima
qualificado, da revogagao das condigdes da suspensio que lhe foi imposta
As fls. 53 dos referidos autos aos 10.07.1996, através de despacho proferido
aos 18.06.2001, pelo MM. Juiz de Direito Dr. Giicio Carvalho Coelho, bem
como do prosseguimento do feito. E, para o conhecimento de todos,
notadamente do acusado supra, é passado o presente Edital, cuja 2* via fica
afixada no local de costume, Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Mombaga, Estado do Ceard, Secretaria de Vara Unica, aos vinte e seis (26)
dias do més de junho do ano de dois mil e dois (2002). Eu, SANDRA
ELENA XIMENES MAGALHAES,o digitei e eu, Bela. VIRNA LUZIA
FEITOSA

SALES,

conferi-lo.

Diretora de Secretaria de Vara Unica, o subscrevi, apdés

SANTOS,

brasileira,

solteira,

aposentada,

residente

na Av.

Sabino

Vieira Cavalcante, nesta cidade, pelo que determinou, a MM. Juiza a
expedicio do presente EDITAL DE CITACAO DO SUPOSTO PAI
BIOLOGICO, “ad cautelan”, dos referidos menores, que encontra-se em
lugar incerto e no sabido, pelo qual ficara CITADO para tomar ciéncia da
acio de guarda dos referidos menores e, querendo, contestar a referida agao
no prazo de quinze(15) dias, sob pena de nao o fazendo, presumir-se aceitos,
como verdadeiros os fatos alegados 4 exordial pela requerente. E, para que
ninguém possa alegar ignorAncia, mandou expedir o presente que sera
publicado no “Diario da justiga” e afixado no lugar piiblico de costume, na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Pedra Branca, Estado do
Cear4, aos vinte e quatro (24) dias do més de junho do ano de dois mil e
dois (2002). Eu, Marta Maria Guilherme Batista, Técnica J udiciaria, digitei.
E eu, Maria do Socorro Mascarenhas, Diretora de Secretaria, subscrevi.
Maria Martins Siriano

Juiza de Direito

COMARCA DE SOLONOPOLE
EDITAL DE SUBSTITUICAO DE CURADOR
(Justica Gratuita)

.

DR. GUCIO CARVALHO COELHO
JUIZ DE DIREITO TITULAR

Processo n° 1065/02
Requerente: Maria Elisvanda Maciel da Silva

Requerida: Maria Luvanir da Silva Maciel

COMARCA DE PEDRA BRANCA
EDITAL DE INTERDICAO
“Tustica Gratuita”

O Doutor EDSON FEITOSA DOS

SANTOS

FILHO, Juiz de

Direito Titular desta Comarca de Solondpole, Estado do Ceara, por nomeagio
legal, etc...
FAZ SABER a

todos quantos o presente Edital

virem que, por

A Dra. Maria Martins Siriano, Juiza de Direito da Comarca

este Juizo foram processados os termos da Acao de Substituig&o de Curador

de Pedra Branca, Estado do Ceara, na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por este Jufzo e Secretaria de Vara Unica

para o interditado DIOMEDIO MACIEL, requerida por MARIA
ELISVANDA MACIEL SILVA, brasileira, vitiva, feirante, natural de
Solonépole/Ce., nascida aos 04/02/1967, filha de Jodo Maciel Salvador e
de Joana Helena Maia, residente e domiciliada na Rua Redelvim Dumont,
80 - Setor Bela Vista - Redenciio/PA., contra MARIA LUVANIR DA SILVA
MACIEL, brasileira, casada, agricultora, residente e domiciliada no Sitio
Maratoa - Solondpole/Ce, tendo o referido processo sido julgado em 21 de
maio de 2002, cujo teor final da sentenga € o seguinte: “... Em face do
exposto, e do mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE 0 pedido

desta Comarca, tramita e foi decretada a interdigdo no processo abaixo
relacionado:
1. Proc. n° 0000.051.00307-4
Interditado (a)
_: Francisco Ferreira de Melo
Curador: Antonio Ferreira de Melo

Data da Sentenga: 27/mai/1999

formulado nesta agSo, e por consequéncia, decreto a remogao de Maria
Luvanir da Silva Maciel do encargo de exercer a curatela em relag&o a

atestado por pericia médica que o torna, permanentemente
incapaz de exercer, pessoalmente, atos da vida civil, cujo minus ser
exercido por seu curador, sem limites, enquanto persistir a anomalia
psiquica. E, para constar, de acordo com o art. 1184 do Cédigo de
Processo Civil, mandou expedir o presente edital, que sera publicado

Diomédio Maciel, nomeado-lhe curadora, em substituigao aquela, MARIA
ELISVANDA MACIEL SILVA, nos termos dos arts. 1.194 e seguintes,
do Cédigo de Processo Civil, apds prestar compromisso legal. Transitada
em julgada esta decis&o, expedientes necessdrios ao Cartério de Registro
Civil competente, visando proceder as averbag6es pertinentes (Lei n° 6.015/
73, art. 104). Expega-se edital, na forma como preconizada no art. 1.184,

por trés (03) vezes no Diario da Justiga com o intervalo de dez (10) dias
de uma publicagio para outra e afixado no lugar de costume. Dado e
passado nesta cidade de Pedra Branca, Estado do Ceara, aos vinte e

do Cédigo de Processo Civil. Certifique-se nos autos da Ago de Interdig&o
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FORTALEZA,

de n° 509/96, que teve curso por esta Secretaria de Vara, juntando cépia da
presente decisdo. Providenciados, arquivem-se. Sem custas, em face a
gratuidade deferida. P. R. I. Solondpole, 21 de maio de 2002. (As) Dr. Edson
Feitosa dos Santos Filho - Juiz de Direito.”
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, este Edital
seré publicado por 03 (trés) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, pelo
Diario da Justiga deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Solonépole, aos onze (11) dias do més de junho do ano de dois mil e dois
(2002). Eu, Jaires de SA Vieira, Auxiliar Judicidrio, o digitei. Eu, Livia
Maria Moreira Barros, Diretora da Secretaria de Vara Unica, o subscrevo.

Dr. Edson Feitosa dos Santos Filho
Juiz de Direito
PUB. DJ DIAS

19/06, 01/07 E 11/07/2002

COMARCA DE UBAJARA
SECRETARIA DE VARA UNICA
EDITAL DE INTERDICAO
(JUSTICA GRATUITA)

ANTONIA

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

01

DE JULHO

DE 2002- CADERNO

2

Jorge Alofsio Pires — Jurista
Anténio Abelardo Benevides Moraes — Juiz de Direito
Francisco das Chagas Fernandes — Juiz Federal
Francisco Massilon Torres Freitas — Jurista
Paulo Roberto de Alencar Araripe Furtado—Procurador Regional Eleitoral

Dr. José Bezerra de Morais — Secretario
JUSTICA ELEITORAL
CARTORIO DA 94° ZONA
DESPACHO
PROC. N° 58/00
TIPO DE PROCESSO: CRIME ELEITORAL
INFRAGAO: Art. 5° da Lei 6091/74 c/c Art.302 do C.E.

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO

ACUSADO: JORGE LUIS RIOS
INTIMACAO: Fica intimado o Dr. José Maria Rios, OAB/Ce n° 2489, da
continuagao da instrugHo com a oitiva das testemunhas de acusacio, a ser
realizada no dia 11/7/02, as 14:00 horas, no Forum Eleitoral Péricles Ribeiro
localizado na Av. Almirante Barroso, 601 - Praia de Iracema.
Maria Sirene de Souza Sobreira
Juiza da 94° Zona Eleitoral
RRR

DILCE RODRIGUES

FEIJAO, Juiza de Direito

Auxiliar, respondendo por esta Comarca de Ubajara, Estado do Ceard, na
forma da lei, etc.
FAZSABER
aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que, perante esta Secretaria de Vara Unica, tramitou
uma acao de INTERDICAO, tombada sob 0 n° de ordem 2000.095.004692, em que é requerente JOANA ALVES REINALDO, brasileira, casada,
do lar, residente e domiciliada no sitio Santo Elias, Ubajara - CE., que por
‘Sentenga da Juiza de Direito desta Comarca Dr’. Teresa Germana Lopes de
Azevedo, datada de 14/05/2002, com parecer favordvel do Ministério
Piblico, foi declarada a interdigfo de NELSON ALVES REINALDO,
brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/01/1975, conforme Certidio de
Nascimento n° 8582, as fls. 146v, Livro A-08, portadora do RG de n.°
97028090198 da SSP-CE, residente no enderego supra descrito, portador
de surdo-mudez irreversivel, sendo absolutamente incapaz, cuja deficiéncia
ficou comprovada conforme pericia médica de fls 24, evidenciando a
incapacidade do interditando de exercer pessoalmente os atos da vida civil
(art. 5°, inciso II do Cédigo Civil), e para que chegue ao conhecimento de
quem interessar, foi nomeado, sob compromisso, para exercer o “munus”
de curador, sem limitagdo, a requerente supramencionada (art. 454, do C.
C., e 1.183 do C.P.C.). E para que ninguém possa alegar ignorancia foi
expedido o presente edital o qual serd publicado no Diario da Justiga por
03 (trés) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, de uma para outra publicagao
(Art. 1.184 do C.P.C.). Expedido nesta cidade e Comarca de Ubajara, Estado
do Cearé, na Secretaria de Vara Unica, aos 24(vinte e quatro) dias do més

de junho do ano de 2000 (dois mil). Eu, (José Wagner Lima Fernandes),
Auxiliar Judiciario, o digitei. Eu(Eufinis de Sousa Mendes Giacomelli),
Diretora de Secretaria, o subscrevi.

Selo n° AC216862.

ANTONIA DILCE RODRIGUES FEIJAO
JUIZA DE DIREITO AUXILIAR, RESP.
Pub. DJ dias 01/07, 10/07 e 22/07/2002

20 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

PORTARIA N.° 321/01 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO CEARA, no uso das atribuigdes que lhe confere o art. 38
da Lei n.° 8.112/90 (Regime Juridico dos Servidores Publicos Civis da
Unido), RESOLVE designar INES DE MARIA VIANA PONTES, servidora
requisitada por este Regional, para substituir, de 24 a 28.06.02, ANA

LARISSA MILEO SALLES FERREIRA, Chefe do Cartério da 83* Zona

Eleitoral, de nivel FC — 8, por motivo de gozo de recesso. CIENTIFIQUE-

SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 25 de junho de 2002.
Des. José Mauri Moura Rocha
PRESIDENTE
Tea

PORTARIA N.° 322/02 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO CEARA, no uso das atribui¢des que lhe confere o art. 38
‘da Lei n.° 8.112/90 (Regime Juridico dos Servidores Péblicos Civis da
Uniao), RESOLVE designar ANA SUELY REBOUCAS MOREIRA,
Técnica Judiciaria da Secretaria deste Regional, para substituir, de 24 a 28/
06/02, EVANDA ARRUDA ARAUJO, Chefe da Segio de Producao, de
nivel FC-5, por motivo de viagem a servigo. CIENTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 25 de junho de 2002.
Des. José Mauri Moura Rocha
PRESIDENTE
eo

PORTARIA N.° 323/02 - 0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO CEARA, no uso das atribuigdes que lhe confere o art. 38
da Lei n.° 8.112/90 (Regime Juridico dos Servidores Piblicos Civis da

Unido), RESOLVE designar ANA GEORGINA DE ANDRADE SALES,

Coordenadora de Eleigées, de nivel FC-8, para substituir, de 26 a 28/06/02,
CARLOS ANTONIO SAMPAIO DE MELO, Secretario de Informatica, de
nivel FC-9, por motivo de viagem a servico. CIENTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 25 de junho de 2002.

Des. José Mauri Moura Rocha
PRESIDENTE
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PORTARIA N.° 324/02 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO CEARA, no uso das atribuigdes que Ihe confere o art. 38
da Lei n.° 8.112/90 (Regime Jurfdico dos Servidores Piblicos Civis da
Unido), RESOLVE designar JOSE WILSON RODRIGUES DO CARMO,
servidor requisitado por este Regional, para substituir, de 17 a 21 de junho
do corrente ano, VERA MARIA DE QUEIROZ SANTOS, Chefe do Cartério
da 82* Zona Eleitoral, de nivel FC-8, por motivo de férias. CIENTIFIQ
UE-

SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PODER

JUDICIARIO

FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Des. José Mauri Moura Rocha — Presidente
Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha — Vice-Presidente

Dr. Luiz Gerardo de Pontes Brigido — Juiz de Direito

;

Des. José Mauri Moura Rocha
PRESIDENTE

Fortaleza, 25 de junho de 2002.
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ATO N° 27 — O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceard, no uso

das atribuigdes que Ihe s&o conferidas pelo artigo 17, inciso VIN do

Regimento Interno deste Tribunal, RESOLVE dispensar SILVANA AGUIAR

PONTES BOMFIM da fung&o comissionada de Assessora da Diretoria-
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Geral, de nivel FC8, e designd-la para exercer a func&o comissionada de
Assistente de Chefia da Coordenadoria de Pessoal, de nivel FC4, conforme
© art.9°, caput, da Lei n° 9.421/96 c/c os artigos 2°e 14 da Resolug&o n°

inciso XXV do Regimento Interno deste Tribunal e tendo em vista a
exposic4o de motivos relevantes, por parte do Juiz indicado pelo Judiciario
Estadual e em atengo as normas dispostas no Art. 2°, § 1°, da Resolugao n°

19.784/97

21009/02-TSE, RESOLVE

do

TSE,

e de conformidade

com

a Resolugdo

n°

137/97

do

Tribunal Regional Eleitoral do Cearaé. PUBLIQUE-SE. REGISTRESE.CUMPRA-SE.TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA, em
Fortaleza, 19 de junho de 2002.
Des. José Mauri Moura Rocha

PRESIDENTE

SOARES JUNIOR, Juiz

Substituto, Titular da Comarca de Hidrolandia para responder pela 54* ZE
— Sania Quitéria, durante licenga da titular, Dra. Danielle Pontes de Arruda
Pinheiro CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza,
18 de junho de 2002.

PRESIDENTE

ATO N° 28 - O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, no uso
‘das atribuigGes que the sao conferidas pelo artigo 17, inciso VII do

Regimento Interno deste Tribunal, RESOLVE dispensar SANZIA MARIA
DE SOUZA MEDEIROS MONTENEGRO da fungio comissionada de
Assistente de Chefia da Coordenadoria de Pessoal, de nivel FC4 e designala para exercer a Fungo Comissionada de Assessora da Diretoria-Geral, de
nivel FC8, conforme o art.9°, caput, da Lei n° 9.421/96 c/c os artigos 2°e 14
da Resolugio n° 19.784/97 do TSE, e de conformidade com a Resolug&o n°
137/97 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara. PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
em Fortaleza,

designar, ad referendum deste Tribunal, a partir

JOSE RONALD CAVALCANTE

DES. JOSE MAURI MOURA ROCHA
2k

CEARA,

desta data, o DR.

BAK

PORTARIA N.° 314/2002 -O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, no uso das atribuigdes que Ihe o 17, inciso
XXV

do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com Resolucfo

21009/02-TSE, RESOLVE declarar vaga, a partir de 20.06.02, a 28° ZE Juazeiro do Norte/CE, com a promogiéo do Dr. FRANCISCO JAIME DE
MEDEIROS NETO, informando que os
exercicio da jurisdigao éleitoral, pelo prazo
judicatura nessa comarca, devem formular
CE, anexando Termo de Posse no Judiciario

magistrados interessados no
de 02(dois) anos, exercentes da
suas inscrigdes junto ao TRE/
Estadual, no prazo de 05(cinco)

dias uteis, contados a partir da publicacao desta portaria, no entanto, na
designacao sera observada a antigitidade na comarca, apurada entre os juizes
que nao hajam exercido titularidade nesta Justiga Especializada.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 20 de junho
de 2002.

19 de junho de 2002.

Des. José Mauri Moura Rocha
PRESIDENTE
RK

PORTARIA N.° 297/2002 -O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL

DES. josé mauri moura rocha

ELEITORAL DO CEARA, no uso das atribuigdes que the confere o art. 17,

PRESIDENTE
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Estardo sempre disponiveis pela Internet os ultimos 15
(quinze) exemplares dos Diarios da Justica publicados pelo
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Tribunal de Justica do Estado do Ceara;
Nas assinaturas via Internet, o assinante realiza os acessos
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desejados através de uma senha e tendo como limite a
quantidade de acessos pagos. Cada acesso realizado
correspondera a leitura de um jornal, portanto, cada vez que o assinante acessar o Diario da Justica pela Internet na
pagina do seu navegador sera debitado um acesso do total
de acessos disponiveis. O Didrio da Justica eletrénico sera
disponibilizado no formato ".pdf", sendo necessdrio para
isso um editor de texto que permita a leitura no respectivo

&

formato. No caso sugere-se o Acrobat Reader, por ser um

produto freeware, de uso publico, Caso’ o assinante nado
possua o Acrobat Rreader e deseje adquiri-lo basta acessar o
link: Como instalar o Acrobat Reader.
Na auséncia do editor de texto, podera ser realizado um
download do jornal selecionado, ou seja, uma cépia do |
jornal no formato “pdf que ficaré disponivel no
computador, permitindo que, posteriormente, quando o
editor de texto for instalado, o jornal possa ser consultado;
As consultas ao jornal, via internet, realizadas através do

editor de texto Acrobat Reader, podem ser agilizadas
utilizando o recurso Localizar, permitindo a busca rapida de

-

informacgées,

|

bastando

para

isso

informar

a

palavra

desejada ou parte dela.

Para maiores esclarecimentos ligue: (85)216-2606 / 216-2634
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