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FORTALEZA,

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 129

presente edital de Intimacao com o prazo de 48 horas, virem ou dele
conhecimento tiverem, que tendo sido determinado nos autos da
ALIMENTOS (FAM) requerida por WESLEYANE RODRIGUES

BEZERRA rep. por CECILIA RODRIGUES BEZERRA as- sistida por
, ficam desde logo Intimados: CECILIA RODRIGUES BEZERRA, no
prazo deste Edital por forca do despacho a seguir transcrito: A MM.
JUIZA DETERMINOU QUE A REPRESENTANTE LEGAL DA
MENOR FOSSE INTIMADA POR EDITAL PARA DIZER SE AINDA

HA INTERESSE PROCESSUAL. CONFORME TERMO DE AUD
JENCIA DE FL. 15. . Ciente aos advogados constituido Drs.:
PUBLICO.

(mat.

004432),

sob pena de serem considerados como verdadeiros, os fatos alegados pela
par- te autora na peticao inicial. Dado e passado nesta cidade de For- taleza,
Capital do Estado do Ceara. Fortaleza, 04 de julho de 2003. Eu, TIAGO

PEIXOTO FELICIANO (mat. 004432), ASSIST. DE ADMINISTRACAO
JUDICIARIA, o digitei. E eu-, CLAUDIA MARIA CAVALCANTE
SAMPAIO

(mat. 001008), Diretor(a) de Secretaria, o subscrevo

CRISTINA MARIA MONTEIRO BARROS
Juiz(a) de Direito

O PRESENTE EDITAL DEVE SER PUBLICADO TRES VEZES
SEGUIDAS.
DJ 09/07, 10/07 e 11/07/2003
aedek

14º VARA DE FAMÍLIA
Processo nº 2002.02.28642-8 (7073)

EDITAL DE INTERDIÇÃO
CRISTINA

MARIA MONTEIRO
Juiz(a) de Direito

BARROS

O Dr. Clécio Aguiar de Magalhães, Juiz de Direito da 14º Vara de
Família, desta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, por

nomeação legal, etc...

der

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada a interdição de
LUÍZA DUARTE MONTEIRO, brasileira, viúva, do lar, natural de Iguatu/
CE, nascida aos 27.8.1918, filha de José Duarte de Oliveira e Clarinda

SECRETARIA DA 104. VARA DE FAMILIA
PROCESSO: 2002.02.57386-9 ()
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS
JUSTIÇA GRATUITA

Alves de Oliveira que sofre de DOENÇA DE Alzheimer (CID. F00.0). O

O(A) CRISTINA MARIA MONTEIRO BARROS, Juiz de
Direito da 10A. VARA DE FAMILIA desta cidade de Fortaleza, Capital
do Esta- do do Ceara, por nomeacao legal, etc....FAZ SABER aos que
o presen- te edital de citacao com prazo de TRINTA (30) dias virem
ou dele conhecimento tiverem que por parte de BENEDITA MARIA
ALVES FONSECA , foi proposta uma acao de DIVORCIO LITIGIOSO
(FAM) contra BENEDITA MARIA ALVES FONSECA. . Pelo presente

fica

Sr(a)

o

BENEDITA

MARIA

ALVES

FONSECA,BRASILEIRA, CASADA, DO LAR, com endereco desconhecido, citado por forca do despacho a seguir transcrito: CITE-SE A

PROMOVIDA POR MEIO DE EDITAL, COM O PRAZO DE 30 DIAS.

mandei expedir o presente edital de citacao atraves do qual

fica Sr(a). BENEDITA MARIA ALVES FONSECA, CITADO(A), para
querendo
dias, sob
alegados
cidade de

DE 30 DIAS . As- sim mandei expedir o presente edital de citacao atraves
do qual fi- ca Sr(a). JOSE DOMINGOS DA SILVA, CITADO(A), para
querendo contes- tar a presente acao dentro do prazo de QUINZE (15) dias,

DE

ASSIST.

subscrevo.

.. Assim

|

Fortaleza, 08 de ju- lho de 2003. Eu, TIAGO

FELICIANO

ADMINISTRACAO JUDICIARIA, o di- gitei. E eu, CLAUDIA MARIA
CAVALCANTE SAMPAIO (mat. 001008), Deretor(a) de Secretaria, o

edital

2 89

JOSE DOMINGOS DA SILVA, POR MEIO DE EDITAL COM O PRAZO

O(A) CRISTINA MARIA MONTEIRO BARROS, Juiz(a) de
Di- reito da 104. VARA DE FAMILIA, desta cidade Fortaleza, Capital
do Estadodo Ceara, por, nomeacao legal, etc.... FAZ SABER aos que o

PEIXOTO

DE 2003- CADERNO

com endereco
SILVA,BRASILEIRO, CASADO, AUTONOMO,
desconhecido, ci- tado por forca do despacho a seguir transcrito: CITE-SE

SECRETARIA 10A. VARA DE FAMILIA
PROCESSO. 2002.02.53001-9 ()
EDITAL DE INTIMACAO COM O PRAZO DE 48 HORAS
JUSTIÇA GRATUITA

DEFENSOR

11 DE JULHO
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con- testar
pe- na de
pela parte
Fortaleza,

a presente acao dentro do prazo de QUINZE
serem considerados como verdadeiros, os
autora na peticao inicial. Dado e passado
Capital do Estado do Ceara. Fortaleza, 04 de

(15)
fatos
nesta
julho

de 2003. Eu, TIAGO PEIXOTO FELICIANO (mat. 004432), ASSIST.
DE ADMINISTRACAO JUDICIARIA, o digitei. E eu, CLAUDIA
MARIA CAVALCANTE SAMPAIO (mat. 001008), Diretor(a) de
Secretaria, o subscrevo
CRISTINA

MARIA MONTEIRO
Juiz(a) de Direito

BARROS

O PRESENTE EDITAL DEVE SER PUBLICADO TRES VEZES
SEGUIDAS.
DJ 09/07, 10/07 e 11/07/2003
ak

SECRETARIA DA 104. VARA DE FAMILIA
PROCESSO: 2003.02.28603-9 0
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS'
JUSTIÇA GRATUITA
O(A) CRISTINA MARIA MONTEIRO BARROS, Juiz de Direito
da 10A. VARA DE FAMILIA desta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara, por nomeacao legal, etc....FAZ SABER aos que o presen- te
edital de citacao com prazo de TRINTA (30) dias virem ou dele
conhecimento tiverem que por parte de JOSE DOMINGOS DA SILVA , foi
proposta uma acao de ALVARA (FAM) contra JOSE DOMINGOS DA
SILVA . Pelo presente edital fica o Sr(a) JOSE DOMINGOS DA

conjunto das provas testemunhal e pericial revela a veracidade das alegações
do(a) autor(a), de modo que é desprovido da capacidade de fato. Foi
nomeado(a) o(a) Sr(a). Veraluce Monteiro Duarte, curador(a) do referido
interditando, cujo munus será exercido(a) sem limites. O referido processo

foi julgado em 28.5.2003, pelo Dr. Clécio Aguiar de Magalhães, cujo teor
final da sentença é o seguinte: “(...) julgo, por sentença procedente o pedido
do(a) autor(a), nomeando-o(a) curador(a) do(a) interditando(a), na forma

do art. 5º, II, do CC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. PRI.

(...) “. O presente edital deverá ser publicado três vezes com intervalo de 10
(dez) dias. Fortaleza, 26 de junho de 2003. Eu, Marcello S. Wu Shuh, A.J.,
matr. 012081-1-X, o digitei. E eu, José Valter Vasconcelos, Diretor de

Secretaria, mat. 200.919, subscrevo.
Clécio Aguiar de Magalhães
Juiz de Direito da 14º Vara de Família

DI 01/07, 11/07 e 21/07/2003

VARAS CRIMINAIS
SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL
15 DIAS
DE CA
ITA
OPRAZO
EDITALDEC
No. PROCESSO : 200101049293
Fortaleza, 08 de julho de 2003

()

O(A) Dr(a). FRANCISCO SANTAMARIA M. PARENTE Juiz(a)
de Direito da PRIMEIRA VARA CRIMINAL de Fortaleza, Capital do Estado
do Ceara, por no- meacao legal, etc.FACO saber que, perante este Juizo e
expediente da Secretaria doDiretor abaixo assinado, foi denunciado(a) pelo
Dr. Promotor de Justica desta Comarca ANTONIO INACIO DE SOUSA,
de
natural
AGRICULTOR,
BRASILEIRO,SOLTEIRO(A),

QUIXERAMOBIM-CE, filho(a) de ANTONIO INACIO DE SOUSA e
MARIA ANTONIETA INACIO DE SOUSA, data do nascimento - 08/07/
1979residente na AV. SANTOS DUMONT,5360 PAPICU como incurso

na(s) sancao(0es) do(s) artigo(s) ART62-EMBRIAGUEZ-DEC LEI 3688/
41-CP . Que expedido mandado para a ci- tacao do(a) aludido(a)
denunciado(a), certificou o Oficial de Jus-tica encarregado da diligencia
encontrar-se ele(a), em lugar incer-to e nao sabido. Pelo que, nos termos do

art. 361, combinado com o art.365, paragrafo unico, do Codigo do Processo
Penal Brasileiro, mandei expedir o presente edital, com o prazo de 15 dias,
pelo qual fica o(a) mesmo(a) denunciado(a) citado(a) para comparecer
perante este Juizo, na sala das audiencias no o. andar do edificio do Forum

EEE

214:

DA JUSTIÇA Nº 129

FORTALEZA,

Clovis Bevilagua, sito a Rua Des. Floriano Benevides, 220 - Agua Fria, as
16:30 horas do dia 28 (VINTE E OITO)/AGOSTO/2003, a fim de ser
interrogado(a) e se ver processar ate o julgamento final, sob pena de revelia.
Eu JANOEBIO, TEC JUD, o digitei. SUBSCREVO PAULO PIRES DE
CARVALHO,

91040, Diretor da secretaria.

FRANCISCO SANTAMARIA M. PARENTE
JUIZ(A) DE DIREITO

JUIZO DE DIREITO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL
PROCESSO No.: 200101106319
RE(U): GILBERTO VIEIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

O(A) DR(A). ANTONIO AIRTON PONTES JUIZ DE DIREITO
DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DESTA COMARCA DE
FORTALEZA,
CAPITAL DO ESTADO
DO CEARA,
POR

NOMEACAOLEGAL, ETC, FAZ SABER a todos os que o presente edital,
com pra- zo acima mencionado, virem ou dele tiverem conhecimento que,
no PROCESSO a que responde perante este Juizo o(a) re(u) supramencionado por infracao ao(s) artigo(s) 155 PARAG
40. 1EIV DOC.PB.
ocorrido no dia 24/06/2001 foi o(a) acusado(a) SENTENCA

CONDENATORIA OBS. DEVERA O ACUSADO COMPARECER A
ESTE JUIZO PARA A AUDIENCIA ADMONITORIA DESIGNADA
PARA O DIA 22.09.2003 AS 13 HORAS, por sentenca de 08.10.2001
incurso no referido dispositivo legal. Ecomo nao tenha sido posssivel intimalo(a), pessoalmente, pelo pre- sente edital o(a) intima da mencionada decisao,
da qual podera in- terpor, dentro de S(CINCO DIAS), a contar do termino
do prazo em questao, o recurso cabivel sob pena de ver passar em julgado

ALESSANDRA NATASHA ALVES DE PAULA, Diretor da Secretaria.

de Direito da DECIMA SEXTA VARA CRIMINAL de Fortaleza, Ca- pital
do Estado do Ceara, por nomeacao legal, etc. FACO saber que, perante este
Juizo e expediente da Secretaria doDiretor abaixo assinado,
foi
denunciado(a) pelo Dr. Promotor de Justica desta Comarca GERMANO

PEREIRA DE MELO
NETO,
BRASILEIRO,SOLTEIRO(A),
DESOCUPADO, natural de FORTALEZA/CE, filho(a) de RAIMUNDO

EDMAR PINTO e RAIMUNDA COSMA DE MELO, data do nascimento

- 06/03/1976residente na RUA VIANA DE CARVALHO,

220 - Agua Fria, as 16H horas do dia 06 DE OUTUBRO DE 2003, a fim de

ser interrogado(a) e se ver processar ate o Julgamento final, sob pena de
revelia. Eu- AURENIR BENTO, MAT. 11935, AUX. JUD., o digitei.

SUBSCREVO

O(A) Dr(a). HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Juiz(a)

JOSE GOMES TORRES, BRASILEIRO,CASADO(A), COMERCIANTE,
GOMES

DA

SILVA

€

FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES TORRES, data do nasci- mento -

13/01/1960residente na RUA LINS DO REGO, 628, VILA PERI como
incurso na(s) sancao(0es) do(s) artigo(s) LEI 9.437/97 - PORTEDE ARMA
- Que expedido mandado para a citacao do(a) aludido(a) de-nunciado(a),
certificou o Oficial de Justica encarregado da dili-gencia encontrar-se ele(a),
em lugar incerto e nao sabido. Pelo que, nos termos do art. 361, combinado
com o art.365, paragrafo u- nico, do Codigo do Processo Penal Brasileiro,
mandei expedir o pre- sente edital, com o prazo de 15 dias, pelo qual fica
o(a) mesmo(a) denunciado(a) citado(a) para comparecer perante este Juizo,
na sala das audiencias no o. andar do edificio do Forum Clovis Bevilaqua,
sito a Rua Des. Floriano Benevides, 220 - Agua Fria, as 16H horas do dia
15 DE SETEMBRO DE 2003, a fim de ser interrogado(a) e se ver processar
ate o julgamento final, sob pena de revelia. Eu- AURENIR BENTO, MAT.

11935, AUX. JUD., o digitei. SUBSCREVO ANA CELIA ALVES DE
:

HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA
JUIZ(A) DE DIREITO
eae

ANA CELIA ALVES

DE SOUZA,

secretaria.

HENRIQUE JORGE HOLANDA
JUIZ(A) DE DIREITO

12308, Diretor da

SILVEIRA

dese

SECRETARIA DA DECIMA SEXTA VARA CRIMINAL
EDITALDEC
ITA
OPRAZO
DE CA
15 DIAS
: 200101017278 ()

FILHO, BRASILEIRO, CASADO(A),MECANICO, natural de PACAJUS-

de Direito da DECIMA SEXTA VARA CRIMINAL de Fortaleza, Ca- pital
do Estado do Ceara, por nomeacao legal, etc.FACO saber que, perante este
Juizo e expediente da Secretaria doDiretor abaixo assinado, foi
denunciado(a) pelo Dr. Promotor de Justica desta Comarca FRANCISCO

12308, Diretor da secretaria.

85, MONTE

CASTELO como incurso na(s) sancao(oes) do(s) artigo(s) ART 157ROUBO PARAG.2o., II DO CPB. Que expedido mandado para a citacao
do(a) aludido-(a) denunciado(a), certificou o Oficial de Justica encarregado
dadiligencia encontrar-se ele(a), em lugar incerto e nao sabido. Pelo
que,
nos termos do art. 361, combinado com o art.365, patagrafo u- nico,
do
Codigo do Processo Penal Brasileiro, mandei expedir o pre- sente edital,
como prazo de 15 dias, pelo qual fica o(a) mesmo(a) denunciado(a) citado(a)
para comparecer perante este Juizo, na sala das audiencias no o. andar
do
edificio do Forum Clovis Bevilaqua, sito a Rua Des. Floriano Benevides,

O(A) Dr(a). HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Juiz(a)

No. PROCESSO : 199801007338 ()
Fortaleza, 08 de julho de 2003

SOUZA,

2

de Direito da DECIMA SEXTA VARA CRIMINAL de Fortaleza, Ca- pital
do Estado do Ceara, por nomeacao legal, etc. FACO saber que, perante este
Juizo e expediente da Secretaria doDiretor abaixo assinado,
foi
denunciado(a) pelo Dr. Promotor de Justica desta Comarca JOAO LOPES

SECRETARIA DA DECIMA SEXTA VARA CRIMINAL
EDITALDECITACA OPRAZO
DE 15 DIAS

JOAO

CADERNO

Fortaleza, 08 de julho de 2003

esto

de

2003-

No. PROCESSO : 200201066017 ()
Fortaleza, 08 de julho de 2003

No. PROCESSO

ANTONIO AIRTON PONTES
JUIZ(A) DE DIREITO

filho(a)

DE

SECRETARIA DA DECIMA SEXTA VARA CRIMINAL
EDITALDEC
OPRAZO
ITA
DE CA
15 DIAS

dita decisao. Outrossim, faz saber que este Juizo tem sua sede no 10. andar

do Edificio do Forum Clovis Bevilaqua - Rua Des. Floriano Be- nevides,
220 - Agua Fria. Para conhecimento de todos € passado o presente edital,
cuja 2a. via fica afixada no local de costume. Da- do é passado nesta cidade
de Fortaleza, 08 de julho de 2003. Eu MARIA JOSE,o digitei. Subscrevo :

de TEESINA-PI,

JULHO

O(A) Dr(a). HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA J uiz(a)

Rx

natural

11 DE

CE, filho(a) de JOAO ALVES LOPES e -, data do nascimento - 10/05/
1965residente na RUA TENENTE WILSON, 142, AEROLANDIA como
incurso na(s) sancao(oes) do(s) artigo(s) ARTIO - LEI 9437/97 . Que
expedido mandado para a citacao do(a) aludi-do(a) denunciado(a), certificou
o Oficial de Justica encarregado dadiligencia encontrar-se ele(a), em lugar
incerto e nao sabido. Pelo que, nos termos do art. 361, combinado com
o
art.365, paragrafo u- nico, do Codigo do Processo Penal Brasileiro, mandei
expedir o pre- sente edital, com o prazo de 15 dias, pelo qual fica o(a)
mesmo(a) denunciado(a) citado(a) para comparecer perante este Juizo, na
sala das audiencias no o. andar do edifício do Forum Clovis Bevilaqua, sito
a Rua Des. Floriano Benevides, 220 - Agua Fria, as 16H horas do dia 02
DE OUTUBRO DE 2003, a fim de ser interrogado(a) e se ver processar ate
o julgamento final, sob pena de revelia. Eu- AURENIR BENTO, MAT.

11935, AUX. JUD., o digitei. SUBSCREVO

SOUZA,

ANA CELIA ALVES

DE

12308, Diretor da secretaria.

HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA
JUIZ(A) DE DIREITO

VARAS DO JÚRI
SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DO JURI
EDITALDEC
CA OPRAZO
ITA
DE 15 DIAS
No. PROCESSO : 200301078050 ()
Fortaleza, 08 de julho de 2003

O(A) Dr(a). MARCOS AURELIO RODRIGUES Juiz(a) de Direito

da SEGUNDA VARA DO JURI de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara,
por nomeacao legal, etc. FACO saber que, perante este Juizo é expediente

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 129

FORTALEZA,

da Secretaria doDiretor abaixo assinado, foi denunciado(a) pelo Dr. Promotor

de Justica desta Comarca NARCISO LIMA SILVA, BRASILEIRO,
SOLTEIRO(A),PEIXEIRO, natural de PARACURU-CE, filho(a) de e
VALDENORA LIMA SILVA, data do nascimento - 14/08/1964residente
na RUA FULGENCIO CRUZ, 1202 MESSEJANA como incurso na(s)
sancao(oes) do(s) artigo(s) ART 121-HOMICIDIO PARAGRAFO 2o.,
INCISOS ILE IV DO C.P.B.. Que ex- pedido mandado para a citacao do(a)
aludido(a) denunciado(a), cer-tificou o Oficial de Justica encarregado da
diligencia encontrar-seele(a), em lugar incerto e nao sabido. Pelo que, nos

termos do art. 361, combinado com o art.365, paragrafo unico, do Codigo
do Proces- so Penal Brasileiro, mandei expedir o presente edital, com o
prazo de 15 dias, pelo qual fica o(a) mesmo(a) denunciado(a) citado(a)

para comparecer perante este Juizo, na sala das audiencias no 30.NIVELO.
andar do edificio do Forum Clovis Bevilaqua, sito a Rua Des. Floriano
Benevides, 220 - Agua Fria, as 14:00 horas do dia 11 DE AGOSTO DE
2003, a fim de ser interrogado(a) e se ver processar ate o julgamento final,
sob pena de revelia. Eu- ANDREA C. MEDEIROS (201631), ATEND.

JUDICIARIO, o digitei. SUBSCREVO HORACIO FRANCA DRAGAUD
NETO, 200903.1/5, Diretor da secretaria.

MARCOS AURELIO RODRIGUES
JUIZ(A) DE DIREITO

11

DE

JULHO

DE

2003-

CADERNO

2

de Justica encarrega-do da diligencia encontrar-se ele(a), em lugar incerto
e nao sabi- do. Pelo que, nos termos do art. 361, combinado com o art.365,

pa- ragrafo unico, do Codigo do Processo Penal Brasileiro, mandei expedir o presente edital, com o prazo de 15 DIAS dias, pelo qual fica o(a)
mesmo(a) denunciado(a) citado(a) para comparecer perante este Juizo, na
sala das audiencias no 20. andar do edificio do Forum Clovis Bevilaqua,
sito a Rua Des. Floriano Benevides, 220 - Agua Fria, as 16:00 horas do dia
13/08/2003, a fim de ser interrogado- (a) e se ver processar ate o julgamento
final, sob pena de revelia. Eu DANIELLI LINS 002197, AUX JUDICIARIAÃAO

digitei. SUBSCREVO

FERNANDA

LEITE MAGALHAES,

000976,

Diretor da secretaria.

MARCOS AURELIO RODRIGUES
JUIZ(A) DE DIREITO

VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE FORTALEZA
EDITAL DE CITAÇÃ
PROCESSO Nº 4759/2003.
COM PRAZO DE VINTE (20)) DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

ee

O DOUTOR PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA, JUIZ DE

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DO JURI
EDITALDECITA
CA OPRAZO DE 15 DIAS
No. PROCESSO : 200301041725 ()
Fortaleza, 08 de julho de 2003

O(A) Dr(a). MARCOS AURELIO RODRIGUES Juiz(a) de Direito
da SEGUNDA VARA DO JURI de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara,
por nomeacao legal, etc.FACO saber que, perante este Juizo e expediente
da Secretaria doDiretor abaixo assinado, foi denunciado(a) pelo Dr. Promotor
de Justica desta Comarca IGOR ALEXANDRE LOPES VASCONCELOS,

BRASILEIRO,SOLTEIRO(A), ESTUDANTE, natural de FORTALEZA/CE,
filho(a) de ALDEMIR TORRES VASCONCELOS e MARIA DE
LOURDES LOPES VASCONCELOS, data do nascimento - 05/09/
1983residente na RUA SAO PAULO, 2093 JACARECANGA como incurso
na(s) sancao(oes) do(s) artigo(s) ART121-HOMICIDIO PARAG.2o., HI E

IV, C/C ART.29 DO C.PB,, E ART.lo., I, ART.20., PARAG.lo., DA LEI
8072/90. Que expedido mandado para a citacao do(a) aludido(a)
denunciado(a), certificou o Oficial deJustica encarregado da diligencia
encontrar-se ele(a), em lugar in-certo e nao sabido. Pelo que, nos termos do

art. 361, combinado com o art.365, paragrafo unico, do Codigo do Processo
Penal Brasileiro, mandei expedir o presente edital, com o prazo de 15 dias,
pelo qual fica o(a) mesmo(a)

DIREITO RESPONDENDO

PELA

1º VARA

DA INFÂNCIA E DA

JUVENTUDE DA COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO

DO CEARÁ, POR NOMEAÇÃO LEGAL ETC...

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou seu conhecimento
deva pertencer, que tramita perante este Juízo, um PEDIDO DE ADOÇÃO,
requerido por MARIA DO CARMO AIRES DOS SANTOS, brasileira,
solteira, comerciante infornal, residente na Rua Padre Arimatéia, nº 288,
Bairro Vila Manoel Sátiro, nesta Capital, em favor do(a) menor TAILSON
DE OLIVEIRA ARAÚJO, nascido(a) no dia 13 de janeiro de 1998, filho(a)

de Antonio Ney Mourão de Araújo e Maria Silva de Oliveira, onde o MM.
Juiz despachou os autos, determinando a expedição do presente EDITAL
DE CITAÇÃO e, através do qual fica(m) CITADO(A)J(S) o(a)(s) Sr(s)(a):
ANTONIO NEY MOURÃO DE ARAÚJO E MARIA SILVA DE
OLIVEIRA, genitor(a)(es) do menor em tela, para que no prazo da lei, após
o término do prazo deste edital oferecer(em) respostas, instruindo-as com
os documentos necessários, requerendo desde logo a produção de outras

provas que houver. Dado e passado no Juizado da Infância e da Juventude
de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, ao(s)nove (09) dia(s) do mês de
julho do ano de dois mil e três (2003) Eu, Carlos Rogério do Nascimento,
Diretor da Secretaria em exercício, digitei e subscrevo.

PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA
Juiz de Direito

'

denunciado(a) citado(a) para comparecer"

“ perante este Juizo, na sala das audiencias no 30.NIVELO. andar do edificio
do Forum Clovis Bevilaqua, sito a Rua Des. Floriano Benevides, 220 Agua Fria, as 15:30 horas do dia 06 DE AGOSTO DE 2003, a fim de ser
interrogado(a) e se ver processar ate o julgamento final, sob pena de revelia.
Eu ANDREA C. MEDEIROS (201631), ATEND. JUDICIARIO, o digitei.
SUBSCREVO HORACIO FRANCA DRAGAUD NETO, 200903.1/5,
Diretor da secretaria.

16 - COMARCAS

DO INTERIOR

16.1 - EDITAIS, AVISOS E OUTROS
DIENTES

EXPE-

MARCOS AURELIO RODRIGUES
JUIZ(A) DE DIREITO
eek

SECRETARIA DA QUARTA VARA DO JURI
EDITALDECITA
CA OPRAZO DE 15 DIAS
No. PROCESSO

: 200301033447 ()

Fortaleza, 08 de julho de 2003

O(A) Dr(a). MARCOS AURELIO RODRIGUES Juiz(a) de Direito
da QUARTA VARA DO JURI de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara,

por nomeacao legal, etc.FACO saber que, perante este Juizo e expediente
da Secretaria doDiretor abaixo assinado, foi denunciado(a) pelo Dr. Promotor
de Justica desta Comarca FRANCISCO DE SOUSA ALVES,

BRASILEIRO,CASADO(A), OPERADOR DE ELEVATORIA, natural de
ACARAPE/CE, filho(a) de JOSE ALVES DA SILVA e JOSEFA DE SOUSA
ALVES, data do nascimento - 12/01/1938residente na RUA GENERAL
SAMPAIO, 1753 CENTRO como incurso na(s) sancao(oes) do(s) artigo(s)

ART 121-HOMICIDIO CAPUT,C/C ART.14, II DO CPB. Que expedido
mandado para a citacao do(a) a-ludido(a) denunciado(a), certificou o Oficial

COMARCA DE ACOPIARA
SECRETARIA DA ZA. VARA
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo n. 15/03 (2003.0002.1471-5) — Art. 157, $ 2º,

Ie

do CPB.

Réu(s): ALEX JOSÉ SAMPAIO DE OLIVEIRA, vulgo “Alex”,
brasileiro, solteiro, sem profissão definida, nascido aos 16.09.1982, natural

de João Pessoa/PB, filho de Geraldo José de Oliveira e de Ana Lúcia

Sampaio, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Prazo do Edital: 15 dias

O Dr. Cristiano Rabelo Leitão, Juiz de Direito Respondendo pela
2º. Vara da Comarca de Acopiara/CE, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação, com
prazo de quinze (15) dias, virem ou dele notícia tiverem, que tramita neste
Juízo uma Ação Criminal em que é autora a Justiça Pública Estadual em
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face de Alex José Sampaio de Oliveira, vulgo “Alex”, como incurso(s)
no art. 157, $ 2º, e II, do CPB, e, tendo em vista encontrar-se em lugar
indeterminado, mandei passar o presente edital, pelo qual CITO o(a/s)
acusado(a/s), do termos da presente ação, bem como o INTIMO a
comparecer perante este Juízo, na Sala de Audiências do Fórum Professor

incapacidade do Interditando de exercer os atos da vida civil, na forma do
art. 5º, II, do Código Civil, e de acordo com o Art. 454 do mesmo Código,
foi nomeado Curador sob compromisso, por tempo indeterminado, seu pai

Francisco Uchoa de Albuquerque, sito na Rua Cícero Mandu, s/n, Acopiara/

por três vezes, com intervalo de 10 dias, na forma do Art. 1.184 do CPC.

CE, no dia 30.7.2003, às 10h00, a fim de ser(em) interrogado(s) e se
ver(em) processar e julgar como incurso(s) nas sanções penais acima
mencionadas, ficando desde logo citado(a/s) para os demais termos e atos
processuais até o julgamento final, sob pena de revelia, podendo comparecer
para o ato audiencial suprareferido acompanhado de advogado, o qual não
poderá intervir ou influir de qualquer forma nas perguntas e respostas (art.
187 do CPP). E para que chegue ao conhecimento de todos, especialmente
do(s) réu(s), o presente edital será afixado no local de costume e publicado
no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade de Acopiara/CE, aos 9
de julho de 2003. Eu, (Luzinery de Q. S. Viana, Técnica Judiciária, mat.
2444-1-4), o digitei. E eu, (Maria Franciana de Oliveira, Diretora de
Secretaria, mat. 1432/1-9), o subscrevi.
Cristiano Rabelo Leitão
Juiz de Direito Respondendo

JUSTIÇA GRATUITA
Processo Nº 2000.0162.2195-9
Exoneração de Alimentos
Autor - Benedito Lopes da Silva
Promovido — Maria Célia Lopes

ADRA. JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO, Juíza de Direito Titular
da 2* Vara da Comarca de Aracati, Estado do Ceará, por nomeação legal

etc.,
FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou notícia dele tiverem
que, tramita por este Juízo e expediente da Segunda Vara a presente a Ação
de Exoneração de Alimentos BENEDITO LOPES DA SILVA move contra
a Sra. MARIA CÉLIA LOPES, que por estar atualmente em local incerto
e não sabido e para que o presente feito prossiga na forma legal, este Juízo
determinou sua Citação por edital, com o prazo de 30(trinta) dias, sobre
todos os termos da referida ação, bem como, da decisão deste Juízo de fls.
55/58, que concedeu a antecipação da tutela pretendida, exonerando ,
provisoriamente, o autor da obrigação alimentar; e para querendo, no prazo
de 15 (quinze) dias, após a audiência de conciliação designada para o dia
13.08.2003, às 11h40min, na Secretaria da 2º Vara desta Comarca de
Aracati, com endereço na Trav. Felismino Filho, s/n, contestar a referida
ação, sob pena de não o fazendo, considerar-se verdadeiros os fatos narrados,
bem como confissão e aplicação da pena de revelia. E, para que ninguém
alegue ignorância manda expedir o presente edital, que deverá ser publicado
três (3) vezes pelo Diário da Justiça, bem como afixado no lugar de costume
deste Forum.
Dado e passado em Aracati, aos vinte e três de junho de dois mil e
três(2003). Eu,
|, Maria Elzenir de Sousa, Diretora de Secretaria, o
digiteiimprimi e o subscrevi.

COMARCA DE ARARIPE
SECRETARIA DE VARA ÚNICA
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE INTERDIÇÃO
Carvalho,

Pub. DJ 11/07, 21/07 e 31/07/2003
dee

SECRETARIA DE VARA ÚNICA
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE INTERDIÇÃO

tiverem, que por este Juízo e respectiva Secretaria tramitou uma Ação de
Interdição, Proc. n.º 2002.142.00152-8, e foi requerida e decretada por
sentença datada de 22/05/2008, a Interdição de FRANCISCA LEÔNCIO
PEREIRA, brasileira, solteira, filha de Antonio Leôncio Pereira e Maria
dos Santos Pereira, natural de Araripina-PE, portadora de deficiência mental
classificada como C.I.D. 102, evidenciando a incapacidade da Interditanda
de exercer os atos da vida civil, na forma do art. 5º, II, do Código Civil, e de
acordo com o Art. 454 do mesmo Código, foi nomeada Curadora sob
compromisso, por tempo indeterminado, MARIA APARECIDA
PATRÍCIO DA SILVA. E para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandei expedir o presente Edital, que deverá ser publicado
por três vezes, com intervalo de 10 dias, na forma do Art. 1.184 do CPC.
Dado e passado nesta cidade de Potengi-CE, aos oito (08) dias do mês de
juiho do ano dois mil e três (2003). Eu, Maria Elisabete Nunes de Alencar,
Auxiliar Judiciária, o digitei.
Dr. José Acelino Jácome Carvalhoi

Juiz de Direito respondendo
Pub. DJ 11/07, 21/07 e 31/07/2003

COMARCA DE BAIXIO
SECRETARIA DE VARA ÚNICA
EDITAL DE INTERDIÇÃO
Justiça Gratuita
PROCESSO N.º 2002.0004.6657-0 (832/2002)
Ação: Interdição
Promovente: Sebastiana Ferreira de Almeida
Interditanda: Maria Zenaide de Almeida

O DOUTOR CLÁUDIO AUGUSTO MARQUES DE SALES,
MM JUIZ DE DIREITO — RESPONDENDO POR ESTA COMARCA DE
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por força da sentença proferida por este Juízo
em 05 de maio de 2003, foi decretada a INTERDIÇÃO de Maria Zenaide
de Almeida, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil, posto que, conforme ficou apurado a mesma é portadora
de doença mental, sendo-lhe nomeada curadora a Sr* Sebastiana Ferreira
de Almeida, brasileira, casada, funcionária pública, portadora da CI/RG nº.

Juíza de Direito Titular da 2º Vara

Jácome

Juiz de Direito respondendo

BAIXIO, ESTADO DO CEARÁ, por nomeação legal, etc.

JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO

José Aeclino

Dr. José Acelino Jácome Carvalho

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento

EDITALDECITAÇÃO

Doutor

Dado e passado nesta cidade de Potengi-CE, aos oito (03) dias do mês de
julho do ano dois mil e três (2003). Eu, Maria Elisabete Nunes de Alencar,
Auxiliar Judiciária, o digitei.

O Doutor José Acelino Jácome Carvalho, Juiz de Direito
respondendo por estal Comarca de Araripe e Comarca Vinculada de Potengi,
Estado do Ceará, por nomeação legal etc.

COMARCA DE ARACATI

“O

JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA. E para que chegue ao conhecimento
dos interessados, mandei expedir o presente Edital, que deverá ser publicado

249.1411

Juiz

de Direito

respondendo por esta Comarca de Araripe e Comarca Vinculada de Potengi,
Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e respectiva Secretaria tramitou uma Ação de
Interdição, Proc. n.º 2002.142.00363-6, e foi requerida e decretada por
sentença datada de 12/05/2003, a Interdição de GIVALDO ALVES DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, sem profissão, filho de Joaquim Alves de
Oliveira e Alzira Alves de Oliveira, natural de Potengi-Ce, portador de
deficiência mental classificada como C.I.D. F 72, evidenciando a

SSP-PB, residente na Av. Lucas Ricarte de Alencar, nº 149, nesta

cidade, que exercerá o encargo sem restrições. O presente edital deverá ser
publicado no órgão oficial por três (03) vezes, com intervalo de dez (10)

dias, nos termos do Art. 1.184 do CPC, e afixado no átrio do Fórum local.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Baixio, Estado do
Ceará, aos vinte e sete (27) dias do mês de junho de dois mil e três (2003).
Eu, Maria Orlaide Pereira Pinheiro, Diretora de Secretaria, digitei e
subscrevi.

DR. CLÁUDIO AUGUSTO MARQUES DE SALES
JUIZ DE DIREITO - RESPONDENDO
DJ 01/07, 11/07 e 21/07/2003

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 129

FORTALEZA,

COMARCA DE BARROQUINHA
Secretaria da Vara Única
EDITAL DE INTERDIÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA

O DR. FERNANDO LUIZ PINHEIRO BARROS, Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Barroquinha-CE, no uso de suas atribuições
legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento formulado por
MARIA DE NAZARÉ VIANA, bras., solteira, do lar, residente na rua Nova,

730, distrito de Araras, Barroquinha-CE, foi decretada por este Juízo a
INTERDIÇÃO de ANTONIO CARLOS GONÇALVES VIANA, tendo como
causa da interdição a doença mental CID N.º F71.1, atestada por perícia
médica, que o torna permanentemente incapaz para exercer os atos da vida
civil, tudo em

conformidade

com

a sentença deste Juízo datada de

27.02.2003, prolatada nos autos do processo N.º 2002.131.00068-1, Ação
de Interdição, com trâmite nesta Secretaria de Vara Única da Comarca
Vinculada de Barroquinha, tendo sido nomeada para CURADORA do
interditando a Sra. MARIA DE NAZARÉ VIANA, cujo múnus será exercido
sem limites enquanto persistir a anomalia. E para que de fato ninguém
alegue ignorância mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será
publicado no Diário da Justiça, por três vezes, com intervalo de 10(dez)
dias, e afixado no local de costume, na forma do Art. 1.184 do CPC. Dado
e passado nesta cidade e comarca de Barroquinha(CE), aos 25 dias do mês
de junho do ano de dois mil e três (2003). Eu, Ricardo Alexandre da Silva
Costa, Diretor de Secretaria da la. Vara, subscrevi.
Bel. Fernando Luiz Pinheiro Barros
Juiz de Direito - TJCE 0288
DJ 01/07, 11/07 e 21/07/2003

COMARCA DE BOA VIAGEM
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Exmº. Sr. Dr. Pedro Pia de Freitas, Juiz de Direito da Comarca
de Boa Viagem/CE, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente virem, que perante este Juízo e

Secretaria de Vara Única se processam os autos nº 2000.037.00012-4, de
uma Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Alimentos, promovida
por LUCINETE PEREIRA BRAGA, a qual encontra-se em local incerto e

não sabido, conforme certificou o meirinho encarregado da diligência, razão
porque, mandou o MM.
qual ficam INTIMADOS

Juiz expedir o presente edital de intimação, pelo
todos

os interessados, inclusive a Sr”. Lucinete

Pereira Braga, para manifestar interesse no prosseguimento da ação, no
prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção do feito (art. 267
do CPC). Dado e passado nesta Comarca de Boa Viagem/CE, Secretaria de
Vara Única, aos trinta (30) dias do mês de junho do ano dois mil e três
(2003). Eu, (as) (Vanderkf Rodrigues Lima), Diretora de Secretaria, fiz digitar .
e subscrevo.
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15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste, presumir-se-ão
admitidos como verdadeiros os fatos articulados pelos promoventes, devendo
outrossim, ficar INTIMADA para as demais fases e atos do processo. Dado
e passado nesta Comarca de Boa Viagem/CE, Secretaria de Vara Única,
aos trinta (30) dias do mês de junho do ano dois mil e três (2003). Eu, (as)
(Vanderlí Rodrigues Lima), Diretora de Secretaria, fiz digitar e subscrevo.
Dr. Pedro Pia de Freitas
Juiz de Direito
espeto

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO DE 20 DIAS
JUSTIÇA GRATUITA

O Exmº. Sr. Dr. Pedro Pia de Freitas, MM. Juiz de Direito da
Comarca de Boa Viagem/CE, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente virem, que perante este Juízo e
Secretaria de Vara Única se processam os autos nº 2003.037.00202-2, de

uma Ação de Divórcio requerida por Luiza de Souza Vieira contra
ANTONIO DE SOUZA VIEIRA, por estar em lugar incerto e não sabido,
conforme declarado nos autos, razão porque, mandou o MM. Juiz expedir
o presente edital de citação, pelo qual fica o requerido CITADO, para todos
os termos da enfocada ação, sob pena de revelia, com a advertência de que
não sendo contestada a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a
partir da citação, presumir-se-ão admitidos como verdadeiros os fatos
articulados pela promovente. Devendo outrossim, ficar INTIMADO para
as demais fases e atos do processo. Dado e passado nesta Comarca de Boa
Viagem/CE, Secretaria de Vara Única, aos trinta (30) dias do mês de junho
do ano dois mil e três (2003). Eu, (as) (Vanderií Rodrigues Lima), Diretora
de Secretaria, fiz digitar e subscrevo.
Dr. Pedro Pia de Freitas
Juiz de Direito
ek

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Exmº. Sr. Dr. Pedro Pia de Freitas, Juiz de Direito da Comarca
de Boa Viagem/CE, na forma da lei, etc...

FAZ SABER aos que o presente virem, que perante este Juízo e
Secretaria de Vara Única se processam os autos nº 2000.037.00137-6, de

uma Ação de Divórcio promovida por ANA ELVIRA SOUSA FERREIRA,
a qual encontra-se em local incerto e não sabido, conforme certificou o

meirinho encarregado da diligência, razão porque, mandou o MM. Juiz
expedir o presente edital de intimação, pelo qual ficam INTIMADOS todos
os interessados, inclusive a Sr”. Ana Elvira Sousa Ferreira, para manifestar...
interesse no prosseguimento da ação, no prazo de quarenta e oito (48) horas,
sob pena de extinção do feito (art. 267 do CPC). Dado e passado nesta
Comarca de Boa Viagem/CE, Secretaria de Vara Única, aos trinta (30) dias
do mês de junho do ano dois mil e três (2003). Eu, (as) (Vanderlí Rodrigues
Lima), Diretora de Secretaria, fiz digitar e subscrevo.
Dr. Pedro Pia de Freitas
Juiz de Direito

Dr. Pedro Pia de Freitas

Juiz de Direito

COMARCA DE CASCAVEL

eo

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO DE 20 DIAS
JUSTIÇA GRATUITA

O Exmº. Sr. Dr. Pedro Pia de Freitas, MM. Juiz de Direito da
Comarca de Boa Viagem/CE, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente virem, que perante este Juízo e

Secretaria de Vara Única se processam os autos nº 2000.037.00745-5 de
uma Ação de Adoção requerida por José Ribeiro de Farias e Antonia Alves
de Farias em favor de Erivaldo Luís de Lima, filho de LAIDES LUÍS DE
LIMA, esta em lugar incerto e não sabido, conforme declarado nos autos,

razão porque, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital de citação,
pelo qual fica a Sr” Laides Luís de Lima CITADA para todos os termos da
enfocada ação, para contestar ou manifestar aquiescência, sob pena de
revelia, com a advertência de que não sendo contestada a ação, no prazo de

EDITAL DE INTERDIÇÃO
PODER JUDICIÁRIO-JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA
DE CASCAVEL, ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DA 1º VARAJUSTIÇA GRATUITA- EDITAL DE INTERDIÇÃO. PROC. Nº
2000.0149.1552-0 (1413), Aristófanes Vieira Coutinho Júnior, Juiz de
Direito da 1º Vara da Comarca de Cascavel, Estado do Ceará, por nomeação
legal... FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSINETE OLIVEIRA
HOLANDA, brasileira, solteira, menor púbere, filho de Josias Holanda de
Sousa e de Alfredina de Oliveira Holanda, tendo como causa da interdição,

enfermidade mental atestada por perícia médica, que a torna incapaz de
exercer os atos da vida civil, tudo de conformidade com a r. sentença deste
Juízo, datada de 13 de junho de 2.003, prolatada nos
mencionados, tendo sido ALFREDINA DE OLIVEIRA

autos acima
HOLANDA

EM

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 129

nomeada curadora do interditando, cujo múnus será exercido sem limites,
enquanto persistir a anomalia psíquica. E, para que do fato ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na
Imprensa Oficial do Estado e afixado no lugar público de costume, por três
vezes, com intervalo de dez (10) dias, na forma do art. 1.184 do C.PC.
Dado e passado nesta Cidade de Cascavel, Estado do Ceará, aos vinte e
quatro (24) dias do mês de junho do ano dois mil e três (2.003). Eu, Cláudio
Carvalho da Silva, Auxiliar Judiciário, digitei e eu, Francisco Antonio da
Silva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
Aristófanes Vieira Coutinho Júnior
Juiz de Direito
DJ 01/07, 11/07 e 21/07/2003
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notícia tiverem e a quem interessar possa, que tem curso perante este Juízo,
sito na Rua Juaci Sampaio Pontes, 2091, e expediente nesta Secretaria da
1º Vara, o processo nº 5488/2002 (2002.0002.0248-4), que trata de uma
Ação de EXECUÇÃO FISCAL, promovida pelo MUNICÍPIO DE

CAUCAIA, contra FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES, que se
encontra em lugar incerto e não sabido. É o presente para CITAR
FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES, para que dentro de cinco (05)
dias pague o principal e cominações legais, inscrita desde 29/06/2001, no

valor total atualizado de R$ 815,65 (OITOCENTOS E QUINZE REAIS
E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) ou garanta a execução, sob pena
de penhora, nos termos da Lei nº 6.830/80. CUMPRA-SE, observadas as
formalidades legais. Aos 07 de julho de 2003. Eu, Marta Maria Rocha
Oliveira, digitei, e Eu, Márcia Maria Gonçalves, Diretora de Secretaria,
respondendo, subscrevo.

eek

ANTONIO CARLOS KLEIN

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Juiz de Direito Respondendo pela 1º Vara

PODER JUDICIÁRIO-JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA
DE CASCAVEL, ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DA 1º VARAJUSTIÇA GRATUITA- EDITAL DE INTERDIÇÃO. PROC. Nº
2000.0008.9962-0

(1699), Aristófanes Vieira Coutinho Júnior, Juiz de

Direito da 1º Vara da Comarca de Cascavel, Estado do Ceará, por nomeação
legal... FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que foi decretada a INTERDIÇÃO de FRANCISCO PEREIRA
DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, filho de Francisco Pereira da Silva
e de Margarida Maria de Sousa Silva, tendo como causa da interdição,
enfermidade mental atestada por perícia médica, que o torna incapaz de
exercer os atos da vida civil, tudo de conformidade com a r. sentença deste
Juízo, datada de 13 de junho de 2.003, prolatada nos autos acima
mencionados, tendo sido MARGARIDA MARIA DE SOUZA SILVA
nomeada curadora do interditado, cujo múnus será exercido sem limites,
enquanto persistir a anomalia psíquica. E, para que do fato ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na
Imprensa Oficial do Estado e afixado no lugar público de costume, por três
vezes, com intervalo de dez (10) dias, na forma do art. 1.184 do C.PC.
Dado e passado nesta Cidade de Cascavel, Estado do Ceará, aos vinte e
quatro (24) dias do mês de junho do ano dois mil e três (2.003). Eu, Cláudio
Carvalho da Silva, Auxiliar Judiciário, digitei e eu, Francisco Antonio da
Silva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
Aristófanes Vieira Coutinho Júnior
Juiz de Direito
DJ 01/07, 11/07 e 21/07/2003

COMARCA DE CAUCAIA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS - 1º VARA.
DOUTOR ANTONIO CARLOS KLEIN, JUIZ DE DIREITO
RESPONDENDO PELA 1º VARA DA COMARCA DE CAUCAIA,
ESTADO DO CEARÁ, POR NOMEAÇÃO LEGAL, ETC...
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem ou dele
notícia tiverem e a quem interessar possa, que tem curso perante este Juízo,
sito na Rua Juaci Sampaio Pontes, 2091, e expediente nesta Secretaria da

1º Vara, o processo nº 5455/2002 (2002.0001.6272-5), que trata de uma
Ação de EXECUÇÃO FISCAL, promovida pelo MUNICÍPIO DE
CAUCAIA, contra Antônio Cleito M. Ribeiro, que se encontra em lugar
incerto e não sabido, É o presente para CITAR a parte executada para que
dentro de cinco (05) dias pague a importância de R$ 799,24

(SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO
CENTAVOS) ou garanta a execução, sob pena de penhora, nos termos da
Lei nº 6.830/80. CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Aos 02
de julho de dois mil e três. Eu, Marta Maria Rocha Oliveira, digitei, e eu,
Márcia Maria Alexandrino, Diretora de Secretaria, subscrevo.

ANTONIO CARLOS KLEIN
Juiz de Direito Respondendo pela 1º Vara
Beer

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE TRINTA (30) DIAS - 1º VARA.
DOUTOR ANTONIO CARLOS KLEIN, JUIZ DE DIREITO
RESPONDENDO PELA 1º VARA DA COMARCA DE CAUCAIA,
ESTADO DO CEARÁ, POR NOMEAÇÃO LEGAL, ETC...
FAZ

SABER

aos que o presente edital de citação virem ou dele

Etta

JUSTIÇA GRATUITA
ESTADO DO CEARÁ, PODER JUDICIÁRIO. COMARCA DE
CAUCAIA, JUÍZO DE DIREITO DA 3a. VARA. A DOUTORA CÂNDIDA
MARIA TORRES DE MELO BEZERRA, Juíza de Direito respondendo
pela 3a. Vara da Comarca de Caucaia, Estado do Ceará, por nomeação

legal, etc., EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS,
FAZ SABER aos que o presente Edital de Citação virem ou dele noticia
tiverem e a quem interessar possa, que por este Juízo tramita uma ação de

SEPARAÇÃO

JUDICIAL

LITIGIOSA,

Proc.

Nº

3956/2003,

fundamentada na alegação de ter o réu saído de casa há mais de vinte anos,
sem dar qualquer notícia, diante do que diz a autora não poder afirmar
sequer se está vivo, ação esta requerida por PEDRO JULIÃO MARIA DA
SILVA, brasileiro, casado, músico, residente na Av. Edson da Mota Correia
nº271- Caucaia-Ce contra LEILA DA

SILVA MARIA,

brasileira, casada, a

qual, segundo informa a requerente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, pelo que mandou a MM. Juíza expedir o presente edital para

CITAÇÃO da PROMOVIDA SRA. LEILA DA SILVA MARIA, a fim
de comparecer à Sala de Audiências da 3º. ,Vara do Fórum de Caucaia, sito
à Rua Juaci Sampaio Pontes s/n, Centro-Caucaia-CE, a fim de participar

de audiência de conciliação designada para o dia 13 DE AGOSTO DE
2003 ÀS 10:45 HORAS acompanhado de seu advogado, esclarecendo que
não havendo acordo em audiência, dela passará a contar-se o prazo de 15
(quinze) dias, para que apresente contestação, sob pena de revelia. Cumprase observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Caucaia, Estado do Ceará, aos nove (09) dias do mês de julho do ano
dois mil e três (2003). Eu,Fabiano Dias Freire, Técnico judiciário,
respondendo pelo Diretor de Secretaria o fiz digitar e subscrevi
Cândida Maria Torres de Melo Bezerra
JUÍZA DE DIREITO-RESP.

COMARCA DE CEDRO
Processo Nº 2001.040.00110-2
Exegte: Fazenda Nacional
Exegdo: Maria Valdeni Diniz Teixeira

EDITAL DE PRAÇA
Djalma Sobreira Dantas Júnior, Juiz de Direito Auxiliar Titular da
2* Zona Judiciária, respondendo pelo expediente. nesta comarca Cedro Ceará, por designação legal, etc.
Faço saber a quantos o presente edital virem, ou dele notícia tiverem,
que, no dia 08.08.03, às 14:00 horas, no átrio do edifício do Fórum, o
porteiro dos auditórios deste Juízo levará a público pregão de venda e
arrematação a quem maior lanço oferecer, acima da avaliação, os seguintes
bens penhorados a Maria Valdeni Diniz Teixeira na execução promovida
pela Fazenda Nacional, para a cobrança da dívida de R$ 5.000,00(cinco
mil reais): um terreno medindo 200 palmos de frente por 300 palmos de
fundo, situado na rua São José, 1850, tendo referido imóvel uma área

construída de tijolos e telhas medindo aproximadamente 937,20 metros
quadrados, com 5 pavimentos, com os seguintes limites: ao nascente com
Estrada Cedro-Mangabeira, ao poente com as terras da executada, ao norte
com o imóvel pertencente a Geraldo José de Souza e ao Sul com terras da
executada e de Rosali dos Santos, tudo dentro dos limites acima descritos €
de acordo com os laudêmios nº 16894 e 16895, livro Z-6. MAT. 1823. No
caso que os bens não alcancem lanço superior à importância da avaliação,
serão eles alienados no dia 14.08.03, às 14:00 horas, no mesmo local, a
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quem maior lanço oferecer. Para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei afixar este edital no átrio do edifício do Fórum e publicá-lo, em
resumo, no Diário da Justiça deste Estado, devendo a primeira publicação
anteceder pelo menos 15 (quinze) dias à data marcada para a hasta pública
e a segunda, num dos últimos 3 (três) dias a elas anteriores. Dado e passado

que pelo expediente desta Secretaria tramitam os autos de Ação Penal, nº

nesta cidade de Cedro, aos nove (09) dias do mês de julho do ano de dois e
três (2003). Eu, Gilberto Vieira de Melo, Diretor de Secretaria-resp., digitei
e subscrevi.

ao artigo 157, $ 2”, inciso Ie III, do CPB. E estando o réu em lugar incerto
e não sabido, mandou a MM. Juíza expedir Edital para citá-lo. Assim, nos
termos do artigo 361 combinado com o artigo 365 e 366, do CPB,
determinou a MM. Juíza a expedição do presente Edital, com o prazo de 05
(cinco) dias, em virtude do qual fica o mesmo CITADO de todo o teor da
denúncia e para se ver processar, até julgamento final, bem como

DJALMA SOBREIRA DANTAS JÚNIOR
Juiz de Direito Auxiliar-resp.

2002.0002.4308-3, que figura como acusado FRANCISCO SOARES
ARAÚJO, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Fortaleza-CE, filho
de Joaquim Soares e Geni Soares de Araújo, residente e domiciliado na

Rua Capitão Ferreira, s/n, Bairro Santa Luzia, nesta comarca, por infração

INTIMADO a comparecer à AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO
designada para o dia o dia 31 de julho de 2003, às 12 horas e 10 minutos,
no Fórum Des. José Ari Cisne, nesta cidade, advertindo que o não

COMARCA DE CRATEÚS

comparecimento implicará em revelia e ficará suspenso o curso do prazo

SECRETARIA DA 1º VARA
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Dr.

Ernani

Pires Paula Pessoa Júnior,

prescricional. E para o conhecimento de todos foi publicado o presente

Edital, cuja segunda via ficará afixada no átrio do Fórum. Cumpra-se. Dado

Juiz

de Direito

e passado nesta cidade de Guaraciaba do Norte, aos trinta (30) dias do mês
de junho do ano dois mil e três (2003). Eu, Kleber Gomes Lima, Auxiliar
Judiciário, digitei. E eu, Camila Soares Santana, Diretora de Secretaria,
subscrevi.

Respondendo pela 1º Vara da Comarca de Crateús-Ce, por nomeação
legal, etc.
FAZ SABER a todos os que o presente Edital, com prazo de
quinze(15) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo
tramita um processo de ação criminal nº 2002.008.00673-1 em que é
acusado LUCIVALDO LIRA DE MACÊDO, vulgo “Lúcio” ou “Gordinho”,
brasileiro, solteiro, carpinteiro, filho de Antônio Canuto de Macêdo e
de Maria Natividade Lira de Macêdo, residente na Rua Juvenal Galeno,
nº 945, Bairro São Vicente, Crateús/CE. E como consta está o réu, em
lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente,
cita-o pelo presente a comparecer neste Juízo, na Galeria Gentil Cardoso,
nº 20, 2º andar, Centro, Crateús/CE, no dia 14/08/2003, às 11:30 horas, a

fim de se fazer presente em audiência de qualificação e interrogatório
na ação acima mencionada. Para conhecimento de todos é passado o
presente Edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. Dado €

passado nesta cidade e Comarca de Crateús/CE., aos (dois) 02 de julho
de dois mil e três (2003). Eu, Alyne Kércia Sampaio Chaves, Auxiliar

Judiciária, digitei. Eu, Rosângela de Moraes Evangelista, Diretora de
Secretaria, subscrevi.
Dr. Ernani Pires Paula Pessoa Júnior
Juiz de Direito Respondendo

DOUTORA

ANA

CRISTINA

DE

PONTES

LIMA

MM". Juíza de Direito, Titular do Juizado Especial Cível e

Criminal da Comarca de Crato, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições
legais, etc...
CONSIDERANDO a necessidade de manter a continuidade dos

serviços da Secretaria, e de quem por eles responda, durante as ausências e
impedimentos da Diretora de Secretaria Titular - Bela. Ana Maria Walfredo
Carvalho, em razão das férias e das folgas decorrentes de serviço prestado
à Justiça Eleitoral; RESOLVE: designar o Servidor Tarciso de Oliveira,
Atendente Judiciário, matrícula nº 000942-1-8, para substituir a Diretora
de Secretaria Titular acima referida, exercendo cumulativamente as funções
inerentes a este cargo, no período de 02/07/2003 à 08/08/2008.
Publique-se e cumpra-se.
Crato-Ceará, 01 de julho de 2003.
ANA

dede

EDITAL DE CITAÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA
Prazo: 5 dias
A Doutora Maria Valdileny Sombra, Juíza de Direito Titular
desta Comarca de Guaraciaba do Norte-CE, por nomeação legal etc.:
FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele notícia tiver,
que pelo expediente desta Secretaria tramitam os autos uma Ação Penal, nº
2002.0003.4817-8, que figura como acusado ANTÔNIO MESQUITA
NETO, brasileiro, casado, vereador, natural de Ipu-CE, filho de José

Armando de Mesquita e Maria Fátima de Mesquita, residente e domiciliado
na Rua Padre Feitosa, s/n, Ipu-CE, nesta comarca, por infração ao artigo
306, da lei nº 9.503-97 c/c art. 329 do CPB. E estando o réu em lugar
incerto e não sabido, mandou a MM. Juíza expedir Edital para cita-lo. Assim,
nos termos do artigo 361 combinado com o artigo 365 e 366, do CPB,
determinou a MM. Juíza a expedição do presente Edital, com o prazo de 05
(cinco) dias, em virtude do qual fica o mesmo CITADO de todo o teor da
julgamento, bem como INTIMADO a comparecer à AUDIÊNCIA DE
INTERROGATÓRIO designada para o dia o dia 21 de agosto de 2003, às
12 horas, no Fórum Des. José Ari Cisne, nesta cidade, advertindo que o não

PORTARIA Nº. 003/2003
A

JUÍZA DE DIREITO

denúncia e para se ver processar, demais atos processuais, até final

COMARCA DE CRATO

ESMERALDO,

Maria Valdileny Sombra

comparecimento implicará em revelia e ficará suspenso o curso do prazo
prescricional. E para o conhecimento de todos foi publicado o presente
Edital, cuja segunda via ficará afixada no átrio do Fórum. Cumpra-se. Dado
e passado nesta cidade de Guaraciaba do Norte, aos trinta (30) dias do mês
de junho do ano dois mil e três (2003). Eu, Kleber Gomes Lima, Auxiliar
Judiciário, digitei. E eu, Camila Soares Santana, Diretora de Secretaria,
subscrevi.

Maria Valdileny Sombra
JUÍZA DE DIREITO
mete

EDITAL DE CITAÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA
Prazo: 15 dias

A Doutora Maria Valdileny Sombra, Juíza de Direito Titular

CRISTINA DE PONTES LIMA ESMERALDO
Juíza de Direito

desta Comarca de Guaraciaba do Norte-CE, por nomeação legal etc.:
FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele notícia
tiverem, que pelo expediente desta Secretaria tramitam os autos uma Ação

COMARCA DE GUARACIABA DO NORTE

Penal, nº 2003.0002.5913-1, que é acusada ANTÔNIA REGILANE

EDITAL DE CITAÇA!
JUSTIÇA GRATUITA

ignorado, por infração ao artigo 129, caput do CPB. E como não foi possível
intimá-la pessoalmente, pelo presente fica a acusada ANTONIA REGILANE

o

Prazo: 5 dias
A Doutora Maria Valdileny Sombra, Juíza de Direito Titular
desta Comarca de Guaraciaba do Norte-CE, por nomeação legal etc.:
FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele notícia tiver,

CARVALHO DE LIMA, brasileira, casada, domestica, filha de José Lino
de Sousa e Maria Luíza de Sousa, natural de Croatá, residente em lugar

CARVALHO DE LIMA, CITADA de todo o teor da denúncia e para se ver
processar até julgamento final e, INTIMADA para comparecer à audiência

de suspensão condicional do processo e/ou interrogatório que se realizará
no dia 27 de agosto de 2003, às 14 horas e 30 minutos, no Fórum Des. José

ES
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Ari Cisne. Advertindo-a que deverá comparecer à referida audiência
devidamente acompanhada de advogado, sob pena de nomeação de defensor
dativo. Dado e passado nesta cidade de Guaraciaba do Norte, aos quatro
(4) dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003). Eu, Kleber Gomes
Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. E eu, Camila Soares Santana, Diretora
de Secretaria, subscrevi.

Maria Valdileny Sombra

JUÍZA DE DIREITO
aee

EDITAL DE CITAÇA
JUSTIÇA GRATUITA
Prazo: 15 dias
A Doutora Maria Valdileny Sombra, Juíza de Direito Titular
desta Comarca de Guaraciaba do Norte-CE, por nomeação legal etc.:
FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele notícia
tiverem, que pelo expediente desta Secretaria tramitam os autos uma Ação
Penal, nº 2003.0002.5913-1, que é acusado FRANCISCO FEITOSA
RODRIGUES, brasileiro, solteiro, faxineiro, filho de Francisca Rodrigues
de Lima e Aldenora Araújo Feitosa, natural de Guaraciaba do Norte-CE,
residente em lugar ignorado, por infração ao artigo 129, caput do CPB. E
como não foi possível intimá-lo pessoalmente, pelo presente fica o acusado

FRANCISCO FEITOSA RODRIGUES, CITADO de todo o teor da denúncia
e para se ver processar até julgamento final e, INTIMADO para comparecer
à audiência de suspensão condicional do processo e/ou interrogatório que
se realizará no dia 27 de agosto de 2003, às 15 horas, no Fórum Des. José
Ari Cisne. Advertindo-o que deverá comparecer à referida audiência
devidamente acompanhado de advogado, sob pena de nomeação de defensor
dativo. Dado e passado nesta cidade de Guaraciaba do Norte, aos quatro
(4) dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003). Eu, Kleber Gomes
Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. E eu, Camila Soares Santana, Diretora
de Secretaria, subscrevi.
Maria Valdileny Sombra
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promovida pela União - Fazenda Nacional, contra Nilzete Gomes da Costa
- ME, inscritano C.G.€. sob o n.º 69714491/0001-39, e certidão de inscrição
na dívida ativa - CDA nº 30 6 02 000891-96, e como consta nos autos que
arepresentante da executada e co-responsável tributária, Sr. Nilzete Gomes
da Costa, encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente
edital, com o fim de citá-la, para pagar, no prazo de cinco (05) dias, a
importância de R$ 3.182,68 (três mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta
e oito centavos), acrescida de juros e demais encargos legais ou garantir a
execução, oferecendo bens à integral satisfação do débito, sob pena de

penhora ou arresto. Dado e passado na cidade e Comarca de Icó/CE, aos 04
de julho de 2003. Eu, (Rdo. Erlânio Vidal Ferreira) Auxiliar Judiciário, o
digitei. Eu, (Expedito Batista da Silva Júnior) Diretor de Secretaria,
subscrevi.
Ezequias da Silva Leite
Juiz de Direito
aee

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O MM. Juiz de Direito Ezequias da Silva Leite, respondendo
pela Secretaria de Vara Única da Comarca de Icó, Estado do Ceará, no uso
de suas atribuições legais, etc...........
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital de Citação

com prazo de quinze (15) dias, ou dele conhecimento tiverem que por este
Juízo e expediente da Secretaria de Vara Única desta Comarca, tramitam os
autos de uma ação de Execução Fiscal, tombo n.º 2003.011.00257-2,
promovida pela União - Fazenda Nacional, contra CONSTOP Construções e Topografia Ltda, inscrito no €.G.C. sob o n.º 01333387/
001-60, e certidão de inscrição na dívida ativa — CDA nº 30 7 02 00204537, e como consta nos autos que o representante da executada encontra-se
em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital, com o fim de
citá-lo, para pagar, no prazo de cinco (05) dias, a importância de R$ 5.305,66
(cinco mil, trezentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), acrescida de
juros e demais encargos legais ou garantir a execução, oferecendo bens à
integral satisfação do débito, sob pena de penhora ou arresto. Dado e passado
na cidade e Comarca de Icó/CE, aos 03 de julho de 2003. Eu, (Rdo. Erlânio
Vidal Ferreira) Auxiliar Judiciário, o digitei. Eu, (Expedito Batista da Silva
Júnior) Diretor de Secretaria, subscrevi.

Ezequias da Silva Leite
Juiz de Direito
axe

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O MM. Juiz de Direito Ezequias da Silva Leite, respondendo
pela Secretaria de Vara Única da Comarca de Icó, Estado do Ceará, no uso
de suas atribuições legais, etc...........
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital de Citação

com prazo de quinze (15) dias, ou dele conhecimento tiverem que por este
Juízo e expediente da Secretaria de Vara Única desta Comarca, tramitam os

autos de uma ação de Execução Fiscal, tombo n.º 2002.011.00564-3,
promovida pela União - Fazenda Nacional, contra Dist. de Móveis e
Eletrodomésticos Ltda - ME, inscrita no €.G.€. sob o n.º 00668096/0001 60, e certidão de inscrição na dívida ativa — CDA nº 30 6 98 006940-60, e
como consta nos autos que o representante da executada e co-responsável
tributário encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente
edital, com o fim de citá-la, para pagar, no prazo de cinco (05) dias, a
importância de R$ 2.744,95 (dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais
e noventa e cinco centavos), acrescida de juros e demais encargos legais ou
garantir a execução, oferecendo bens à integral satisfação do débito, sob
pena de penhora ou arresto. Dado e passado na cidade e Comarca de Icó/
CE, aos 04 de julho de 2003. Eu, (Rdo. Erlânio Vidal Ferreira) Auxiliar
Judiciário, o digitei. Eu, (Expedito Batista da Silva Júnior) Diretor de
Secretaria, subscrevi.
Ezequias da Silva Leite
Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O MM. Juiz de Direito Ezequias da Silva Leite, respondendo
pela Secretaria de Vara Única da Comarca de Icó, Estado do Ceará, no uso
de suas atribuições legais, etc...........
FAZ, SABER a todos quantos virem o presente Edital de Citação
com prazo de quinze (15) dias, ou dele conhecimento tiverem que por este
Juízo e expediente da Secretaria de Vara Única desta Comarca, tramitam os
autos de uma ação de Execução Fiscal, tombo n.º 2003.011.00258-0,
promovida pela União - Fazenda Nacional, contra CONSTOP Construções e Topografia Ltda, inscrito no C.G.C. sob o n.º 01333387/

001-60, e certidão de inscrição na dívida ativa - CDA nº 30 6 02 00617630, e como consta nos autos que o representante da executada encontra-se
em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital, com o fim de
citá-lo, para pagar, no prazo de cinco (05) dias, a importância de R$
17.777,70 (dezessete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta centavos),
acrescida de juros e demais encargos legais ou garantir a execução,
oferecendo bens à integral satisfação do débito, sob pena de penhora ou
arresto. Dado e passado na cidade e Comarca de Icó/CE, aos 03 de julho de
2003. Eu, (Rdo. Erlânio Vidal Ferreira) Auxiliar Judiciário, o digitei. Eu,
(Expedito Batista da Silva Júnior) Diretor de Secretaria, subscrevi.
Ezequias da Silva Leite

Juiz de Direito
eee

Ee]

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O MM. Juiz de Direito Ezequias da Silva Leite, respondendo
pela Secretaria de Vara Única da Comarca de Icó, Estado do Ceará, no uso
de suas atribuições legais, etc...........
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital de Citação
com prazo de quinze (15) dias, ou dele conhecimento tiverem que por este
Juízo e expediente da Secretaria de Vara Única desta Comarca, tramitam os

autos de uma ação de Execução Fiscal, tombo n.º 2002.011.00571-6,

EDITAL DE INTERDIÇÃO
(Justiça Gratuita)
O MM. Juiz de Direito Ezequias da Silva Leite, respondendo
pela Secretaria de Vara Única da Comarca de Icó - Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc..........................
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele
conhecimento tiverem, que, por sentença exarada nos autos da ação de
Interdição e Curatela, tombada sob o n.º 2003.011.00196-7 (1607/03),

>
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FORTALEZA,

datada de 23 de junho de 2003, foi decretada a Interdição de Marcos Antônio
Ferreira de Sousa, por ser portador de deficiência mental, que o torna
absolutamente incapaz de praticar atos da vida civil e reger sua própria
vida, sendo-lhe nomeada curadora a Sra. Joana D arque Camilo de Lima.
E para constar, vai o presente Edital que deverá ser publicado no Diário da
Justiça por três (03) vezes, com intervalo de 10 dias de uma publicação
para a outra. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Icó-CE, ao 02 de
Julho de 2003. Eu (Rdo. Erlânio Vidal Ferreira) Auxiliar Judiciário, o
digitei. Eu, Expedito Batista da Silva Júnior) Diretor de Secretaria,
subscrevi.

Ezequias da Silva Leite
Juiz de Direito
Pub. DJ 11/07, 21/07 e 31/07/2003
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pela mesma como verdadeiros os fatos narrados na inicial, pela parte autora.
E para que chegue ao conhecimento dos mesmos, a fim de que
posteriormente não se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente
afixado no Átrio deste Fórum e publicado no Diário da Justiça. CUMPRASE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará,
aos vinte e nove (29) dias do mês de maio do ano dois mil e três (2003). (a)
Eu, Antônio Barbosa de Sena, Diretor de Secretaria, o digitei.

ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz de Direito
dente

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
JUIZ TITULAR

COMARCA DE JAGUARIBE

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA

EDITAL DE INTERDIÇÃO
DOUTOR Sérgio Girão Abreu, Juiz de Direito desta Comarca de
Jaguaribe, Estado do Ceará, por nomeação legal etc ...
FAZ SABER, aos que o presente Edital, virem ou dele notícia
tiverem que por Juízo e Secretaria de Vara Única da Comarca de Jaguaribe,
Estado do Ceará, sob os benefício da JUSTIÇA GRATUITA, a seguintes

Ações de Interdição:
1. Nº 2000.043.00411-0
Interditado(a): JOSÉ PEIXOTO DE ASSIS
Curador(a): MARIA CLEIDE DE ASSIS SÁ PEREIRA
Motivo: SINDROME DE ACROCEFALOSSINDACTILIA
TRANSTORNO COGNITIVO GRAVE (F 06.7)
2
Nº 2000.043.00410-1
Interditado(a): MANUEL PEIXOTO DE ASSIS
Curador(a): MARIA CLEIDE DE ASSIS SÁ PEREIRA
Motivo: SINDROME DE ACROCEFALOSSINDACTILIA
TRANSTORNO COGNITIVO GRAVE (F 06.7)

O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito Titular
da Secretaria da 3º Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo
se processam os autos de uma Ação Ação de CAUTELAR DE ARRESTO,
processo nº 2000.0159.6549-0, impetrada por JOÃO ALMEIDA DE
CARVALHO, contra INÁCIO JOSÉ DA SILVA. Determinou o MM. Juiz a
expedição do presente com o fito de CITAR INÁCIO JOSÉ DA SILVA,
que se encontra em lugar incerto e não sabido do inteiro teor da presente

ação e de todos os seus termos e atos, para, querendo, contestar(em) a ação
(Q87.0) e

Data da sentença: 10.06.2003
Juiz(a) prolatador(a): Dr(a). Sérgio Girão Abreu

dentro do prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia, confesso e de se
presumirem aceitos pelo mesmo como verdadeiros os fatos narrados na
inicial, pela parte autora conforme art. 285, 2º parte, 232 e 319 do CPC. E
para que chegue ao conhecimento do mesmo, a fim de que posteriormente
não se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente afixado no

Átrio deste Fórum e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e
passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos nove (09)
dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa
de Sena) Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi.

(Q87.0) e

Data da sentença: 10.06.2001
Juiz(a) prolatador(a): Dr(a). Sérgio Girão Abreu
» devendo os curadores nomeados e supra mencionados prestarem
compromissos em cinco (05) dias, nos moldes do art. 1.187, do CPC. E
para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente EDITAL,
que será publicado por três vezes em seguida, com intervalo de dez (10)

dias no Diário da Justiça e afixado na portaria deste Fórum. Outrossim, faz
saber que o Fórum de Jaguaribe, fica localizado à Av: 08
n. Dado e passado nesta Comarca de Jaguaribe, Estado do
(30) dias do mês de junho do ano de dois e três (2003). Do
eu, (Messias Peixoto Alves), Auxiliar Judiciário e Diretor

11

de Novembro, s/
Ceará, aos trinta
que para constar,
da Secretaria, no

impedimento da titular, o digitei e o subscrevi.

Dr. SÉRGIO GIRÃO ABREU
Juiz de Direito

Pub. DJ 11/07, 21/07 e 31/07/2003

COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DA 3º VARA
TITULAR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

JUSTIÇA GRATUITA
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º
Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo se processam os autos
de uma Ação de GUARDA, processo n.º 2002.0004.7159-0, ajuizada por

ANTONO GOMES DE MOURA E MARIA JULIA FELIPE DE MOURA,
em prol dos menores Italu Nairton Felipe Nascimento e Ianca Felipe
Nascimento. E como a mãe biológica dos prefalados infantes encontra-se
em lugar incerto e não sabido, determinou o MM. Juiz a expedição do
presente com o fito de CITAR PATRÍCIA NASCIMENTO NORONHA,

Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de Direito
aeee

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º
vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou..
dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo se processam os autos
de uma Ação de BUSCA E APREENSÃO DE MENOR, processo nº
2000.0158.1063-2, impetrada por ANTONIO ALVES FEITOSA E MARIA
ANTONIA DE MELO FEITOSA, pelo que determinou o MM. Juiz a

expedição do presente, no prazo acima estipulado, com a finalidade de
INTIMAR
a
requerente,
Sr.
os
REQUERENTE
SUPREMENCIONADOS, que encontram-se em lugar incerto e não sabido,

para no prazo de 48 HORAS, movimentar o feito, sob pena de extinção,
manifestar-se nos autos do processo em referência. E, para que chegue ao
conhecimento do requerido, vai o presente afixado no local público de
costume, Átrio do Fórum Des. Juvêncio Santana. CUMPRA-SE. Dado e

passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos nove (09)
dias do mês de julho do ano de dois mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa
de Sena)Diretor de Secretaria o digitei e subscrevi.
Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de direito
Ee

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
JUIZ TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA

mãe biológica dos menores, do inteiro teor da presente ação e de todos os
seus termos e atos, para, querendo, contestar(em) a ação dentro do prazo de
quinze (15) dias, sob pena de revelia, confesso e de se presumirem aceitos

O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM.

Juiz de Direito

Titular da Secretaria da 3º Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado

ES

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 129

do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo

se processam os autos de uma Ação Ação de SEPARÇÃO JUDICIAL C/C
ALIMENTOS, processo nº 2000.0160.0797-3, impetrada por MARIA DE

OLIVEIRA PINHEIRO, contra JOSUÉ PINHEIRO DA SILVA. Determinou
o MM. Juiz a expedição do presente com o fito de CITAR J OSUÉ
PINHEIRO DA SILVA, que se encontra em lugar incerto e não sabido do
inteiro teor da presente ação e de todos os seus termos e atos, para, querendo,
contestar(em) a ação dentro do prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia,
confesso e de se presumirem aceitos pelo mesmo como verdadeiros os fatos
narrados na inicial, pela parte autora conforme art. 285, 2º parte e 319 do
CPC. E para que chegue ao conhecimento do mesmo, a fim de que
posteriormente não se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente

FORTALEZA,
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quinze (15) dias, sob pena de revelia, confesso e de se presumirem aceitos
pela mesma como verdadeiros os fatos narrados na inicial, pela parte autora.
E para que chegue ao conhecimento dos mesmos, a fim de que
posteriormente não se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente
afixado no Átrio deste Fórum e publicado no Diário da Justiça. CUMPRASE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará,
aos vinte e nove (29) dias do mês de maio do ano dois mil e três (2003). (a)
Eu, Antônio Barbosa de Sena, Diretor de Secretaria, o digitei.
ROBERTO

VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz de Direito
esege

afixado no Átrio deste Fórum e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
JUIZ TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA

SE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará,
aos nove (09) dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003). Eu, (Antônio
Barbosa de Sena) Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi.
Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de Direito
eee

O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito Titular

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Dr Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º

Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o presente edital virem

da Secretaria da 3º Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo

se processam os autos de uma Ação de ALIMENTOS, processo n.º
2002.0000.9600-5, ajuizada por ANTONIO HERVANDO SALES, contra
CÉFORA

SOBREIRA

SALES. Determinou o MM.

Juiz a expedição do

presente com o fito de CITAR BERNADETE SOBREIRA SALES, que

ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo se processam os autos

se encontra em lugar incerto e não sabido do inteiro teor da presente ação e
de todos os seus termos e atos, para, querendo, contestar(em) a ação dentro

de uma Ação de Usucapião, processo nº 2002.0007.5391-0 impetrada por
RAIMUNDA LEITE TAVEIRA E SEU ESPOSO, sobre um imóvel situado

do prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia, confesso e de se
presumirem aceitos pelo mesmo como verdadeiros os fatos narrados na

àrua Todos os Santos, nº 1134, nesta cidade, conforme documentos anexos.

inicial, pela parte autora conforme art. 285, 2º parte e 319 do CPC. E para
que chegue ao conhecimento do mesmo, a fim de que posteriormente não
se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente afixado no Átrio
deste Fórum e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e
passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos quatro
(04) dias do mês de junho do ano dois mil e três (2003). Eu, (Antônio
Barbosa de Sena) Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi.

Terreno contendo ÁREA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA DE TIJOLOS

E COBERTA COM TELHAS, COM UMA PORTA E UM PORTÃO DE
FRENTE, PISO DE CERÂMICA, PINTURA LATEX, FORRO DE GESSO,

COM INSTALAÇÕES, ELÉTRICA, HIDRÁULICAE SANITÁRIA. ÁREA
CONSTRUÍDA MEDINDO 142,20M?, SENDO 4,50M DE LARGURA
OU FRENTE E 31,60M DE FUNDOS OU COMPRIMENTO, nesta cidade,
tudo mediante ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEIS.

Determinou, então, o MM.

Juiz a expedição do presente, no

prazo acima estipulado, com a finalidade de CITAR os interessados ausentes
é desconhecidos para contestar, querendo, dentro do prazo legal de
15(quinze) dias, a ação 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; 225,1 e 319 do
CPC. E para que chegue ao conhecimento dos mesmos, a fim de que

posteriormente não se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente
afixado no Átrio deste Fórum e publicado no Diário da Justiça. CUMPRASE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará,
aos nove (09) dias do mês de julho do ano de dois mil e três (2003). Eu,
(Antônio Barbosa de Sena), Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi.
DR, ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz de Direito da 3º Vara
dee

SECRETARIA DA 3º VARA
TITULAR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º
Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o presente edital virem
.ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo se processam os autos
de uma Ação de GUARDA, processo n.º 2002.0004.7159-0, ajuizada por
ANTONO GOMES DE MOURA E MARIA JULIA FELIPE DE MOURA,
- em prol dos menores Italu Nairton Felipe Nascimento e Ianca Felipe
Nascimento. E como a mãe biológica dos prefalados infantes encontra-se
em lugar incerto e não sabido, determinou o MM. Juiz a expedição do

presente com o fito de CITAR PATRÍCIA NASCIMENTO NORONHA,
mãe biológica dos menores, do inteiro teor da presente ação e de todos os
seus termos e atos, para, querendo, contestar(em) a ação dentro do prazo de

Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de Direito
aeee

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
JUIZ TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito Titular
da Secretaria da 3º Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo
se processam os autos de uma Ação Ação de DIVÓRCIO, processo nº

2002.0004.3342-7, impetrada por MARIA DA PENHA XIMENES
PRADO, contra FERNANDO ROBERTO DE OLIVEIRA. Determinou o
MM. Juiz a expedição do presente com o fito de CITAR FERNANDO
ROBERTO DE OLIVEIRA, que se encontra em lugar incerto e não sabido
do inteiro teor da presente ação e de todos os seus terimos € atos, para,
querendo, contestar(em) a ação dentro do prazo de quinze (15) dias, sob
pena de revelia, confesso e de se presumirem aceitos pelo mesmo como
verdadeiros os fatos narrados na inicial, pela parte autora conforme art.
285, 2º parte e 319 do CPC. E para que chegue ao conhecimento do mesmo,
a fim de que posteriormente não se alegue desconhecimento ou ignorância,
vai o presente afixado no Átrio deste Fórum e publicado no Diário da Justiça.
CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado
do Ceará, aos nove (09) dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003).
Eu, (Antônio Barbosa de Sena) Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi.
Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de Direito
aeee

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 129

FORTALEZA,

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
JUIZ TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito Titular
da Secretaria da 3º Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo
se processam os autos de uma Ação Ação de CONVERSÃO DE
SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO, processo nº 2002.0001.8960-7, impetrada

por FRANCISCA DE ALENCAR
CHAGAS

DE SOUSA.
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EH

ignorância, vai o presente afixado no Átrio deste Fórum e publicado no
Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro
do Norte, Estado do Ceará, aos nove (09) dias do mês de julho do ano dois
mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa de Sena) Diretor de Secretaria, o

digitei e subscrevi.
Roberto Viana Diniz de Freitas

Juiz de Direito

Juiz a expedição do presente
Eee

com o fito de CITAR FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, que se
encontra em lugar incerto e não sabido do inteiro teor da presente ação e de
todos os seus terimos e atos, para, querendo, contestar(em) a ação dentro
do prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia, confesso e de se

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
JUIZ TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA

presumirem aceitos pelo mesmo como verdadeiros os fatos narrados na
inicial, pela parte autora conforme art. 285, 2º parte e 319 do CPC. E para

que chegue ao conhecimento do mesmo, a fim de que posteriormente não
se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente afixado no Átrio
deste Fórum e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e
passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos nove (09)
dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa
de Sena) Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi.
Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de Direito
eek

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
JUIZ TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito
Titular da Secretaria da 3º Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado
do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos

o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo

O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito Titular
da Secretaria da 3º Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo

se processam os autos de uma Ação Ação de DIVÓRCIO, processo nº
2002.0003.3459-3, impetrada por MARIA NILDA ALVES DOS SANTOS,
contra MANOEL CÍCERO DOS SANTOS,. Determinou o MM. Juiz a
expedição do presente com o fito de CITAR MANOEL CÍCERO DOS
SANTOS, que se encontra em lugar incerto e não sabido do inteiro teor da
presente ação e de todos os seus terimos e atos, para, querendo, contestar(em)

a ação dentro do prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia, confesso e
de se presumirem aceitos pelo mesmo como verdadeiros os fatos narrados
na inicial, pela parte autora conforme art. 285, 2º parte e 319 do CPC. E

para que chegue ao conhecimento do mesmo, a fim de que posteriormente
não se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente afixado no
Átrio deste Fórum e publicado no Diário da J ustiça. CUMPRA-SE. Dado é
passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estadodo Ceará, aos nove (09)
dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa
de Sena) Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi.

se processam os autos de uma Ação DIVÓRCIO, processo nº
2003.0007.0187-0, impetrada por FRANCISCO DE ASSIS LEITE, contra
MARGARIDA DOS SANTOS LEITE. Determinou o MM. Juiz a expedição
do presente com o fito de CITAR MARGARIDA DOS SANTOS LEITE,
que se encontra em lugar incerto e não sabido do inteiro teor da presente
ação e de todos os seus terynos e atos, para, querendo, contestar(em) a ação
dentro do prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia, confesso e de se
presumirem aceitos pelo mesmo como verdadeiros os fatos narrados na
inicial, pela parte autora conforme art. 285, 2º parte, 232 e 319 do CPC. E
para que chegue ao conhecimento do mesmo, a fim de que posteriormente
não se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente afixado no

Átrio deste Fórum e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e
passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos nove (09)
dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa
de Sena) Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi.
Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de Direito
eek

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
JUIZ TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito Titular
da Secretaria da 3º Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo
se processam os autos de uma Ação SEPARAÇÃO JUDICIAL, processo nº
2003.0007.0166-7, impetrada por LUIZ BATISTA FERREIRA, contra

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FERREIRA. Determinou o MM.
* Juiz a expedição do presente como

2003-

RODRIGUES FERREIRA, que se encontra em lugar incerto e não sabido
do inteiro teor da presente ação e de todos os seus terimos e atos, para,
querendo, contestar(em) a ação dentro do prazo de quinze (15) dias, sob
pena de revelia, confesso e de se presumirem aceitos pelo mesmo como
verdadeiros os fatos narrados na inicial, pela parte autora conforme art.
285, 2º parte, 322 e 319 do CPC. E para que chegue ao conhecimento do
mesmo, a fim de que posteriormente não se alegue desconhecimento ou

SOUSA, contra FRANCISCO DAS

Determinou o MM.

DE

fito de CITAR MARIA DO SOCORRO

Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de Direito
ok

SECRETARIA DA 3º VARA
TITULAR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º
Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo se processam os autos

de uma Ação de TUTELA, processo n.º 2000.0160.1274-8, ajuizada por
MARIA ELEANE GALDINO

DE SOUZA E OUTRO, em prol dos menores

Cícero Batista Firmino, Cícera Iranilda Pereira, João Nildo firmino Pereira,
José Firmino Pereira e Gilson Fabio Firmino Pereira. E como os pais
biológicos do prefalado infante encontra-se em lugar incerto e não sabido,
determinou o MM. Juiz a expedição do presente com o fito de CITAR

JOÃO

CHAGAS

FIRMINO-e

MARIA

DA CONCEIÇÃO

SILVA

FIRMINO, pais biológicos dos menores, do inteiro teor da presente ação
e de todos os seus termos e atos, para, querendo, contestar(em) a ação dentro
do prazo de dez (10) dias, sob pena de revelia, confesso e de se presumirem
aceitos pela mesma como verdadeiros os fatos narrados na inicial, pela
parte autora. E para que chegue ao conhecimento dos mesmos, a fim de que
posteriormente não se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente
afixado no Átrio deste Fórum e publicado no Diário da Justiça. CUMPRASE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará,
aos oito (08) dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003). (a) Eu,
Antônio Barbosa de Sena, Diretor de Secretaria, o digitei.
ROBERTO

VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz de Direito

DIÁRIO

DA

JUSTIÇA

Nº

FORTALEZA,

129

SECRETARIA DA 3º VARA
TITULAR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA

Estado do Ceará, no uso de suas
quantos o presente edital virem
este Juízo se processam os autos
2000.0159.5433-2, ajuizada por

JOSÉ MARIANO ANTONIO BARBOSA
E MARIA BENTO BARBOSA,

prazo de três (03) dias, sob pena de prisão, conforme art. 733 do CPC. E
para que chegue ao conhecimento da mesma, a fim de que posteriormente
não se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente afixado no
Átrio deste Fórum e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e
passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos nove (09)
dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003). Eu, Antônio Barbosa de
Sena, Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi.
ROBERTO

em prol do menor João Paulo Vieira da Silva. E como os pais biológicos do
prefalado infante encontra-se em lugar incerto e não sabido, determinou o

MM. Juiz a expedição do presente com o fito de CITAR MANUEL LUIZ
DA SILVA E JOSEFA VIEIRA TAVARES, pais biológicos dos menores,
do inteiro teor da presente ação e de todos os seus termos e atos, para,

querendo, contestar(em) a ação dentro do prazo de dez (10) dias, sob pena
de revelia, confesso e de se presumirem aceitos pela mesma como
verdadeiros os fatos narrados na inicial, pela parte autora. E para que chegue
ao conhecimento dos mesmos, a fim de que posteriormente não se alegue
desconhecimento ou ignorância, vai o presente afixado no Átrio deste Fórum
e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta
cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos oito (08) dias do mês de
julho do ano dois mil e três (2003). (a) Eu, Antônio Barbosa de Sena, Diretor
de Secretaria, o digitei.

ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
eek

SECRETARIA DA 3º VARA
CRISTIANO RABELO LEITÃO
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º
Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas

atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo se processam os autos
de uma Ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, processo n.º

2002.0003.1048-1 ajuizada por FRANCISCA DE ALENCAR SOUSA,
CHAGAS

DE

SOUSA.

E como

a como

o

exequido encontra-se em lugar incerto e não sabido, determinou o MM.
Juiz a expedição do presente com o fito de CITAR FRANCISCO DAS
CHAGAS DE SOUSA, do inteiro teor da Execução de alimentos, para
efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso, no valor de R$

VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz de Direito
dee

SECRETARIA DA 3º VARA
TITULAR: FCº JAIME MEDEIROS NETO
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da
3º Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de
suas atribuições legais, etc...
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que tramitam perante este Juízo os processos de
Execução Fiscal a seguir relacionados:

PROC. N.º
EXETDO
N.º D. ATIVA
2002.0006.5294-3
CIRO NETO RODRIGUES

Juiz de Direito

DAS

2

provar que já o fez ou justificar a impossibilidde de o fazê-lo, tudo isso no

O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º

contra FRANCISCO

DE 2003- CADERNO

WELLINGTON DANTAS DE ALMEIDA, do inteiro teor da Execução
de alimentos, para efetuar o pagamento das prestações alimentícias em
atraso, no valor de R$1.440,00,00(hum mil quatrocentos e quarenta reais),

aee

Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte,
atribuições legais, etc... Faz saber a todos
ou dele conhecimento tiverem que perante
de uma Ação de ADOÇÃO, processo n.º

1 DE JULHO

EXQTE

FAZENDA NACIONAL
30 6 97 000962-17

Os executados encontram-se em lugar ignorado, conforme
certificado pelo Oficial de Justiça. Ficam, assim, referidos executados e
seus respectivos responsáveis, pelo presente, CITADOS, para no prazo de
cinco (05) dias contados do término do decurso de 30 (trinta) dias da
publicação deste edital, pagarem a dívida objeto das mencionadas execuções
com os devidos acréscimos legais, ou oferecerem à penhora bens de valor

idôneo, na forma e para fins legais. Não havendo satisfação da dívida nem
nomeação válida, o Sr. Oficial, cuidando para não haver excesso e atentando
para a ordem, proceda a penhora em bens do devedor, tantos quantos bastem
para a garantia do Juízo e, empós a avaliação, intime o/a (s) acionado/a(s)
para no prazo de (30) trinta dias embargar (em) a execução/penhora
juntamente com o cônjuge, se casado(a) e a apreensão recair em imóvel/
direito real -fazendo a advertência de que não sendo oposto embargos , os
fatos articulados na exordial serão presumidos verdadeiros , ex-vi dos arts.

360,00(trezentos e sessenta reais), provar que já o fez ou justificar a

285, 2º e 319 do Código de Ritos, como também de que os prazos correrão

impossibilidde de o fazê-lo, tudo isso no prazo de três (03) dias, sob pena
de prisão, conforme art. 733 do CPC. E para que chegue ao conhecimento
da mesma, a fim de que posteriormente não se alegue desconhecimento ou
ignorância, vai o presente afixado no Átrio deste Fórum e publicado no
Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro
do Norte, Estado do Ceará, aos oito (08) dias do mês de julho do ano dois
mil e três (2003). Eu, Antônio Barbosa de Sena, Diretor de Secretaria, o
digitei e subscrevi.

independentemente de intimação (art.322. 1º parte do CPC).Não
encontrando o/a (s) devedor/a (es) será cumprido literalmente o art. 653 e
seu parágrafo único da Lei Formal com o ARRESTO de bens. E para que
chegue ao conhecimento público, notadamente dos citandos, vai este edital
afixado no local público de costume e publicado no Diário da Justiça.
CUMPRA-SE. dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado
do Ceará, aos 09 (nove) de julho de 2003. (a) Dr. Roberto Viana Diniz de
Freitas, Juiz de Direito.

ROBERTO

VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz de Direito

ROBERTO

VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz de Direito

tada

ee

SECRETARIA DA 3º VARA
CRISTIANO RABELO LEITÃO
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA

SECRETARIA DA 3º VARA
TITULAR: FCº JAIME MEDEIROS NETO
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3*
Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo se processam os autos
de uma Ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, processo n.º

O Doutor Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da
3º Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de
suas atribuições legais, etc...
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que tramitam perante este Juízo os processos de
Execução Fiscal a seguir relacionados:

2000.0159.5637-8 ajuizada por JANI DE SOUSA BARBOSA DE
ALMEIDA, contra JOSÉ WELLINGTON DANTAS DE ALMEIDA. E como
a como o exequido encontra-se em lugar incerto e não sabido, determinou o
MM. Juiz a expedição do presente com o fito de CITAR JOSÉ

PROC. N.º
EXQTE
EXETDO
2000.0160.0669-1
CAIXA ECONÔMICA
SANTOS
FGC200100731

N.º D. ATIVA
HORÁCIO A.

DOS

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 129

FORTALEZA,

11

DE

JULHO

DE

2003-

CADERNO

2

PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Determinou, então,
Os executados encontram-se em lugar ignorado, conforme
certificado pelo Oficial de Justiça. Ficam, assim, referidos executados €

seus respectivos responsáveis, pelo presente, CITADOS, para no prazo de
cinco (05) dias contados do término do decurso de 30 (trinta) dias da
publicação deste edital, pagarem a dívida objeto das mencionadas execuções
com os devidos acréscimos legais, ou oferecerem à penhora bens de valor
idôneo, na forma e para fins legais. Não havendo satisfação da dívida nem
nomeação válida, o Sr. Oficial, cuidando para não haver excesso e atentando

o MM. Juiz a expedição do presente, no prazo acima estipulado, com a
finalidade de CITAR os interessados ausentes e desconhecidos para
contestar, querendo, dentro do prazo legal de 15(quinze) dias, a ação 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, 2º parte; 225,1 e 319 do CPC. E para que chegue ao conhecimento
dos mesmos, a fim de que posteriormente não se alegue desconhecimento
ou ignorância, vai o presente afixado no Átrio deste Fórum e publicado no

para a ordem, proceda a penhora em bens do devedor, tantos quantos bastem

Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro

para a garantia do Juízo e, empós a avaliação, intime o/a (s) acionado/a(s)

do Norte, Estado do Ceará, aos nove (09) dias do mês de julho do ano de
dois mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa de Sena), Diretor de Secretaria,
o digitei e subscrevi.

para no prazo de (30) trinta dias embargar (em) a execução/penhora
juntamente com o cônjuge, se casado(a) e a apreensão recair em imóvel/
direito real -fazendo a advertência de que não sendo oposto embargos , os
fatos articulados na exordial serão presumidos verdadeiros , ex-vi dos arts.

DR, ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz de Direito da 3º Vara

285, 2* e 319 do Código de Ritos, como também de que os prazos correrão
independentemente de intimação (art.322. 1º parte do CPC).Não
encontrando o/a (s) devedor/a (es) será cumprido literalmente o art. 653 e
seu parágrafo único da Lei Formal com o ARRESTO de bens. E para que
chegue ao conhecimento público, notadamente dos citandos, vai este edital

me

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

afixado no local público de costume e publicado no Diário da Justiça.
CUMPRA-SE. dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado
do Ceará, aos 09 (nove) de julho de 2003. (a) Dr. Roberto Viana Diniz de

Freitas, Juiz de Direito.

O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º
Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas

ROBERTO

“atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o presente edital virem

VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz de Direito

ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo se processam os autos
de uma Ação de Usucapião, processo nº 2002.0007.5391-0 impetrada por

meo

RAIMUNDA LEITE TAVEIRA E SEU ESPOSO, sobre um imóvel situado
àrua Todos os Santos, nº 1134, nesta cidade, conforme documentos anexos.

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS

Terreno contendo ÁREA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA DE TIJOLOS
E COBERTA COM TELHAS, COM UMA PORTA E UM PORTÃO DE
FRENTE, PISO DE CERÂMICA, PINTURA LATEX, FORRO DE GESSO,

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM.
Vara desta Comarca de Juazeiro do Ni orte, Estado do
atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o
ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo

COMINSTALAÇÕES, ELÉTRICA, HIDRÁULICA E SANITÁRIA. ÁREA
CONSTRUÍDA MEDINDO 142,20M?, SENDO 4,50M DE LARGURA
OU FRENTE E 31,60M DE FUNDOS OU COMPRIMENTO, nesta cidade,
tudo mediante ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE

Juiz de Direito da 3º
Ceará, no uso de suas
presente edital virem
se processam os autos

IMÓVEIS. Determinou, então, o MM. Juiz a expedição do presente, no
prazo acima estipulado, com a finalidade de CITAR os interessados ausentes
e desconhecidos para contestar, querendo, dentro do prazo legal de
15(quinze) dias, a ação supra, sob pena de revelia, confesso e de se

de uma Ação de Usucapião, processo nº 2003.0005.1471-9 impetrada por
NAZARE BEZERRA MACEDO E SEU ESPOSO, sobre um imóvel situado
à rua rui Barbosa, nº 509, bairro Pirajá, nesta cidade, conforme documentos

presumirem aceitos pelos mesmos como verdadeiros os fatos narrados na

anexos. Terreno contendo ÁREA CONSTRUÍDA DE 72,98M?, COM
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS,

inicial, pela parte autora, conforme o Art. 285, 2º parte; 225,1 e 319 do

E SANITÁRIA,

CPC. E para que chegue ao conhecimento dos mesmos, a fim de que
posteriormente não se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente

ENCRAVADA EM TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADO NA QUADRA
COMPREENDIDA PELA RUA RUI BARBOSA, medindo 17,15m de
comprimento,

por 4,60m

de largura,

nesta cidade,

ESCRITURA PARTICULAR DE COMPRA
Determinou,

então,

o MM.

Juiz a expedição

afixado no Átrio deste Fórum e publicado no Diário da Justiça. CUMPRASE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará,
aos nove (09) dias do mês de julho do ano de dois mil e três (2003). Eu,
(Antônio Barbosa de Sena), Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi.

tudo mediante

E VENDA DE IMÓVEIS.
do presente, no prazo acima

estipulado, com a finalidade de CITAR os interessados ausentes e
desconhecidos para contestar, querendo, dentro do prazo legal de 15(quinze)
dias, a ação 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; 225,II e 319 do CPC. E para que
chegue ao conhecimento dos mesmos, a fim de que posteriormente não se
alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente afixado no Átrio
deste Fórum e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e passado
nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos nove (09) dias do
mês de julho do ano de dois mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa de
Sena), Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi.

DR, ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz de Direito da 3º Vara
desk

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º

-

DR, ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS

vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas

Juiz de Direito da 3º Vara

atribuições legais, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo se processam os autos
de uma Ação de ALIMENTOS, processo nº 2000.0158.8122-0, impetrada

eek

por ALINE DA SILVA GOMES, contra GEOVANE PEREIRA DUARTE,

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

pelo que determinou o MM. Juiz a expedição do presente, no prazo acima
estipulado, com a finalidade de INTIMAR a requerente, Sr. ALINE DA
SILVA: GOMES, que encontra-se em lugar incerto e não sabido, para no
prazo de 48 HORAS, movimentar o feito, sob pena de extinção, manifestar-

se nos autos do processo em referência. E, para que chegue ao conhecimento
do requerido, vai o presente afixado no local público de costume, Átrio do

O Dr Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º

Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o presente edital virem

Fórum Des. Juvêncio Santana. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade

de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos oito (08) dias do mês de julho

ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo se processam os autos

do ano de dois mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa de Sena)Diretor de
Secretaria o digitei e subscrevi.

de uma Ação de Usucapião, processo nº 2003.0004.8515-8, impetrada por
MARCOS ALBINO SOUZA DE ALENCAR E SUA ESPOSA, sobre um
4

imóvel situado LOTEAMENTO PLANALTO II, nesta cidade, conforme '
documentos anexos. Terreno contendo 11M DE FRENTE OU LARGURA,
SOBRE FUNDOS OU COMPRIMENTO DE 33M, FAZENDO UM ÁREA
TOTAL DE 363M?, nesta cidade, tudo mediante ESCRITURA

Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de direito

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 129

FORTALEZA,

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS

O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3*
vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo se processam os autos
de uma Ação de BUSCA E APREENSÃO DE MENOR, processo nº

2000.0158.2289-4, impetrada por MARIA ROSEMERE ARAÚJO DA
SILVA, contra MARIA DAS GRAÇAS E WILSON FREITAS DA SILVA,
pelo que determinou o MM. Juiz a expedição do presente, no prazo
acima estipulado, com a finalidade de INTIMAR a requerente, Sr.

MARIA ROSEMERE ARAÚJO DA SILVA, que encontram-se em
lugar incerto e não sabido, para no prazo de 48 HORAS, movimentar o
feito, sob pena de extinção, manifestar-se nos autos do processo em
referência. E, para que chegue ao conhecimento do requerido, vai o
presente afixado no local público de costume, Átrio do Fórum Des.
Juvêncio Santana. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de
Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos nove (09) dias do mês de julho
do ano de dois mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa de Sena)Diretor

de Secretaria o digitei e subscrevi.
Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de direito
Rx

PINTO,

contra

FRANCISCO FAUSTINO PINTO, pelo que determinou o MM. Juiz a
expedição do presente, no prazo acima estipulado, com a finalidade de
INTIMAR a requerente, Sr. MARIA DE LOURDES SILVA PINTO
que encontra-se em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 48
HORAS, movimentar o feito, sob pena de extinção, manifestar-se nos
autos do processo em referência. E, para que chegue ao conhecimento
do requerido, vai o presente afixado no local público de costume, Átrio
do Fórum Des. Juvêncio Santana. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta
cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos oito (08) dias do mês
de julho do ano de dois mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa de
Sena)Diretor de Secretaria o digitei e subscrevi.
Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de direito
Ea

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da

.

CADERNO

2

dese

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º
vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas

atribuições legais, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo se processam os autos

de uma Ação de ALIMENTOS processo nº 2000.0160.0063-4, impetrada
por LUZIENE DOS SANTOS SILVA, contra RENATO FELIPE DA SILVA,
pelo que determinou o MM. Juiz a expedição do presente, no prazo acima

estipulado, com a finalidade de INTIMAR a requerente, Sr. LUZIENE
DOS SANTOS SILVA que encontra-se em lugar incerto e não sabido, para
no prazo de 48 HORAS, movimentar o feito, sob pena de extinção,
manifestar-se nos autos do processo em referência. E, para que chegue ao
conhecimento do requerido, vai o presente afixado no local público de
costume, Átrio do Fórum Des. Juvêncio Santana. CUMPRA-SE. Dado e
passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos oito (08)
dias do mês de julho do ano de dois mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa
de Sena)Diretor de Secretaria o digitei e subscrevi.

aeee

O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da
3º vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de
suas atribuições legais, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo se processam
os autos de uma Ação de ALIMENTOS processo nº 2002.0008.1832-9,

SILVA

2003-

Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de direito

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
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Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de direito
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DE
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Sena)Diretor de Secretaria o digitei e subscrevi.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

por MARIA

DE

cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos oito (08) dias do mês
de julho do ano de dois mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa de

tada

impetrada
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3º vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de
suas atribuições legais, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo se processam
os autos de uma Ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS processo nº

2000.0159.0927-2, impetrada por WELLINGTON BARROS DE MELO,
contra MARIA GORETE GOMES LEITE, pelo que determinou o MM.
Juiz a expedição do presente, no prazo acima estipulado, com a finalidade
de INTIMAR a requerente, Sr. WELLINGTON BARROS DE MELO
que encontra-se em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 48
HORAS, movimentar o feito, sob pena de extinção, manifestar-se nos
autos do processo em referência. E, para que chegue ao conhecimento
do requerido, vai o presente afixado no local público de costume, Átrio
do Fórum Des. Juvêncio Santana. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Dx. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º
vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo se processam os autos
de uma Ação de ALIMENTOS processo nº 2000.0157.9633-8, impetrada

por MONICA CRISOSTOMO PADRENOSSO, contra RUBENS DARLAN
DE MORAIS LOBO, pelo que determinou o MM. Juiz a expedição do
presente, no prazo acima estipulado, com a finalidade de INTIMAR a
requerente, Sr. MONICA CRISOSTOMO PADRENOSSO que encontra-

se em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 48 HORAS, movimentar
o feito, sob pena de extinção, manifestar-se nos autos do processo em
referência. E, para que chegue ao conhecimento do requerido, vai o presente
afixado no local público de costume, Átrio do Fórum Des. Juvêncio Santana.
CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado
do Ceará, aos oito (08) dias do mês de julho do ano de dois mil e três
(2003). Eu, (Antônio Barbosa de Sena)Diretor de Secretaria o digitei e
subscrevi.
Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de direito
ek

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º
vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo se processam os autos
de uma Ação de ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO processo nº

2000.0158.8387-7,

impetrada por FRANCISCO

EVANDRO

DE

ALENCAR, contra BANDEIRANTES ADMINISTRADORA DE
CARTÕES LTDA, pelo que determinou o MM. Juiz a expedição do presente,
no prazo acima estipulado,

com

a finalidade de INTIMAR a

requerente,

Sr. FRANCISCO EVANDRO DE ALENCAR que encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para no prazo de 48 HORAS, movimentar o feito, sob
pena de extinção, manifestar-se nos autos do processo em referência. E,

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 129

FORTALEZA,

para que chegue ao conhecimento do requerido, vai o presente afixado no
local público de costume, Átrio do Fórum Des. Juvêncio Santana. CUMPRASE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará,
aos oito (08) dias do mês de julho do ano de dois mil e três (2003). Eu,
(Antônio Barbosa de Sena)Diretor de Secretaria o digitei e subscrevi.
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autos do processo em referência. E, para que chegue ao conhecimento do
requerido, vai o presente afixado no local público de costume, Átrio do
Fórum Des. Juvêncio Santana. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade
de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos vinte e seis (26) dias do mês de
junho do ano de dois mil e três (2003). Eu, (Antônio Barbosa de Sena)Diretor
de Secretaria o digitei e subscrevi.

Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de direito

Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de direito

eek

det

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS

SECRETARIA DA 3º VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ROBERTO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

VIANA DINIZ DE FREITAS

JUIZ TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA

O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º
vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas

atribuições legais, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo se processam os autos
de uma Ação de INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE processo nº
2000.0159.6080-4, impetrada por FRANCILDA RODRIGUES DA SILVA,
contra JOSÉ DA SILVA, pelo que determinou o MM. Juiz a expedição do
presente, no prazo acima estipulado, com a finalidade de INTIMAR a
requerente, Sr. FRANCILDA RODRIGUES DA SILVA que encontra-se
em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 48 HORAS, movimentar o
feito, sob pena de extinção, manifestar-se nos autos do processo em

referência. E, para que chegue ao conhecimento do requerido, vai o presente
afixado no local público de costume, Átrio do Fórum Des. Juvêncio Santana.

CUMPRA-SE., Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado
do Ceará, aos oito (08) dias do mês de julho do ano de dois mil e três
(2003). Eu, (Antônio Barbosa de Sena)Diretor de Secretaria o digitei e

subscrevi.

RAIMUNDA SILVINA DA SILVA E OUTROS. Determinou o MM. Juiz a
expedição do presente com o fito de CITAR RAIMUDA SILVINA DA
SILVA, MARAI IRISMAR DA SILVA MARTINS, LUIZ SILVINO
MATIAS, FRANCISCO DE ASSIS MATIAS, ANTONO MATIA
PEREIRA, JOSÉ PEREIRA SILVINO, BERNADETE, MARIA
SALETE, MARIA APARECIDA, FRANCISCO JOSÉ MARIA
HELENA,

que se encontram em lugar incerto e não sabido do inteiro teor

da presente ação e de todos os seus terimos e atos, para, querendo,
contestar(em) a ação dentro do prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia,
confesso e de se presumirem aceitos pelo mesmo como verdadeiros os fatos
narrados na inicial, pela parte autora conforme art. 285, 2º parte, 322 e 319
do CPC. E para que chegue ao conhecimento do mesmo, a fim de que
posteriormente não se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente
afixado no Átrio deste Fórum e publicado no Diário da Justiça. CUMPRASE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará,
aos nove (09) dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003). Eu, (Antônio

Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de direito
se

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM.

Barbosa de Sena) Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi.

Juiz de Direito da 3º

vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo se processam os autos de
uma Ação de SEPARAÇÃO DE CORPOS processo nº 2000.0159.1714-3,
impetrada

O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito Titular
da Secretaria da 3º Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc... Faz saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo
se processam os autos de uma Ação ORDINÁRIA, processo nº
2002.0004.3337-0, impetrada por DAMIÃO MATIAS GOMES, contra

por MARIA

JANAINA

DE

LIMA: SILVA,

contra

OSMAR

FRANCISCO DO NASCIMENTO, pelo que determinou o MM. Juiz a
expedição do presente, no prazo acima estipulado, com a finalidade de
INTIMAR a

requerente,

Sr. MARIA

JANAINA

DE

LIMA

SILVA

que

Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de Direito

COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE
SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA
EDITAL DE INTERDIÇÃO
Justiça Gratuita

encontra-se em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 48 HORAS,
movimentar o feito, sob pena de extinção, manifestar-se nos autos do processo

A Dra. Maria Valdenisa de Sousa Bernardo, Juíza de Direito

emreferência. E, para que chegue ao conhecimento do requerido, vai o presente
afixado no local público de costume, Átrio do Fórum Des. Juvêncio Santana.

Titular,da Secretaria da Primeira desta Comarca, na forma da lei etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele

CUMPRA-SE.

Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do

conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Secretaria da Primeira Vara,

Ceará, aos nove (09) dias do mês de julho do ano de dois mil e três (2003).
Eu, (Antônio Barbosa de Sena)Diretor de Secretaria o digitei e subscrevi.

tramitou os autos de nº 2721/02, Ação de Curatela, autor(a) Juracir
Vieira Oliveira, brasileira, casada, do lar, residente na rua Estevão

Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz de direito
ke

SECRETARIA DA 3º VARA
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, MM. Juiz de Direito da 3º
vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo se processam os autos
de uma Ação de Separação Judicial, processo nº 2000.0158.6220-9,

impetrada por JOSÉ VITAL, contra MARIA OLINDINA DA COSTA
VITAL, pelo que determinou o MM. Juiz a expedição do presente, no prazo
acima estipulado, com a finalidade de INTIMAR o requerente, St. J OSÉ
VITAL, que encontra-se em lugar incerto e não sabido, para no prazo de
48 HORAS, movimentar o feito, sob pena de extinção, manifestar-se nos

Remígio, 2219, centro, nesta cidade, que por sentença deste Juízo datada
de 29/04/2003, foi decretada a interdição de LAURÍCIO RODRIGUES DE
OLIVEIRA, portador(a) de doença mental, de caráter irreversível, sendo
considerado(a) incapaz de responder pelos atos da vida civil, cuja patologia
está classificada como CID 10.F 01.3(Demência vascular mista, cortical e
subcortical), evidenciando a incapacidade do(a) interditando(a) de autogerir-se, foi nomeado(a) JURACIR VIEIRA OLIVEIRA, curador(a) sob
compromisso. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados,
mandou a MM. Juíza expedir o presente Edital que deverá ser publicado
O3(três) vezes, com intervalo de 10(dez) dias, de uma publicação para outra,
junto à Imprensa Oficial.Dado e passado nesta cidade e Comarca de Limoeiro
do Norte - Estado do Ceará, Secretaria da Primeira Vara, aos 17(dezessete)
de junho de 2003. Eu Luciana Gadelha), Atendente Judiciário o digitei. E
(Pedro F. Lobão), Diretor de Secretaria o subscreve.
Maria Valdenisa de Sousa Bernardo

Juíza de Direito
DJ 01/07, 11/07 e 21/07/2003
ee
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FAZ SABER a quantos virem este presente EDITAL DE CITAÇÃO
ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante este Juízo, com sede em
Maracanaú, a Execução Fiscal a seguir:

SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA
EDITAL DE INTERDIÇÃO
Justiça Gratuita

PROCESSO Nº: 2000.0156.3625-0
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL.
EXECUTADO: SEVERINO ROLIM PEREIRA ME
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

A Dra. Maria Valdenisa de Sousa Bernardo, Juíza de Direito
Titular,
da Secretaria da Primeira desta Comarca, na forma da lei etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Secretaria da Primeira Vara,
tramitou os autos de nº 2441/01, Ação de Curatela, autor(a) Francisco
Nilson dos Santos, brasileiro, casado, comerciante, residente na rua
Jaime Leonel Chaves, 600, nesta cidade, que por sentença deste Juízo
datada de 29/04/2003, foi decretada a interdição de MARIA NILCE DOS
SANTOS, portador(a) de doença mental, de caráter irreversível, sendo
considerado(a) incapaz de responder pelos atos da vida civil, cuja patologia
está classificada como CID 10.F 72.1(Retardo mental grave), evidenciando
a incapacidade do(a) interditando(a) de auto-gerir-se, foi nomeado(a)
FRANCISCO NILSON DOS SANTOS, curador(a) sob compromisso. E,
para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou a MM. Juíza
expedir o presente Edital que deverá ser publicado 03(três) vezes, com
intervalo de 10(dez) dias, de uma publicação para outra, junto à Imprensa

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.739,40 (Dois mil setecentos e trinta e
nove reais e quarenta centavos) provenientes de multa por infração de artigo
e processo(s) administrativo(s) No.(s) 10380 225500/97-85.
O executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme
consta nos autos, motivo pelo qual fica o mesmo CITADO, pelo presente
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de trinta (30) dias, para nos cinco (05)
dias subseqiientes, vir pagar a dívida objeto da execução com seus
acréscimos legais, ou oferecer bens de valor idôneo à penhora, na forma e
para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do público,
notadamente do citado, vai este EDITAL para ser fixado no local de costume
e publicado uma só vez, como expediente judiciário no Diário da Justiça

Oficial.Dado e passado nesta cidade e Comarca de Limoeiro do Norte -

do Estado do Ceará. Dado e passado na Secretaria da 1º Vara da Comarca

Estado do Ceará, Secretaria da Primeira Vara, aos 17(dezessete) de junho
de 2003. EuLuciana Gadelha), Atendente Judiciário o digitei. E (Pedro F.
Lobão), Diretor de Secretaria o subscreve.

de Maracanaú, em Maracanaú, aos doze (25) dias do mês de junho do ano
de 2003, Eu Francisca Silvino Tabosa, Diretora de Secretaria o mandei
digitar e o subscrevo.

FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA

Maria Valdenisa de Sousa Bernardo
Juíza de Direito
DJ 01/07, 11/07 e 21/07/2003

Juíza de Direito
Eat

SECRETARIA DA 1º VARA
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 30 DIAS)
JUSTIÇA GRATUITA

COMARCA DE MARACANAÚ
SECRETARIA DA 1º VARA
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 30 DIAS)
JUSTIÇA GRATUITA
A Doutora FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA, Juíza de
Direito, respondendo pela 1º Vara da Comarca de Maracanaú, etc.
FAZ SABER a quantos virem este presente EDITAL DE CITAÇÃO
ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante este Juízo, com sede em
Maracanaú, a Execução Fiscal a seguir:

PROCESSO Nº: 2002.0009.8112-2
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL.
EXECUTADO: SÃO CRISTÓVÃO
COMÉRCIO
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

TRANSPORTES

E

VALOR DO DÉBITO: R$ 42.520,44 (Quarenta e dois mil
quinhentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos) provenientes de multa
por infração de artigo e processo(s) administrativo(s) No.(s) 10380 202610/

2002-42.
O executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme
consta nos autos, motivo pelo qual fica o mesmo CITADO, pelo presente
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de trinta (30) dias, para nos cinco (05)
dias subsegiientes, vir pagar a dívida objeto da execução com seus
acréscimos legais, ou oferecer bens de valor idôneo à penhora, na forma e
para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do público,
notadamente do citado, vai este EDITAL para ser fixado no local de costume
e publicado uma só vez, como expediente judiciário no Diário da Justiça
do Estado do Ceará. Dado e passado na Secretaria da 1º Vara da Comarca
de Maracanaú, em Maracanaú, aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho
“ do ano

de 2003,

Eu

Francisca

Silvino

Tabosa,

Diretora

de Secretaria

A Doutora FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA, Juíza de
Direito, respondendo pela 1º Vara da Comarca de Maracanaú, etc.
FAZ SABER a quantos virem este presente EDITAL DE CITAÇÃO
ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante este Juízo, com sede em
Maracanaú, a Execução Fiscal a seguir:

PROCESSO Nº: 2000.0156.4707-3
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL.
. EXECUTADO:
FORNECEDORA
ALIMENTÍCIOS NUNES LTDA
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

DE

PRODUTOS

VALOR DO DÉBITO: R$ 36.196,45 (Trinta e seis mil cento e
noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) provenientes de multa por
infração de artigo e processo(s) administrativo(s) No.(s) 10380 402483/

00-19.
O executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme
consta nos autos, motivo pelo qual fica o mesmo CITADO, pelo presente
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de trinta (30) dias, para nos cinco (05)
dias subseqgiientes, vir pagar a dívida objeto da execução com seus
acréscimos legais, ou oferecer bens de valor idôneo à penhora, na forma e

para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do público,
notadamente do citado, vai este EDITAL para ser fixado no local de costume
e publicado uma só vez, como expediente judiciário no Diário da Justiça
do Estado do Ceará. Dado e passado na Secretaria da 1º Vara da Comarca
de Maracanaú, em Maracanaú, aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho
do

ano

de 2003,

Eu

Francisca

Silvino

Tabosa,

Diretora

de Secretaria o

mandei digitar e o subscrevo.
FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA
Juíza de Direito

o

mandei digitar e o subscrevo.

ao

FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA

SECRETARIA DA 1º VARA
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 30 DIAS)
JUSTIÇA GRATUITA

Juíza de Direito
espe

SECRETARIA DA 1º VARA
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 30 DIAS)
JUSTIÇA GRATUITA
A Doutora FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA, Juíza de
Direito, respondendo pela 1º Vara da Comarca de Maracanaú, etc.

A

Doutora

FÁTIMA

MARIA

ROSA

MENDONÇA,

Juíza

de

Direito, respondendo pela 1º Vara da Comarca de Maracanaú, etc.
FAZ SABER a quantos virem este presente EDITAL DE
CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante este Juízo,
com sede em Maracanaú, a Execução Fiscal a seguir:

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 129

FORTALEZA,

PROCESSO Nº: 2000.0156.5538-6
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL.
EXECUTADO: JOANA LÚCIA DE OLIVEIRA RABELO ME
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL
VALOR DO DÉBITO: R$ 4.169,98 (Quatro mil cento e sessenta
e nove reais e noventa e oito centavos) provenientes de multa por infração
de artigo e processo(s) administrativo(s) No.(s) 13308 000078/99-52.
O executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme
consta nos autos, motivo pelo qual fica o mesmo CITADO, pelo presente

EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de trinta (30) dias, para nos cinco (05)
dias subsegientes, vir pagar a dívida objeto da execução com seus
acréscimos legais, ou oferecer
para fins de direito. E, para
notadamente do citado, vai este
e publicado uma só vez, como
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de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital,
cuja 2º via fica afixada no local de costume. Russas-CE, 08 de Julho de
2003. Eu, Marcos Leandro Xavier Oliveira, Auxiliar Judiciário, digitei.
E eu, Izilda Santos Maciel, Diretora de Secretaria, subscrevi.

bens de valor idôneo à penhora, na forma e
que chegue ao conhecimento do público,
EDITAL para ser fixado no local de costume
expediente judiciário no Diário da Justiça

Dra, Maria Vera Lúcia de Souza Saleri

Juíza de Direito Auxiliar
ek

SECRETARIA DE VARA ÚNICA
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE
QUINZE (15) DIAS
PROCESSO Nº 2000.0157.0482-4 (0815/01)
JUSTIÇA GRATUITA

de Maracanaú, em Maracanaú, aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho
do ano de 2003, Eu Francisca Silvino Tabosa, Diretora de Secretaria o
mandei digitar eo subscrevo.

FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA
“Juíza de Direito

A DRA. MARIA VERA LÚCIA DE SOUZA SALERI, JUÍZA
DE DIREITO AUXILIAR DA 4º ZONA JUDICIÁRIA - COMARCA
DE RUSSAS-CE, POR NOMEAÇÃO LEGAL, ETC.

COMARCA DE PEREIRO
Processo nº 2002.086.00239-0
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 DIAS
A Doutora Maria Vera Lúcia de Sousa Saleri, Juíza de Direito,
respondendo por esta Comarca de Pereiro, Estado do Ceará, no uso de suas

atribuições legais, etc...
-- FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE
virem ou dele tiverem notícia, com o prazo de 15 (quinze) dias,
este juízo e expediente desta secretaria, foi denunciada pelo
Público Estadual, a ré MARIA DO SOCORRO BESSA

CITAÇÃO
que perante
Ministério
FREIRE,

brasileira, casada, agricultora, nascida aos 07.05.1979, filha de Cícero Bessa
de Oliveira de Maria Francisca Freire. E, consta dos autos que expedido o
mandado para citação da aludida denunciada, certificou o oficial de justiça
encarregado da diligência encontrar-se ela, em lugar incerto e não sabido,
certidão de fls. 19v. Pelo que, nos termos do art. 361, combinado com o art.
365, parágrafo único do CPP, mandou a MM Juíza expedir o presente edital,
com o prazo acima mencionado, pelo qual fica a denunciada CITADA
para comparecer perante o Juízo de Ererê, na sala de audiências, no Fórum
da Comarca Vinculada de Ererê-Ceará, no dia 18.09.2003 às 12:30 horas.
a fim de ser interrogada e se ver processar e julgar como incurso no art. 19
do Decreto Lei 3.688/41, ficando desde logo citada para os demais termos
e atos do processo até-o julgamento final, sob pena de revelia. Para
conhecimento de todos foi publicado o presente Edital, que será publicado
no Diário da Justiça e afixado no átrio do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Pereiro, aos 07 de julho de 2003. Eu,
Damiana Norma Felix do Nascimento), Atendente Judiciário, o digitei e
eu, (Ana Cristina da Silva), Diretora de Secretaria, o subscrevi.

FAZ SABER a todos os que o presente Edital, com o prazo de
15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo
corre seus trâmites um processo em que é acusado EUCLIDES FIORE
JÚNIOR, incurso no art. 10 da Lei nº 9.437/97. E como conste está o
de nome EUCLIDES FIORE JÚNIOR, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de São Paulo- SP, nascido aos 20/10/68, filho de
Euclides Fiore e Milia Abud Fiore, em lugar incerto e não sabido, não

sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer
neste Juízo, sediado na Travessa João Nogueira da Costa, s/n, Russas CE, no dia 22 de Agosto de 2003, às 11:00 horas, a fim de ser
interrogado, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores
termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para
conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2º via fica
afixada no local de costume. Russas, 03 de Julho de 2003. Eu, Osnalba
Torres de Almeida, Auxiliar Judiciário, digitei. E eu, Izilda Santos
Maciel, Diretora de Secretaria, subscrevi.

Dra. Maria Vera Lúcia de Souza Saleri
Juíza de Direito Auxiliar
dee

SECRETARIA DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
PROCESSO Nº 2000.0156.8662-1 (0269/99)
JUSTIÇA GRATUITA

A DRA. MARIA VERA LÚCIA DE SOUZA SALERI, JUÍZA
DE DIREITO AUXILIAR DA 4º ZONA JUDICIÁRIA - COMARCA
DE RUSSAS - CE, POR NOMEAÇÃO LEGAL, ETC.
FAZ SABER ao acusado SEBASTIÃO PESSOA DE LIMA,

Maria Vera Lúcia de Sousa Saleri
Juíza de Direito, respondendo

brasileiro,
Pessoa de
residente
Precatória

COMARCA DE RUSSAS
SECRETARIA DE VARA ÚNICA
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE
QUINZE (15) DIAS
PROCESSO Nº 2003.0007.3670-3 (1.179/03)
JUSTIÇA GRATUITA

97, foi decretada a extinção da punibilidade, por sentença datada de 30
de Maiode 2003, conforme parte final da referida sentença que ora
transcrevo, do teor seguinte:

A DRA. MARIA VERA LÚCIA DE SOUZA SALERI, JUÍZA
FAZ SABER a todos os que o presente Edital, com o prazo de
15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo
corre seus trâmites um processo em que é acusado FRANCIMAR
BENEDITO DE ALMEIDA, incurso no art. 19, do Decreto-Lei 3.688/

BENEDITO

casado, motorista, natural de Iracema-CE, filho de Miguel
Lima e Adélia Licínio Pessoa, nascido aos 11/04/1939,
em lugar incerto e não sabido, que, nos autos da Carta
Criminal nº 2000.0156.8662-1 (0269/99), a que responde

nesta Secretaria de Vara Única, por infração ao artigo 10 da Leinº 9.437/

DE DIREITO AUXILIAR DA 4º ZONA JUDICIÁRIA — COMARCA
DE RUSSAS-CE, POR NOMEAÇÃO LEGAL, ETC.

41. E como conste está o de nome FRANCIMAR

2

de Russas-CE., nascido aos 20/12/1970, filho de Francisco Benedito de
Almeida e Guiomar Benedita de Almeida, com antiga residência na
localidade Lagoa de Santa Terezinha, s/n, Russas-CE, em lugar incerto
e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo
presente a comparecer neste Juízo, sediado na Travessa João Nogueira
da Costa, s/n, Russas - CE, no dia 22 de Agosto de 2003, às 11:00
horas, a fim de ser interrogado, para promover sua defesa e ser notificado
dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena

do Estado do Ceará. Dado e passado na Secretaria da 1º Vara da Comarca

ALMEIDA,

DE 2003- CADERNO

DE

vulgo “Tim Maia”, brasileiro, solteiro, agricultor, natural

“No caso destes autos, o acusado cumpriu

as condições que lhe foram impostas, não tendo sido revogada a
suspensão, razão pela qual julgo extinta a punibilidade de Sebastião
Pessoa de Lima, na forma da regra acima invocada. Após o trânsito em
julgado, dê-se baixa na distribuição e devolva-se esta carta precatória
ao juízo de origem. PR. e I. Russas, 30 de maio de 2003. (as) Dra.
Maria Vera Lúcia de Souza Saleri. Juíza Auxiliar da 4º Zona Judiciária.”
E, como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente, pelo presente
edital, com o prazo de 20(vinte) dias, INTIMA-O da aludida sentença,
para que use, querendo, do recurso legal, dentro em 05 (cinco) dias,
contados da data da expiração daquele prazo. Russas, 03 de Julho de

ENA
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2003. Eu, Osnalba Torres de Almeida, Auxiliar Judiciário, digitei. E
eu, Izilda Santos Maciel, Diretora de Secretaria, subscrevi.

FORTALEZA,

O Dr. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, Juiz de Direito

Execução Fiscal, proc. nº. 2137/01 movida por UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL contra V. W. COMERCIAL DE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA., CNPJ Nº 03.873.298/0001-32, a qual
era sediada na Rua Cel. José Sabóia, 689, Centro, Sobral — Ceará. E
como o representante da executada não foi localizado no endereço de
sua sede, mandou o MM. Juiz expedir este edital com o prazo de trinta
dias com o escopo de CITAR a empresa executada para, no prazo de
cinco dias, pagar o débito de R$3.986,05, mais juros legais, cuja

inscrição na Dívida Ativa da Fazenda Nacional é 30.5.01.001968-56,
de 29/06/2001, ou, validamente ofereça bens à penhora suficientes à
satisfação da prestação reclamada e acessórios, sob pena de serem
penhorados e/ou arrestados tantos quantos bens bastem à garantia da

execução. Dado e passado nesta cidade de Sobral, aos 9 de julho de
2003. Eu, Antônio Carneiro Roberto, Atendente Judiciário, digitei. E
euVandisa Maria Frota Azevedo Moura, Diretora de Secretaria,

subscrevo.
Francisco Eduardo

Torquato Scorsafava

JUIZ DE DIREITO
Edede

SECRETARIA DA 4º. VARA
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Dr. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, Juiz de Direito
da 4º Vara da Comarca de Sobral, por nomeação legal, etc. FAZ SABER

a todos que por este Juízo e Secretaria da 4º. Vara, tramita uma Ação de
Execução Fiscal, proc. nº. 2482/02 movida por UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL contra M.R. ALVES — ME, a qual era sediada
na Rua Paulo Aragão, s/n, Centro, Sobral-Ce. E como o representante
da executada não foi localizado no endereço de sua sede, mandou o
MM. Juiz expedir este edital com o prazo de trinta dias com o escopo de
CITAR a empresa executada para, no prazo de cinco dias, pagar o débito
de R$11.972,88, mais juros legais, cuja inscrição na Dívida Ativa da
Fazenda Nacional é 30.4.02.001564-17, de 13/02/2002, ou, validamente
ofereça bens à penhora suficientes à satisfação da prestação reclamada
€ acessórios, sob pena de serem penhorados e/ou arrestados tantos

quantos bens bastem à garantia da execução. Dado e passado nesta cidade
de Sobral, aos 9 de julho de 2003. Eu, Antônio Carneiro Roberto,
Atendente Judiciário, digitei. E euVandisa Maria Frota Azevedo Moura,
Diretora de Secretaria, subscrevo.

JULHO

DE

2003-

CADERNO
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Dra. Geritsa Sampaio Fernandes Montezuma
Juíza de Direito

COMARCA DE SOBRAL

da 4º Vara da Comarca de Sobral, por nomeação legal, etc. FAZ SABER
a todos que por este Juízo e Secretaria da 4º. Vara, tramita uma Ação de

DE

judicialmente o termo de concordância com a adoção. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Tabuleiro do Norte, 30 de junho de 2003. Eu (Joceandra
Mendes Chaves), Dir. de Secretaria, digitei e subscrevo.

Dra. Maria Vera Lúcia de Souza Saleri
- Juíza de Direito Auxiliar -

SECRETARIA DA 4º. VARA
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
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COMARCA DE TRAIRI
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ COMARCA DE TRAIRI -SECRETARIA DA VARA ÚNICA EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA
A Dra. Raquel Otoch, M.Mº Juíza de Direito Titular da
Comarca de Trairi, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições
legais, etc...
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo se processaram os autos de
uma Ação Penal por infração ao artigo 330 do Código Penal Brasileiro,
processo n.º 2000.0000.8479-5, tendo por promovente a JUSTIÇA

PÚBLICA

e por réu FRANCISCO

BERNARDO

FIRMIANO,

E

como conste dos autos estar o réu FRANCISCO BERNARDO
FIRMIANO, de alcunha “Chico Boi”, brasileiro, casado, vigia,
natural de Trairi/CE, nascido aos 23/02/1947, filho de Manuel
Bernardo Moreira e de Angélica Furtado Menezes, atualmente em

lugar incerto e não sabido, determinou a M.M.* Juíza a expedição do
presente a fim de que o mesmo seja intimado do DISPOSITIVO da
sentença de fls. 39 USQUE 40, cujo teor adiante transcrevo: “...Não
entendo ser a conduta atribuída ao agente, na denúncia de fls. 02/04,

crime em tese, pois o fato narrado não constitui fato típico, pois não
se subsuma em uma descrição abstrata da lei penal. O que se tem no
vertente é o descumprimento de pena restritiva de direito, aplicada ao
agente quando da transação penal, homologada por este Juízo, em
audiência preliminar, devendo, assim ser tratada, existindo previsão
legal para se processar a execução deste tipo de pena, na conformidade
da Lei de execução penal. Não entendo ter havido crime de
desobediência de ordem judicial, mesmo quando da execução judicial
da pena, mas tão somente descumprimento da pena, sendo o agente
citado, em execução, para cumprir a transação ou nomear bens á
penhora. Isto assente, diante dos fatos narrados e aqui expostos,

REJEITO A DENÚNCIA, por entender que o fato narrado não constitui
crime, tal como positivado no artigo 43, inciso I do Código de Processo

Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. E transitando em julgado
esta decisão, atendendo as formalidades legais, arquive-se. Expedientes
necessários.. Trairi, 23 de abril de 2003. Raquel Otoch — JUÍZA DE
DIREITO TITULAR.” E para que chegue ao conhecimento do mesmo,
a fim de que posteriormente não se alegue desconhecimento e/ou

ignorância, vai o presente afixado no local público de costume e
publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta
cidade de Trairi, Estado do Ceará, aos dois (02) dias do mês de julho
do ano de dois mil e três (2003). Eu, Rosa Maria de Oliveira, Diretora
de Secretaria, o digitei e subscrevi.
Dra. Raquel Otoch
Juíza de Direito Titular

17 - ATOS NOTARIAIS E DE REGISTRO

Francisco Eduardo Torquato Scorsafava

JUIZ DE DIREITO

PORTARIA Nº 01/2003

COMARCA DE TABULEIRO DO NORTE

MARIA IRANI ABREU LÚCIO DE MACEDO, Oficiala e
Tabeliã do Cartório JOSÉ LÚCIO — 1º Ofício, por título e nomeação
legal e por força do Art. 20 da Lei Nº 8.935 de 18.11.1994, no uso de
suas atribuições legais,

ESTADO DO CEARÁ COMARCA DE TABULEIRO DO
NORTE. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. A DRA.
GERITSA SAMPAIO FERNANDES MONTEZUMA, Juíza de Direito
desta Comarca, por nomeação, etc. FAZ SABER aos que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este juízo e Secretaria,

uma Ação de Adoção nº 2003.092.00312-4 promovida por Adonso Dias de
Sousa e esposa contra CLAUDIO LUCIANO DA SILVA, com endereço
incerto e não sabido, genitor do menor Italo Rodrigues da Silva. E como

não foi possível citá-lo pessoalmente, CITE-O pelo presente para, querendo,
contestar a ação

acima citada no prazo de dez (10) dias, ou assinar

Resolve NOMEAR Srt". ANNA CAROLLINE ABREU LÚCIO
DE MACÊDO, titular da cédula de identidade 95002000829/SSP-CE,
brasileira, universitária, domiciliada em Tauá/CE, à Av. Cel. Lourenço
Feitosa, 119, Centro, com residência nesta cidade (Rua Cel. Lourenço
Feitosa, 119) e em Fortaleza/CE (Av. Antonio Justa, 3435, Apt. 202,

Meireles), para exercer as funções de ESCREVENTE

SUBSTITUTA

a partir desta data, podendo assinar todos os atos desta Serventia.
Expeçam-se os ofícios necessários.

P. R. CUMPRA-SE.

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 129

FORTALEZA,

Dado e passado nesta cidade e Comarca
do Ceará, aos dois(2) de maio do ano de 2003.

de Tauá/CE,
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NillF/

Estado

Desembargadores
Fernando Luiz Ximenes Rocha
José Eduardo Machado de Almeida

MARIA IRANI ABREU LÚCIO DE MACEDO
OFICIALA E TABELIÃ

Juízes de Direto
Celso Albuquerque Macedo
Antônio Abelardo Benevides Moraes
Juiz Federal

19 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECÇÃO DO CEARA

Francisco Roberto Machado
Juristas

Jorge Aloísio Pires
Francisco Massilon Torres Freitas
Procurador Regional Eleitoral
Lino Edmar de Menezes

Ordem dos Advogados do Brasil
Secção do Ceará
Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados
do Brasil, Secção do Ceará, faz público que requereu Inscrição Definitiva

Secretário

Hugo Pereira Filho

no Quadro de Advogados o Bacharel Fernando Antônio Ribeiro Porto.
O presente aviso é feito com prazo de (05) dias úteis. Fortaleza, 02 de julho

de 2003.
PORTARIA

Nº

416 - O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do

Paulo Napoleão Gonçalves Quezado

Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso

PRESIDENTE DA OAB/CE

VII do Regimento Interno deste Tribunal e com base nos incisos Ie II do
art. 35 e no inciso IX do art. 9º da Lei nº 8.112/90, RESOLVE dispensar

dk

LAÉRCIO ANDRÉ

Ordem dos Advogados do Brasil
Secção do Ceará

de Programação e Execução Financeira, Nível FC-4, da Coordenadoria
Contábil e Financeira e designá-lo para exercer a função comissionada de

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados
do Brasil, Secção do Ceará, faz público que requereram Inscrição no Quadro
de Estagiários, a Acadêmica Thyciani Cabó Diógenes. O presente aviso é
feito com prazo de (05) dias úteis. Fortaleza, 13 de junho de 2003.

Chefe da Seção de Programação e Execução Financeira, Nível FC-5, da
Coordenadoria

Contábil e Financeira. PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, em
Fortaleza, 02 de julho de 2003.

DES. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA
PRESIDENTE

Paulo Afonso Lopes Ribeiro
SECRETÁRIO - GERAL

PEREIRA DE SOUZA, Técnico Judiciário, Área

Administrativa, da função comissionada de Assistente de Chefia da Seção

DA OAB/CE

dese

20 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

PORTARIA Nº 417 - O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso
VII do Regimento Interno deste Tribunal e com base nos incisos Le Il do
art. 35 e no inciso II do art. 9º da Lei nº 8.112/90, RESOLVE dispensar
PEDRO GONDIM DE ALENCAR da função comissionada de Assistente

de Chefia da Coordenadoria de Orçamento, nível FC-4 e designá-lo para
exercer a função comissionada de Assistente de Chefia da Seção de
Programação e Execução Financeira, Nível FC-4, da Coordenadoria
Contábil e Financeira. PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE. CUMPRASE. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, em Fortaleza, 04
de julho de 2003.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

dom

DES. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA
PRESIDENTE

o oe ne ae ae as ok

FORTALEZA,
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DE PRESÍDIOS, HABEAS- CORPUS E PRECATÓRIAS
12.3 -VARAS DO JÚRI
.
12.4 -VARAS DO TRÂNSITO
12.5 -VARA DA AUDITORIA MILITAR
12.6 -VARA DE DELITO SOBRE TRÁFICO E USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES:
12.7 - VARAS DAS PENAS ALTERNATIVAS

- 6-CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
6.1- EMENTA E CONCLUSÃO DE ACÓRDÃOS
6.2 -DESPACHOS DOS RELATORES
6.3 -PAUTA DE JULGAMENTO
6.4-ATOS, EDITAIS,AVISOS E OUTROS EXPEDIENTES

1º Câmara

16-COMARCAS DO INTERIOR
16.1 -EDITAIS, AVISOS E OUTROS EXPEDIENTES
17 - ATOS NOTARIAS E DE REGISTRO
18 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
'

19 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECÇÃO DO CEARÁ

EXPEDIENTES

2º Câmara Criminal
9.5 EMENTA E CONCLUSÃO DE ACÓRDÃOS
9.6 DESPACHOS DOS RELATORES

2

9.7 -PAUTA DE JULGAMENTO
9.8 - ATOS, EDITAIS, AVISOS E OUTROS EXPEDIENTES

2-CONSELHO DE MAGISTRATURA
2.1 - RESOLUÇÕES, ATOS E OUTROS EXPEDIENTES

5.1
5.2
5.3
3.4

DE 2003- CADERNO

DAS MATÉRIAS PARA EDITORAÇÃO NO DJ/CE

EXPEDIENTE DO 2º GRAU

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

11 DE JULHO

20 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

21 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS

