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na forma da lei, ficando o(a/s) acusado(a/s) ciente que terd o prazo de 10 

(dez) dias, contados do término de validade deste para interpor recurso, 

caso assim deseje. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Camocim(CE.), aos 08 de Agosto de 2002. Eu, Nislene Cordeiro de Oliveira, 
Aux. Judiciario, o digitei. E eu, Eliana Pereira dos Santos Lemos , Diretora 

de Secretaria, o subscrevi. 

DR. LUIZ ROBERTO OLIVEIRA DUARTE 
Juiz de Direito 

  

COMARCA DE CANINDE 

EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENGCA 
DE EXTINCAO DA PUNIBILIDADE 

Prazo: 60{sessenta}dias 

- Justiga Gratuita - 

  
  

Proc. - Crime reg, n’ 0000.005.000043-2 

Infragao: Art. 129, § 1°, Te Il, cfc o Art. 51, § 1°, ambos do CP 

O Bel. Antonio Josimar Almeida Alves, Juiz de Direito titular da 
1* Vara da Comarca de Canindé, Estado do Ceard, por nomeaciio legal ete, 

FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, nos autos do processo em epigrafe, em que 
figura como acusado, JOSE HELIO, conhecido por “HELIO DO ROSELI”, 
brasileiro, solteiro, de filiagdo ignorada, residente na localidade denominada 
Camarao, Canindé/CE, foi, por este Jufzo, através de sentenca datada de 

06/06/2002, declarada-lhe extinta a execugdo criminal. E como nao tenha 
sido poss{vel intim4-lo pessoalmente do referido ato processual, haja vista 
a informagio de que se encontra em lugar incerto e nio conhecido, mandou 
o MM. Juiz expedir o presente edital, com o prazo acima mencionado, pelo 
qual fica aquele devidamente INTIMADO da aludida sentenga, cuja parte 

final é do seguinte teor: “(...)\declarando, em consequéncia, extinta a 
execucéo criminal. Recolham-se os mandados de prisdo. Transitada em 
julgado, arquivem-se os autos, (...}Canindé(CE), 6 de junho de 2002. Bel. 

Antonio Josimar Almeida Alves - Juiz de Direito - 1" Vara. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, que serd publicado na 
forma da lei, ficando a 2* via afixada no local de costume deste Forum 

Judiciario, sito no Largo Francisco Xavier de Medeiros, s/n°, Canindé(CE). 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Canindé, Estado do Ceard, aos 

7 de agosto de 2002, Eu, Francisco Evandro Pinheiro Mota, AtJ3, digitei e 

eu, Bela. Maria Gorete da Silva, Diretora de Secretaria Judiciatia, subscrevi. 

Bel, Antonio Josimar Almeida Alves 

Juiz de Direito titular da 1" Vara 

  

COMARCA DE CARIRIACU  ~ 
fa Sut 

Processo n° 2002.065,00051-8 (377/02) 
EDITAL DE INTERDICAO 

  

O DR. CRISTIANO RABELO LEITAO, MM. Juiz de Direito 
Titular desta Comarca de Caririagu, Estado do Ceard, por nomeacdo legal, 

ef... 

FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou dele 
conhecimente tiverem, que, tendo em vista requerimento formulado por 

MARIA BENTO GONCALO, brasileiro(a), vitiva, aposentada, portadora 

da CI RG n° 1183588-86, residente e domiciliado(a) na Rua Miguel Xavier 

n° 73, nesta cidade, foi decretada por este Juizo a INTERDICAO de JOAO 
BOSCO BENTO GONCALO, brasileiro(a), soiteire, natural de 

Caririagu-CE, nascide aos 28/02/1974, filho(a) de Antonio Goncalo Neto 

e Maria Bento Gongala, residente no mesmo endereco da requerente, tendo 

como causa da interdigao, deficiéncia mental grave, atestada por pericia 

médica (psicose esquizofrénica hebefrénica - CID F.20.1), que ofa) toma 

permanentemente invdlido(a) para exercer os atos da vida civil, tudo de 
conformidade com a r. sentenca deste Juizo, datada de 12 de julho de 

2002, prolatada nos autos acima mencionados, tendo sido nomeado{a) a 
sua mde, ora requerente, MARIA BENTO GONCALO (supra 
qualificada) curador({a) do(a) interdito(a), cuja munus serd exercido sem 

limites enquanto persistir a anamalia psiquica, nfo podendo, no entanto, 
referido(a) curador(a), por qualquer modo alienar ou enerar bens mévets, 

imdveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorizagado 
judicial. E, para que de fato ninguém alegue ignordncia, mandou expedir 
o presente edital, que serd publicado junto aa Didrio da Justiga do Estado 

é afixado no lugar piblice de costume, por trés vezes, com intervalo de 

    

dez (10) dias, na forma do art, 1.184, do CPC. Dado e passade nesta 

cidade de Caririacgu, Estado do Ceard, aos 16 dejulho de 2002. Eu, 
(Vinicius M. Lacerda), Auxiliar Judicidrio, o digitei. E eu,(Raimundo 

Nonato Bezerra), Diretor de Secretaria, subscrevi. 

Cristiano Rabelo Leitago 
Juiz de Direitoa 

PUB. DJ DIAS 23/07, 02/08 E 12/08/2002 

  

COMARCA DE CAUCAIA 
  

JUSTICA GRATUITA 

EDITAL DE CITACAQ COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. A 
DOUTORA MIRIAN PORTO MOTA RANDAL POMPEU, Juiza de 
Direito da 2*, Vara da Comarea de Caucaia, Estado do Ceara, por nomeagado 
legal, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e a quem interessar possa, que por parte de ADRIA LUCIANA 
MOURA ABREU SGUZA, brasileira, casada, professora, residente & Rua 
Coité Pedreiras, Caucaia - CE, foi requerida agéo de SEPARACAO 
JUDICIAL LITIGIOSA, Processo n° 4204/02, contra CLAUDIO 
ROBERTO SANTOS SOUZA, brasileiro, casado, comerciante e como 

conste estA o mesmo em lugar incerto e nao sabido, pelo que mandou a 

MM. Juiza expedir o presente edital ficando CITADO o Sr. CLAUDIO 
ROBERTO SANTOS SOUZA , de todo teor da agdo supra mencionada 
pata querendo contestar no prazo de quinze (15) dias, ficando ciente de 
que nfo sendo contestada a agao presumir-se-do aceitos como verdadeiros 

os fates articulados na inicial, bem como, INTIMADO para comparecer 
na sala de audiéncias da secretatia da 2" Vara, situada na Av. Joaci Sampaio 

Pontes, n° 2091, Centro, Caucaia-CE, no dia 2 de setembro de 2002, As 

11:00h,, onde se realizard a audi@ncia de conciliagdo, instrugao e julgamento, 
Cumpra-se observadas as formalidades legats. Dado e passado nesta cidade 

e Comarca de Caucaia, Estado do Ceara, aos cito de agosto de 2002.Eu, 

Luis Ot6éni Queirés dos Santos, Auxiliar Judicidrio, o digitei. Eu, Rodrigo 

Gomes de Oliveira, Diretora de Secretaria, o fiz digitar ¢ subscrevi. 

JUIZA MIRIAN PORTO MOTA RANDAL POMPEU 
TITULAR DA2* VARA 

ee 

EDITAL DE INTIMAGAO DE SENTENCA 
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 

O DOUTOR ANTONIO CARLOS KLEIN, JUIZ DE DIREITO 
RESPONDENDO PELA 4" VARA DA COMARCA DE CAUCAIA, 
ESTADO DO CEARA, POR NOMEACAO LEGAL, ETC. 

FAZ SABER aos que o presente Edital de IntimagZo virem ou dele 
noticia tiverem e a quem interessar possa, que tem curso por este Jutzo e 
expediente da 4* Vara da Comarca de Caucaia, um processo crime n° 

2000.0142.7354-4 (2097/95), em que &(si0) acusado(s) JOSE 

RODRIGUES DA SILVA, vulgarmente conhecido como “Zequinha 
41”; INTIME-SE o acusado supra mencionado, brasileiro, casado, 

pescador, filho de Raimundo Rodrigues da Silva e Maria Raimunda da 
Silva, estando o(s) mesmo(s) em lugar incerto ¢ nao sabido, determinou o 
MM. Juiz a expedic¢do do presente Edital de Intimacdo, ficando 
INTIMADO(S) o(s) referido(s) réu(s), da sentenga proferida pelo MM. Juiz 

de Direito da 4* Vara, o Dr. José Pio Porto Belém, cuja parte conclusiva é a 

seguinte: “Isto posto, consideradas ¢ analisadas todas as provas carreadas 

aos autos e bem assim os comentos jurisprudenciais transcritos; restou 
claramente comprovada a autoria delituosa atribuida ao acusado JOSE 
RODRIGUES DA SILVA, fa amplamente identificado e qualificado nos 

autos, razio pela qual julgo procedente a inicial delatéria para sujeitd-lo 
nas reprimendas do art, 12, da Lei 6.368/76 e, em conseqiiéncia, 
CONDENA-LO, atendidas as jf amplamente analisadas diretrizes bAsteas 
do art. 59, 59, incs. I a I, do CP, a pena base de 04 (quatro) anos de 
Tecluso, a qual aumento em 01 (um) ano, por forga da reconhecida apravante 

da reincidéncia, tornado-a concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de 

reclusao, devendo a mesma ter seu cumprimento iniciado em regime fechado 
- art. 33, § 3°, do CP, posto que o crime foi cometido antes do advento da lei 
8.072/90, que classificou como hedionde. Deixo de condend-lo na pena de 
multa por reconhecé-la e declard-la prescrita (STF, Pleno, RTJ 115/870) e¢ 

por ser inaplicdvel 4 espécie, o disposto no art. 114, inc. I, do CP, coma 
redagao que lhe foi aplicada pela Lei n° 9.268/96, o que faco com lastro nos 

arts, 381 e 387, ambos do Repertério Processual Penal, tudo para que se 
operem os efeitos juridicos e legais correspondentes. Custas de lei, pelo 
apenado. P. R. I., transitado que seja em julgado esta decisdo, para o
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Ministério Publico, voltem-me o autos conclusos para apreciagdo da 

prescrigdo retroativa.. Caucaia, 18 de outubro de 2001. JOSE PIO PORTO 

BELEM. Juiz de Direito. COMPRA-SE, observadas as formalidades legais. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Caucaia, Estado do Ceara, ao(s) 

vinte e cinco (25) dia(s) do més de julho do ano dois mil e dois (2002). Eu, 

Ana Paula Girko Porto, Diretora de Secretaria da 4" Vara, que assino e 

subscrevo. 

ANTONIO CARLOS KLEIN 
JUIZ DE DIREITO - RESP, 4" VARA 

sk 

EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 
COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. 

O DOUTOR JOSE PIO PORTO BELEM, JUIZ DE DIREITO 

DA 4* VARA DA COMARCA DE CAUCAIA, ESTADO DO CEARA, 

POR NOMEACAO LEGAL, ETC. 
FAZ SABER aos que o presente Edital de Intimagao virem ou dele 

noticia tiverem e a quem interessar possa, que tem curso por este Juizo e 

expediente da 4* Vara da Comarca de Caucaia, um processo crime n? 

2000.0142.2291-5 (613/95), em que é(sao) acusado(s) MARIA DO 

SOCORRO ALMEIDA DA SILVA e MARCIA CRISTINA DE 

ARAUJO; INTIME(M) - SE as acusadas MARIA DO SOCORRO 

ALMEIDA DA SILVA, brasileira, solteira, doméstica, filha de Cristévao 

Pereira da Silva ¢ Margarida Almeida da Silva e MARCIA CRISTINA 

DE ARAUJO, brasileira, solteira, doméstica, filha de Edmilson Benicio 

de Aratijo e Aldenora Alves, estando o(a)(s) mesmofa)(s) em lugar incerto 

e nio sabido, determinou o MM, Juiz a expedigdo do presente Edital de 

Intimagao, ficando INTIMADO(A)(S) ofa)(s) referido(a)(s) ré(u}(s), da 

sentenga proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4" Vara, o Dr.(a) José Pio 

Porto Belém, cuja parte conclusiva é a seguinte: “Em face do exposto, ¢ por 

tudo o mais que dos autos consta, julgo extinta a punibilidade dos réus em 

relagio ao crime que lhe foram imputados, o que fa¢o com fulcro nos artigos 

107 e seguintes do Cédigo Penal em vigor. P. R. I. e, certificado o transito 

em Julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais. Ciéncia ao 

Ministério Piiblico, Caucaia, Ceara, 22/05/02 10:50:14. JOSE PIO PORTO 

BELEM. Juiz de Direito”. CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Caucaia, Estado do Ceara, ao(s) 

dois (02) dia(s) do més de agosto do ano dois mil ¢ dois (2002). Eu, Ana 

Paula Girdo Porto, Diretora de Secretaria da 4* Vara, que assino ¢ subscrevo. 

JOSE PIO PORTO BELEM 
Juiz de Direito da 4° Vara 

Ssepoete sete cee SOE Ey oe MES TR ETI enon Rie TEE we CTO URES RRR RO i DER Ta RE 

COMARCA DE CRATEUS 
  

    Sean Me 

JUIZADO ESPECIAL C{VEL E CRIMINAL 
SUR SA ER 

EDITAL DE INTIMAGAO DE SENTENCA 
PRAZO DE 30 DIAS 

N° DO PROCESSO : 2001.008.02154-3 
INFRAGAO: art. 129 do CPB 
AUTOR DO FATO: José Mariano de Sousa 
VITIMA: Francisco Alves Braga 

O Dr, José Ari Cisne Junior, MM Juiz de Direito da Unidade do 

Juizado Especial Civel ¢ Criminal de Cratetis, faz saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que tramitou nesta 

Unidade a ago criminal identificada em epigrafe, tendo sido prolatada 

sentenga em 10 de maio de 2002, declarando extinta a punibilidade do 

autor do fato e determinando o arquivamento do feito, nos termos do art. 

107 do CPB, em razao do ofendido ter renunciado expressamente ao direito 

de oferecer representagdo, e como o autor do fato Francisco Alves Braga, 

nao foi encontrado para ser intimado pessoalmente do contetido da sentenga, 

por se encontrar em lugar incerto ¢ nao sabido, foi expedido o presente 

edital com esta finalidade. 

Eu, Marcos Pimentel Ferreira, Diretor de Secretaria, digitei. 

Cratetis, 1° de agosto de 2002 

José Ari Cisne Junior 
Juiz de Direito da Unidade do 

Juizado Especial Civel e Criminal de Cratetis 

ae   

SECRETARIA DA 1° VARA 
EDITAL DE INTERDICAO 

PROCESSO N° 2001.008.01182-3 

O Doutor JOSE AIRTON DA SILVA, Juiz de Direito da 1" Vara 

desta Comarca de Cratetis/Ce, por nomeagao legal, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimente tiverem que, tendo em vista o requerimento formulado por 

FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO, através de advogado legalmente 

habilitado, foi decretada por este jufzo a interdigdo de sua filha 

FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, brusileira, nascida em 21 de 

outubro de 1955, residente e domiciliada & Rua José, Arimatéia, n° 131, 

Vila Ibiapaba, Cratetis/CE, pois a pericia médica constatou que a interditanda 

é portadora de DEFICIENCIA MENTAL, o que a toma incapaz para exercer 

pessoalmente os ates da vida civil, tendo-lhe sido nomeado curadoro préprio 

Tequerente, tudo na conformidade da sentenga datada de 22 de julho de 

2002, prolatada nos autos do processo em epigrafe. E para que ninguém 

alegue ignorincia, mandou expedir o presente edital, que sera publicado no 

6rgio oficial por és (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias, ¢ afixado 

no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Cratetis/CE, aos 02 de 

agosto de 2002. Eu, Roberto Savio Resende Sousa, Atendente Judicidrio, 

digitei. Eu, (Rosingela de Moraes Evangelista), Diretora de Secretaria, 

conferi e subscrevi. 

Dr. José Airton da Silva 

JUIZ DE DIREITO 
PUB. DJ DIAS 12/08, 22/08 E 02/09/2002 

ee 

SECRETARIA DA 1° VARA 

EDITAL DE INTERDICAO 

PROCESSO N° 2001.008.01184-0 

O Douter JOSE AIRTON DA SILVA, Juiz de Direito da 1* Vara 

desta Comarca de Cratetis/Ce, por nomeagao legal, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o preseme edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que, tendo em vista o requerimente formulado por 

MARIA NAZARE DA SILVA DE SOUSA, através de advogado 

legalmente habilitado, foi decretada por este juizo a interdigao de seu irmao 

ANTONIO RODRIGUES DA SILMA, brasileira, solteiro, nascido aos 02 

de abril de 1956, residente e domiciliado & Rua Moreira da Rocha, n° 1432, 

Cratetis/CE, pois a pericia médica constatou que o interditando é portador 

de DEFICIENCIA MENTAL, o que o torna incapaz para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, tendo-lhe sido nomeada curadora a 

propria requerente, tudo na conformidade da sentenga datada de 22 de julho 

de 2002, prolatada nos autos do processo em epigrafe. E para que ninguém 

alegue ignorancia, mandou expedir o presente edital, que serd publicado no 

Grgio oficial por trés (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias, e afixado 

no local de costume. Dado ¢ passado nesta cidade de Cratetis/CE, aos 02 de 

agosto de 2002. Eu, Roberto Savio Resende Sousa, Atendente Judicidrio, 

digitei. Eu, (Rosangela de Moraes Evangelista), Diretora de Secretaria, 

conferi e subscrevi. 

Dr. José Airton da Silva 

  

  

  

JUIZ DE DIREITO 
PUB. DI DIAS 12/08, 22/08 E 02/09/2002 

fei ER “oy ot a RE SL A ere BEIM, AYIA a Be Tee te ARE 

COMARCA DE CRATO 
Beef BSECCESEML tte lan SncA  RMONIDS UES IIMA EM yg EMME EE AER PHIM 

2 SECRETARIA DE VARA 
EDITAL DE INTERDICAO 

Dr. Antonio Vandemberg Francelino Freitas, MM. Juiz de Direito 

respondendo pela 2* Vara desta Comarca de Crato-CE, no uso de suas 

atribuigées legais, etc. 

FAZ SABER aos que o presente Edital Virem, ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juizo da 2* Vara, Comarca de Crato- 

CE, foi decretada a INTERDICAO de DAMIAO SALES DOS SANTOS 

SILVA, que é portador de deficiéncia mental , tendo sido nomeada por 

tempo INDETERMINADO o(a) St.(a) HELENA SALES DOS SANT! Os 

SILVA, brasileira, casada, aposentada, residente e domiciliada no Sitio 

Teoténio, Crato-Ce, como CURADORA , cujo minus sera exercitado sem 

limites. E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos foi expedido 

© presente Edital que ser publicado por trés (03) vezes seguidas no Didno
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da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Crato, Estado do Ceara, aos 
30.07.2002, Eu, Antonia Alexandrino, Diretora de Secretaria, o digitei e 
subscrevo. 

Dr. Antonio Vandemberg Francelino Freitas 

Juiz de Direito resp. pela da 2* Vara 

PUB. DJ DIAS 12/08, 22/08 E 02/09/2002 

SE 

EDITAL DE CITACAO PRAZO DE 20 DIAS 
JUSTICA GRATUITA 

Dr. Marcelo Wolney A P Matos, Juiz de Direito da 3° Vara desta Comarca 
de Crato - Estado do Ceard, no uso de sua atribuigGes, etc. FAZ SABER, a 
todos que o presente EDITAL de citagdo virem ou dele conhecimento 
liverem, que por este Juizo e Secretaria da 3° Vara desta Comarca de Crato 
- Estado do Ceard, tramita uma Agiic de Separagio Litigiosa, tombado sob 
9 n° 2002.0000.6153-8 requerida por MARIA DOS SANTOS SILVA, 
brasileira, casada e separado de fato, do lar, residente e domiciliado na Rua 
Lavras da Mangabeira, 673, Seminario, Crato-CE, contra RAIMUNDO DA 
SILVA, brasileiro, casado, agricultor e servente de pedreiro, encontrando- 
se atualmente em lugar incerto e nfo sabido, o qual, através do presente, 
fica CITADO da acdo supra mencionada, bem como INTIMADO para 
comparecer 4 audiéncia de conciliag¢ao que sera realizada no dia 27 de 
setembro de 2002, 4s 09:00h, devendo o mesmo vir acompanhado de seu 
advogado. Na audiéncia se nio houver acordo, podera a ré contestar, no 
prazo de 15 dias, desde que o faga através de advogado.E para constar foi 
expedido o presente Edital que sera publicado na forma da lei e afixado no 
local de costume. Dado e passado nesta Cidade de Crato - Estado do Cearé, 
aos dois (02) dias do més de agosto do ano de dois mil e dois (2002).Eu, 
(Ana Maria Gomes de Macédo), Atendente Judicidrioo digitei e providenciei 
a impressdo. Eu, (José Itamar Pereira de Matos Jt.) Diretor de Secretaria. 
subscrevo. 

MARCELO WOLNEY A P MATOS 

Juiz de Direito da 3" Vara - Crato 

era 

SECRETARIA DA 3" VARA 
EDITAL DE CITACAO PRAZO DE 20 DIAS 

JUSTICA GRATUITA 

Dr. Marcelo Wolney A P Matos, Juiz de Direito da 3* Vara desta Comarca 
de Crato - Estado do Ceard, no uso de sua atribuigées, etc. FAZ SABER, a 
todos que o presente EDITAL de citag&o virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Jufzo e Secretaria da 3" Vara desta Comarca de Crate 
- Estado do Ceara, tramita uma Agao de Divércio Direto Litigioso, tombado 
sob o n” 2002.0001.7653-7 requerida por SANDRA MARIA PEREIRA 
SILVA, brasileira, casada e separado de fato, telefonista, residente e 
domiciliado na Rua Fenelon Bomilca, 224, Sossego, Crato-CE, contra 
JUAREZ MATIAS DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, encontrando- 
se atualmente em lugar incerto ¢ nfo sabido, o qual, através do presente, 
fica CITADO da acdo supra mencionada, bem como INTIMADO para 
comparecer 4 audiéncia de conciliaco que serd realizada no dia 18 de 
setembro de 2002, as 10:30h, devendo a mesma vir acompanhada de seu 
advogado. Na audiéncia se nao houver acordo, poderd a ré contestar, no 
prazo de 15 dias, desde que o faga através de advogado.E para constar foi 
expedido o presente Edital que serd publicado na forma da lei e afixado no 
local de costume. Dado e passado nesta Cidade de Crato - Estado do Ceara, 
aos dois (02) dias do més de agosto do ano de dois mil e dois (2002).Eu, 
(Ana Marta Gomes de Macédo), Atendente Judiciarioo digitei e providenciei 
a impressfo. Eu, (José Itamar Pereira de Matos Jr.) Diretor de Secretaria. 
subscrevo, 

MARCELO WOLNEY A P MATOS 

Juiz de Direito da 3* Vara - Crato 

  

~ COMARCA DE FORTIM 
  

PROCESSO N? 2000.0151.4275-3 (1997,104.00157-3) 
Acio Criminal . 

EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA — 90 dias 

A DOUTORA ANGELA M. SOBREIRA D. TAVARES, JUIZA 
DE DIREITO DA COMARCA DE FORTIM, ESTADO DO CEARA, POR   

NOMEACAO LEGAL, ETC. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, como prazo acima 

mencionado, virem ou dele conhecimento tiverem que, no processo penal a 
que responde perante este Juizo 0 réu ANTONIO ALDO FERREIRA RODRIGUES, 
brasileiro, solteiro, filho de Manoel Enésio Rodrigues e de Maria Liicia 
Ferreita Rodrigues, por infrapZo aos atts. 155, §§ 1° 4, 1leT¥ e 288 do 
CPB, ocorride em 28/08/1997, foi o acusado em epigrefe condenado A pena 
de quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusio em regime fechado e 
pagamento de cinquenta (50) dias-multa, ao valor unitario de um trigésimo 
(1/30) do saldtio minimo, por sentenga. E como nao tenha sido possivel 
intimé-lo pessoalmente, pelo presente edital o intima da mencionada decisio, 
da qual poderd interpor, dentro de cinco (05) dias, a contar do términa do 
prazo em questo, o recurso cab{vel sob pena de ver passar em julgado dita 
decisio, Outrossim, faz saber que este Juizo tem sua sede na Rua Tancredo 
Neves, s/n, Fortim-CE. Para o conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2* via fica afixada no local de costume. Dado e passado nesta 
cidade de Fortim, Estado do Ceard, aos 5 (cinco) dias do més de agosto do 
ano dois mil e¢ dois (2002). Eu, José Roberto da Costa Nogueira, Auxiliar 
Judiciario, o digitei. 

DRA. ANGELA M. SOBREIRA D. TAVARES 
Juiza Substituta 

  
    

~~ COMARCA DE GRANJA 
  

SECRETARIA DA 1* VARA 
EDITAL DE INTERDICAO 

Proc. n.° 2001.010.00391-3 (773/01) - Natureza: Civel 
“JUSTICA GRATUITA” 

O Dr. EVALDO LOPES VIEIRA, juiz de Dircito titular da 1* Vara, 
desta Comarca de Granja, Estado do Ceara, na forma da Lei, etc, 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL, virem ou dele tiverem 
conhecimento e a quem possa, que por este Jufzo foi decretada a 
INTERDICAO de MARIA DUARTE DE ASSIS, brasileira, solteira, filha 
de José Duarte de Assis e Maria Dias da Silva que sofre de deficiéncia 
mental, tendo sido nomeado o Sr. Manoel Duarte de Assis curador da referida 
interditanda, cujo munus sera exercido sem limites, E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
edital de interdig&o, que deverd ser publicado por 03 (trés) vezes com 
intervalo de 10 (dez) dias de uma publicagiio para outra. CUMPRA-SE, 
observando-se as formalidades legais, Dado e passado nesta cidade de 
Granja, Estado do Ceara, aos vinte e cinco (25) dias do més de margo do 
ano de dois mil ¢ dois (2002).Eu, Ana Paula Fontenele Barcelos, Atendente 
Judicidrio, o digitei e eu, Cidia Frota Saldanha, Diretora de Secretaria, o 
subserevi, 

EVALDO LOPES VIEIRA 

Juiz de Direito 

PUB. DJ DIAS 31/07, 12/08 E 22/08/2002 

  

COMARCA DE GUARACIABA DO NORTE 

EDITAL DE CITACAO 
JUSTICA GRATUITA 

Prazo: 15 dias 

  

A Doutora Maria Valdileny Sombra, Juiza de Direito Titular 
desta Comarca de Guaraciaba do Norte-CE, por nomeacio lepal ete,: 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele noticia 
tiverem, que pelo expediente desta Secretaria tramitam os autos uma Agdo 
Penal, n° 2002.0000.0426-7, que é acusado FLAVIO CARVALHO LIRA, 
vulgo “Feio”, brasileiro, solteiro, sem profissiio definida, filho de Raimundo 
Oliveira Carvalho e Ideuzuite Lira Ribeiro, residente no Sitio Bananeiras, 
nesta comarca, por infracao ao artigo 147 do CPB. Ecomo nao foi possivel 
intimd-lo pessoalmente, pelo presente fica o acusado FLAVIO CARVALHO 
LIRA, CITADO para comparecer a audiéncia de interrogatério que se 
realizara no dia 13 de marco de 2003, is 10 horas e 40 minutes, no Férum 
Des. José Ari Cisne, Advertindo-o que deverd comparecer a referida 
audiéncia devidamente acompanhado de advogado, sob pena de nomeacao 
de defensor dativo. Dado e passado nesta cidade de Guaraciaba do Norte, 
aos seis (6) dias do més de agosto do ano dois mil e dois (2002). Eu, Kleber 
Gomes Lima, Auxilfar Indicidrio, digttei. E eu, Camila Soares Santana, 
Diretora de Secretaria, subscrevi. 

Maria Valdileny Sombra 

JUIZA DE DIREITO
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ake 

EDITAL DE INTIMACAO 

JUSTICA GRATUITA 

Prazo: 15 dias 

A Doutora Maria Valdileny Sombra, Juiza de Direito Titular 

desta Comarca de Guaraciaba do Norte-CE, por nomeagio legal ete.: 

FAZ SABER aos que o presente Edital virern, ou dele noticia 

tiverem, que pelo expediente desta Secretana tramitam os autos uma-A¢io 

Penal n° 2001.069.00496-7, que figura como acusado ENOCA SAMPAIO 

DE SOUSA, vulgo “”Noca”, brasileiro, casado, agricultor, residente na Rua 

José Coelho, n°336, Bairro Boa Vista, municipio de Ipu - CE. E como nao 

foi possivel intimd-lo pessoalmente, pelo presente fica 0 acusado ENOCA 

SAMPAIO DE SOUSA, INTIMADO a fim de que, no prazo de cinco dias, 

indique outro advogado para patrocinar sua defesa, sob pena de ser-lhe 

nomeado defensor dative. Dado e passado nesta cidade de Guaraciaba do 

Norte, aos scis (6) dias do més de agosto do ano dois mil ¢ dois (2002). Eu, 

Kleber Gomes Lima, Auxiliar Judicidrio, digitei. E eu, Camila Soares 

Santana, Diretora de Secretaria, subscrevi. 

Maria Yaldileny Sombra 

JUIZA DE DIREITO 

    

  

sgHsE DE a 
Monee 

  
        

  

EDITAL DE INTIMAGAO COM 
O PRAZO DE (20) VINTE DIAS 

A DRA, GESILIA PACHECO CAVALCANTI, MM. J UIZA 

DE DIREITO DA COMARCA DE HORIZONTE, DO ESTADO DO 

CEARA, por nomeagio legal, e etc 

Pelo presente, faz saber a todos que por este Juizo tramitam 

autos sob n.? 3030/01, Acdo de Alimentos interposta pelo(a)(s), 

menor(es), ANDREZA ALVES DA SILVA e CLIMAYRTON PEREIRA 

DA SILVA, ambos menores imptiberes representados por sua genitora, 

Sra. VONETE PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, contra 

RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, proletario, 

residente e domiciliado na Av, Aguanambi, esquina com a Rua Eduardo 

Girdo, Fortaleza, Ceara, encontrando-se os promoventes ¢ a sua genitora 

em lugar incerto e nao sabido, ficande os mesmos INTIMADOS pelo 

presente edital, para, querendo, manifestarem-se nos autos, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sito, Férum local, Av. Eudes Ximenes, s/n’, 

centro, Horizonte, Cear4, sob pena de arquivamento do mesmo, sem 

julgamento do mérito. Outrossim, certifico a MM. J uiza que fixei cépia 

do presente edital no dtrio da sede deste Juizo. Dado e passado nesta 

cidade de Horizonte, aos cinco (05) dias do més de agosto do ano de 

dois mil e dois (2002). Eu, Francisco Régis Alves Criséstomo, Auxiliar 

Judicidrio, o digitei por ordem da Dra. GESILIA PACHECO 

CAVALCANTI. 

EE 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
JUSTICA GRATUITA 

Dra. GESILIA PACHECO CAVALCANTI, MM. JUIZA DE 

DIREITO DA COMARCA DE HORIZONTE, DO ESTADO DO 

CEARA, por nomeacGo legal, ¢ ete 

FAZ SABER aos que © presente Edital de Citagao, virem ou 

dele conhecimento tiverem, que por este Juizo, tramita nesta Comarca 

os autos N° 3444/01, Ago Pedido de Adogdo, tendo como promovente 

Maria Eurinete Moura Ramos, brasileira, solteira, auxiliar de 

enfermagem, residente e domiciliada na Rua Luiza Romana da 

Conceigdo, n° 10, Mangueiral Horizonte, Ceard, que por este fica 

CITADO, o pai biolégico do(a} menor imptibere GRASIELA MARIANO 

DA SILVA, 0 qual se encontra em lugar incerto ¢ nao sabido para, 

querendo, contestar no Forum local, sito Av. Eudes Ximenes, s/n°, Centro, 

Horizonte, Ceard, no prazo de 15 (quinze) dias, os fatos articulados 

pelo(s) autor(es) na inicial, sob pena de revelia, Dado ¢ passado nesta 

cidade de Horizonte, Estado do Ceard aos dezenove (19) dias do més de 

abril do ano de 2002, Eu, Francisco Régis Alves Criséstomo, Auxiliar 

Judicidrio, o digitei por ordem da DRA, GESILIA PACHECO 

CAVALCANTI, MM. JUIZA DE DIREITO 

aK   

EDITAL DE CITACAO COM O 
PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

A DRA. GESILIA PACHECO CAVALCANTI, MM. JUIZA 

DE DIREITO DA COMARCA DE HORIZONTE, ESTADO DO 

CEARA, por nomeacio legal, etc... 

FAZ SABER aos que o presente Edital de Citagio, virem ou dele 

conhecimento tiverem que por este Juizo, tramitam os autos, n.° 3657/02, 

Agio de Guarda Judicial promovida pelo Ministério Piblico Estadual, que 

por este, ficam devidamente CITADOS JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

VITALe SANDRA NEVES REGADAS, 0s quais fugiram de sua residéncia 

localizada no municipio de Horizonte, Ceara, encontrando-se ambos em 

lugar incerto ¢ nZo sabido, abandonando os menores ROBERTA MIRTES 

NEVES VITAL, (10 anos), LUANA NEVES VITAL (68 anos), J OAQUIM 

JOSE NEVES VITAL (05 anos), menores imptiberes, tendo sido a guarda 

proviséria de todos concedida & avé materna, Sra. RAQUEL MIRTES 

YIERA NEVES, para, querendo, contestarem a presente acio, no prazo de 

15(quinze) dias, caso nao o faga, serio aceitos como verdadeires os fatos 

atticulados pelo Ministério Publico na inicial, E para que chegue ao 

conhecimento de todos a MM Juiza ordenou que o presente fosse afixado 

no local de costume e publicado na forma da lei. Horizonte, aos dez (10) 

dias do més de juno do ano de dois mil ¢ dois (2002). En, Francisco Régis 

Alves Criséstomo, Auxiliar Judicidrio o digitei por ordem da DRA, 

GESiLIA PACHECO CAVALCANTI, MM. JUIZA DE DIREITO 

area   
SUSUR 

COMARCA DE INDEPENDENCIA 
  Sa guipaintt Ae ESTE A BERS AL AE 

ESTADO DO CEARA - PODER JUDICIARIO - COMARCA DE 

INDEPENDENCIA - SECRETARIA DA VARA UNICA - PROCESSO 

N° 2001 041 00526-8, ESPECIE - ACAO DEMOLITORIA C/C PEDIDO 

DE .LIMINAR. REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES, 

RODOVIAS ETRANSPORTE - DERT. —- REQUERIDO: - FRANCISCO 

MACILON DE ARIMATEIA. EDITAL DE INTIMACAO. O DR. 

ERNANI PIRES PAULA PESSOA JUNIOR, Juiz de Direito Titular desta 

Comarca de Independéncia, Estado do Ceard, por nomeagao legal, etc, FAZ 

SABER a todos quanto c presente Edital de Intimacovirem ou dele 

conhecimenta tiverem que se processa pelo expediente da Secretaria de 

Vara Unica desta Comarca o processo acima Tencionado, e¢ como consta 

nos autos que o procurador da parte autora — JOSE NEWTON 

MONTENEGRO FILHO, OAB/CE n° 4.895, com escritério na cidade de 

Fortaleza, na Rua Assuncdo, 1.100, José Bonifacio, mudou de enderego 

sem comunicar o Juizo local onde poder4 atualmente ser encontrado, éo 

presente para INTIMA-LO, para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento do depdsito dos honorérios do perito, sob pena de indeferimento 

da prova pericial. Dado ¢ passado nesta cidade de Independéncia, aos 08 

{oito) de agosto de 2002. Eu, Vangleso Pedrosa de Oliveira, Servidor 

Estabilizado do TJ-CE Mat. 201.254-1-0, digitei. Eeu, José Gilvan Pacifico 

Vieira, Diretor de Secretaria, subscrevi. Dr Ernani Pires Paula Pessoa 

Junior. Juiz de Direito. 

  

    

~ COMARCA DE JARDIM 

SECRETARIA DE VARA WNICA 
  

EDITAL DE LEILAQ /INTIMACAO 

Processo n ° 2000.0000.5904-9 

Acdo de Execucio Fiscal da Divida Ativa 

Exequente: FAZENDA NACIONAL NO CEARA 

Executado: ANTONIO FELIX DE FIGUEIREDO 

ODr ANTONIO VANDEMBERG FRANCELINO FREITAS, Juiz 

de Direito/Auxiliar ora, respondendo por esta Comarca de Jardim, por 

nomeagao legal, etc. 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele 

conhecimento tiverem que, no dia 17/09/2002 As 10 horas no Férum Local 

desta Comarca, se realizar4 Leiléo Unico, pelo maior lance, nos termos de 

art. 22, da lei n° 6.830, em que sera levado 4 pttblico o pregao de venda e 

arrematagao do bem penhorado is fis. 55, nos autos da ACAO DE 

EXECUCAO FISCAL promovida pela Fazenda Nacional no Cearé, contra 

ANTONIO FELIX DE FIGUEIREDO, constante de: “Uma parte de terra 

rural, localizado na Chapada do Araripe, denominado Serra Gravats, 

deste municipio, medindo cem (100) tarefas, cercado de arame farpado, 

limitando-se ao Norte, com terras de Grijalva Maracaja; ao Sul, com 

terras de Cicero Campos Ribeiro; ao Nascente: com a estrada de
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Porteira-CE ¢ ao Poente com terras de Cicero Campos Ribeiro, 
devidamente registrada no Cartério de Registro de Iméveis desta 
comarca no Livro n° 02 G, as fs. 020,, sob n° de matricula 920, registro 
R-1M-920, avaliada em R$12.000,60 (Daze mil reais)” livre de qualquer 
énus. O dito imével serd arrematado, por prego igual ou superior ao da 

/ avaliagdo. E para que chegue ao conhecimento de quem interessar, possa, 
vai este EDITAL afixado no local de costume e para que ninguém passa 
alegar ignorancia, mandou expedir o.presente, que sera publicado por uma 
vez no Diario da Justiga. Pelo presente fica intimado o Senhor ANTONIO 
FELIX DE FIGUBIREDO da decisio supra, caso o mesmo nao seja 
localizado por intimagao pessoal. E para constar foi expedido o presente, 
que.serd afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Dado ¢ 
Passado nesta Comarca de Jardim, Estado do Ceard, avs 02 dias do més de 
agosto de 2002. Eu, Joelma Maria dos Santos, Atendente Judicidrio, o digitei 
e Eu Diretora de Secretaria, o subscrevo, 

Dr. Antonio Vandemberg Francelino Freitas 

Juiz de Direito/Auxiltar - Resp. 

  

COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA 
  

SECRETARIA DE VARA UNICA 

EDITAL DE INTERDICAO 
(Justica Gratuita} 

O Bel. Djalma Sobreira Dantas Iinior - MM. Juiz de Direito 
Auxiliar da 2* Zona Judiciaria - Iguatu/Ce., respondendo por esta Comarca 
de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceara, por nomeaciio legal, etc. 

FAZ SABER a quantos o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Jufzo e Secretaria de Vara Unica fot 
requerida e decretada a interdig¢ao de JOSEFA ADALBERLITA DE SOUSA 
CUSTODIO, brasileira, casada, do lar, nascida em 21 de margo de 1978, 
filha de Manoel Casimiro de Souza e de Maria Aldenir de Souza, residente 
e domiciliada nesta cidade, sendo a mesma portadora de Psicose Epiléptica 
- CID F 06.8, consequentemente impossibilitada de reger sua propria pessoa 
e administrar seus bens. Foi nomeado curador o Sr, DAMIAO JOSE 
CUSTODIO, brasileiro, casado, borracheiro, residente no mesmo enderego 
da interditada, para exercer o muinus sem restricdes. Do que para constar, 
de acordo com a sentenga proferida nos autos de n° 1931/02 
(2002.017.00126-7) - Agao de Interdicao, e para efeito do art. 1.184.do 
CPC, foi passado o presente Edital que deverd ser publicado no Didrio 
da Justiga, trés vezes, com:intervalo de dez dias. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceara, aos doze 
(12) dias do més de jutho do ano dois mil e dois (2002). Eu, José Raimundo 
do Nascimento Shinior, Atendente Judicidrio, digitei. Eu, Villa Maria 
Linhares de Sd Torres), Diretora de Secretaria, subscrevi. 

DJALMA SOBREIRA DANTAS JUNIOR 
Juiz de Direito Auxiliar-resp. 

PUB. DJ DIAS 22/07, 01/08 E 12/08/2002 
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EDITAL DE CITACAO 
(JUSTICA GRATUITA ) 
(PRAZO DE 20 DIAS) 

O Doutor CEZAR BELMINO BARBOSA EVANGELISTA 
JUNIOR, Juiz de Direito da 3* Vara da Comarca de Maracanat, por 
nomeacao legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tem curso perante este Juizo e expediente da 
Secretaria da ]* Vara, uma ACAO DE DIVORCIO LITIGIOSO, 
proposta por GILVANIA DE SOUSA SILVA, brasileira, casada, auxiliar 
de cozinha, residente e domiciliada na Rua José Francisco de Aratijo, 
500, Luzardo Viana - Maracanat-CE, contra RALMUNDO 
FERNANDES DA SILVA, brasileiro, casado, agricultor, e como a autora 
declara que desconhece o paradeiro do mesmo, é passado o presente 
edital, com prazo de 20 (vinte) dias, por intermédio do qual fica o 
promovido CITADO para oferecer contestagdo, querendo, no prazo de 
quinze (15) dias apés decorrido prazo assinado no presente edital, sob 
pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos afirmados pela 
autora na inicial. Dado ¢ Passado nesta Cidade de Maracanai, Estado do   

Ceara, aos 1° de agosto de 2002. Eu, Roberto Lopes, Auxiliar Judiciario, 
mat. 74-1-2 o digitei, e eu, Maria de Fdtima Neves da Silva, Diretora de 
Secretaria, mat. 739-1-1, o subscrevo. 

Cézar Belmino B. Evangelista Junior 
Juiz de Direito Titular da 3" Yara 

oe 

JUIZO DE DIREITO DA 3" VARA 

EDITAL DE CITACAO 
PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 

Processo n° 2000.0155.1335-2 (643/02) 

O Doutor José Maria dos Santes Sales, Juiz de Direito 
Respondendo pela da 3" Vara da Comarca de Maracanaui, Estado do Ceard, 
por nomeagao legal, ete. 

FAZ saber avs que o presente edital de citagdo virem ou dele 
conhecimento tiverem, que, por este Juizo e Secretaria da 3* Vara, tem curso 
uma ago de execugio, proposta pelo BANCO DO ESTADO DE SAO 
PAULO S/A. contra LEDER FABRIK FERMANY BENEFICIADORA 
DE COUROS E PELES LTDA., ¢ como o autor declarou na peti¢do de 
fls. 71, que a executada LEDER FABRIK FERMANY 
BENEFICIADORA DE COUROS E PELES LTDA, empresa inscrita 
no CGC/MF n° 63.306.856/0001-00, encontra-se em lugar incerto e nio 
sabido, é passado o presente edital com prazo de 30 (trinta) dias, pelo qual 
fica o requerido CITADO, para pagar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
a importéncia de R$47.361,36 (quarenta ¢ sete mil trezentos e sessenta e 
um reais e trinta e seis centavos), ou indicar bens 4 penhora; oferecer 
contestagao, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apds o prazo assinado 
no presente edital, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os 
fatos afirmados pelo autor na inicial, ficando advertido de todo o contetido 
do art. 285, Segunda Parte, do CPC, conforme dispGe o art, 232, V do CPC. 
Dado e Passado nesta Cidade de Maracanat, Estado do Ceara, aos 6 de 
agosto de 2002. Bu, Roberto Lopes, Aux, Judiciario, mat. 74/1-2 o digitei e 
eu, Maria de Fatima Neves da Silva, Diretora de Secretaria, mat. 739-1-2 o 
subscrevi. 

José Maria dos Santes Sales 
Juiz de Direito — Resp. 

aos 

SECRETARIA DA 3* VARA, 
EDITAL DE INTIMACAO 

PRAZO 30 DIAS 
(JUSTICA GRATUITA) 

O DOUTOR CEZAR BELMINO BARBOSA EVANGELISTA 
JUNIOR, Juiz de Direito titular da 3° Vara da Comarca de Maracanait, por 
nomeac¢4o legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tem curso perante este Jufze e expediente da 
Secretaria da 3* Vara, uma ACAO DE DIVORCIO DIRETO LITIGIOSO, 
PROCESSO N° 2000.0155.3108-3 proposta por FRANCISCO 
RIBAMAR SENA JUNIOR, brasileiro, casado, recepcionista, residente e 
domiciliado na Rua 58, casa 461, Jereissati II - Maracanati - Ceara, contra 
ROSANGELA COSMO SENA, brasileira, casada, do lar, e come o autor 
declara que desconhece o paradeiro da requerida, é passado o presente edital, 
com prazo de trinta (30) dias, por intermeédio do qual fica a promovida 
INTIMADA do dispositive da sentenga de fs, 53 e 53v, a seguir 
transerito: “... Isto posto, considerando que o pedido satisfaz as 
exigéncias legais, julgo PROCEDENTE o requerimento, para decretar 
0 divércio do casal, FRANCISCO RIBAMAR SENA JUNIOR e 
ROSANGELA COSMO SENA; declaro dissolyido o casamento e 
cessados 0s seus deveres, ficando 9 cénjuge varaéo com a guarda 
definitiva dos filhos de casal e o cénjuge virago voltard a usar seu 
nome de solteiro, Observada as formalidades legais, expecam-se o 
mandado competente e, apés, arquivem-se. P. R. I. MaracanaW/CE, 
24/04/2001. (a.) Valéncia Maria Alves de Sousa - Juiza de Direite”. 
Dado e Passado nesta Cidade de Maracanati, Estado do Ceard , aos 2 de 
agosto de 2002. Eu, Jamilson de Morais Veras, Estagidrio de Direito, o 
digitei ¢ eu, Maria de Fatima Neves da Silva, Diretora de Secretaria, Mat. 
739-1-1, 0 subscrevo. 

Cézar Belmino Barbosa Evangelista Junior 
Juiz de Direito Titular
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COMARCA DE PACATUBA 

Processo n° 2001.050.00568-2 (2884/01) 

      

EDITAL DECLARACAO DE INTERDICAO 

O Dr. JOAO EVERARDO MATOS BIERMANN, MM. Juiz de 

Direito Auxiliar da 5" Zona Judicidria, respondendo pela 2" Vara desta 

Comarca de Pacatuba, Estado do Ceard, por nomeagao legal, na forma da 

Lei, etc. 

FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este foi declarada a INTERDICAO de 

MANOEL TAVARES DE BRITO, brasileiro, nascido em 14.10.1968, 

natural de Maranguape/Ce., filho de Rodrigues de Sousa Tavares e de 

Francisca Luiza de Brito, portador de deficiéncia mental, incapaz de reget 

sua prépria vida, sendo-lhe nomeado CURADORA, a Sra. DIANA DE 

BRITO TAVARES DA SILVA, nos autos n° 2000,0151.2489-5 (2884/ 

01), da ACAO DE INTERDICAO. A Interdigo & por tempo indeterminado 

e tem a finalidade de reger o interditando em todos os atos de sua vida civil, 

na forma do art. 5°, I, do Cédige Civil Brasileiro, e de acordo com 0 art. 

454, § 3°, do Cédigo Civil Brasileiro. O presente edital sera publicado por 

trés (3) vezes no Diario da Justiga do Estado, com intervalo de dez (10) 

dias. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pacatuba, Estado do 

' Ceara, aos onze dias do més de julho do ano de dois mil e dois (11/07/ 

2002), Bu, (JoZ0 Everaldo Sales Filho), Auxiliar Judicidrio, digitei e imprimi. 

Eu, (Vicente Marcelo Aratijo Mourao), Diretor de Secretaria (respondendo), 

subserevi. 

Joao Everardo Mates Biermann 

Juiz de Direito Aux. 5* Z. J. (resp.) 

PUB. DJ DIAS 22/07, 01/08 E 12/08/2002 

     

RRNA oe ae tet 

ENTECOSTE 

  

“COMARCA DEP 
  aOR SOBEL det RISIMOY “LURE AS et 

EDITAL DE CITACAO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

PROCESSO N°: 0000.052.00248-9 

A DOUTORA FATIMA XAVIER DAMASCENO, MM* 

JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA DE PENTECOSTE(CE), 

NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGALS, ETC. 

Faz saber a todos quanto o presente edital de citagao, com o prazo 

acima mencionado virem, ou dele conhecimento tiverem, que por parte da 

representante do Ministério Piblico nesta comarca, foi denunciado 

FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES MACIEIRO, y. “Dejane”, 

brasileiro, solteiro, motorista, filho de Antonio Rodrigues Bizerril e 

Raimunda Rodrigues Macieiro, atualmente e local incerta e nao sabido, 

nas penas do art. 129, § 3°, art. 121, § 6°, ambos c/c o art. 69 do CPB. E, 

como nio foi possivel citd-lo pessoalmente, mandei expedir o presente edital 

de citagZo, pelo qual fica o denunciado acima nominado, CITADO para 

comparecer 20 Férum Desembargador Eurico Monteiro desta cidade, no 

dia 10 (DEZ) DE SETEMBRO DE 2002, AS 11:00 HORAS, a fim de ser 

interrogado sobre os fates narrados na deniincia de fls. 02/03, dos autos 

supra mencionados, podendo nessa ocasiao indicar defensor para apresentar 

a defesa prévia e acompanhar o feito até final sentenga, ficando ciente de 

que, apés o cumprimento do presente mandado, nao poderd, sob pena de 

prosseguir a sua revelia, mudar de residéncia, ou dela ausentar-se por mais 

de oito dias, sem comunicar 4 MM" Juiza desta Comarca, 0 lugar onde 

poderd ser encontrado, conforme estatuido no art. 369 do Cédigo de Processo 

Penal. Dé-se ciéncia 4 Representante do Ministério Publico, CUMPRA- 

SE. Dado e passado nesta cidade de Pentecoste, aos 06 de agosto de 2.002. 

Eu, (Damdria Gomes de Sousa), Auxiliar Judicidrio, o digitei. Eu, (Maria 

do Socorro Araujo Alves) Diretora de. Secretaria, conferi e subscrevi o 

presente. 

FATIMA XAVIER DAMASCENO 
Juiza de Direito 

sek 

EDITAL DE CITACAO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PROCESSO N°: 2002.052.00274-6 

A DOUTORA FATIMA XAVIER DAMASCENO, MM* 

    

  

JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA DE PENTECOSTE(CE), 

NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, ETC. 

Faz saber a todos quanto o presente edital de citagao, com o prazo 

acima mencionado virem, ou dele conhecimento tiverem, que por parte da 

representante do Ministério Piblico nesta comarca, foi denunciado 

ANTONIO ALDENOR ALEXANDRE, brasileiro, casado, agricultor, 

filho de Raimundo Castro Gomes e Maria Alexandre Gomes, residente 

neste municipio de Pentecoste-Ce, na localidade de Lemos, atualmente 

elocal incerte e nao sabido, nas penas do art. 121, § 2°, Te art. 14, Tl todos 

do CPB. E, como nao foi possfvel citd-lo pessoalmente, mandei expedir o 

presente edital de citagio, pelo qual fica o denunciado acima qualificado, 

CITADO para comparecer ao Férum Desembargador Eurico Monteiro desta 

cidade, no dia 09 (NOVE) DE SETEMBRO DE 2002, AS 09:00 HORAS, 

a fim de ser interrogado sobre os fatos narrados na dentincia de fls, 02/05, 

dos autos supra mencionados, podendo nessa ocasiao indicar defensor para 

apresentar a defesa prévia e acompanhar o feito até final sentenga, ficando 

ciente de que, apds o cumprimento do presente edital, ndo poderd, sob pena 

de prosseguir a sua revelia, mudar de residéncia, ou dela ausentar-s¢ por 

mais de oito dias, sem comunicar 4 MM* Juiza desta Comarca, 0 lugar 

onde poderd ser encontrado, conforme estatuido no att. 369 do Cédigo de 

Processo Penal. Dé-se ciéncia 2 Representante do Ministério Publico. 

CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Pentecoste, aos 06 de agosto 

de 2.002. Eu, (Damaria Gomes de Sousa), Auxiliar Judicidrio, o digitei. 

Eu, (Maria do Socorro Aratjo Alves) Diretora de Secretaria, conferi e 

subscrevi © presente. 

FATIMA XAVIER DAMASCENO 
Juiza de Direito 

Ske 

EDITAL DE CITAGAO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

PROCESSO N": 2002.052.00350-5 

A DOUTORA FATIMA XAVIER DAMASCENO, MM® 

JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA DE PENTECOSTE(CE), 

NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, ETC. 

Faz saber a todos quanto o presente edital de citagao, com o prazo 

acima mencionado virem, ou dele conhecimento tiverem, que por parte da 

representante do Ministério Piéblico nesta comarca, foi denunciado 

ANTONIO MARCOS SOUSA FONSECA, v. “Marcio”, brasileiro, 

solteiro, natural de Pentecoste, nascido aos 13.07.71, filho de José 

Francisco Leite e Francisca Mendes Sousa Leite, residente Rua XV de 

Novembro, 25, atualmente ¢ local incerto e no sabido, nas penas do 

art. 155, § 4° do CPB. E, como nao foi possivel citd-lo pessoalmente, 

mandei expedir o presente edital de citagao, pelo qual fica o denunciado 

acima nominado, CITADO para comparecer ao Férum Desembargador 

Eurico Monteiro desta cidade, no dia 23 (VINTE E TRES) DE 

SETEMBRO DE 2002, AS 08:00 HORAS, a fim de ser interrogado sobre 

os fatos narrados na dentincia de fis. 02/03, dos autos supra mencionados, 

podendo nessa ocasifio indicar defensor para apresentar a defesa prévia e 

acompanhar o feito até final sentenga, ficando ciente de que, apds o 

cumprimento do presente mandado, nao poderd, sob pena de prosseguir a 

sua revelia, mudar de residéncia, ou dela ausentar-se por mais de oito dias, 

sem comunicar 4 MM®* Juiza desta Comarca, o lugar onde poderd ser 

encontrado, conforme estatuido no art. 369 do Cédigo de Processo Penal. 

Dé-se ciéncia & Representante do Ministério Piblico. CUMPRA-SE. Dado 

e passado nesta cidade de Pentecoste, aos 08 de agosto de 2.002. Eu, 

(Daméria Gomes de Sousa), Auxiliar Judiciario, 0 digitei, Eu, (Maria do 

Socorro Aratijo Alves) Diretora de Secretaria, conferie subscrevi o presente. 

FATIMA XAVIER DAMASCENO 
Juiza de Direito 

COMARCA DE QUIXADA 
  

Macc ERE es 
  

  

  

JUIZO DE DIREITO DA 2" VARA 
EDITAL DE CITAGCAO COM 
PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 

JUSTICA GRATUITA (DEFERIDA NOS AUTOS) 

O DOUTOR FLAVIO LUIZ PELXOTO MARQUES, JUIZ DE 

DIREITO, TITULAR, DA 2" VARA DESTA CIDADE E COMARCA 

DE QUIXADA, ESTADO DO CEARA, POR NOMEACAO NA 

FORMA LEGAL, ETC. 

FAZ SABER aos gue 0 presente edital virem ou dele tiverem
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conhecimento, que tramita perante este Jufzo, uma Agio de USUCAPIAQ, 
tombada nesta Secretaria de Vara sob o n° 2292/99 (1999.022.00800-2), 

promovida por ESTELITA CORDEIRO (brasileira, solteira, apasentada, 

residente e domiciliada na Rua Dr. Francisco Brasileiro, 237, Quixadd/ 
CE), tendo por objetivo a aquisigio e legitimagao do exclusivo dominio do 

imével urbano situado na Rua Dr, Francisco Brasileiro, 237, Centro, 

Quixada/CE, com drea de 368,50m’, com os seguintes limites: AO 

NORTE(fundos): por uma linha reta medindo 11,00mts, com terras de 

DIOCESE; AO SUL(frente): com uma linha reta medindo 11,00mts com 

a Rua Dr. Francisco Brasileiro; AO OESTE(lateral dircita): por uma linha 

reta medindo 33,50mts com José Jaime Ferreira, e, AO LESTE(lateral 

esquerda): por uma linha reta medindo 33,50mts com Vera Maria Saraiva. 
Tudo de acordo com a planta e memorial descritivo, dos autos respectives. 

Pelo que ficam CITADOS para todos os termos da Acio, os demais 

interessados ausentes e desconhecidos, para em 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data em que se expirar o prazo deste Edital, contestarem, querendo, 
© presente feito, sob pena de revelia, caso em que sera aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela Autora na inicial. E, para que chegue 

ao conhecimento dos interessados € se cumpra o disposto no Art, 942 do 
CPC, expediu-se o presente Edital, que serd afixado em local prdéprio deste 

Férum e publicado uma vez, no Didrio da Justiga do Estado do Ceara, 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Quixada, Estado do Ceara, 

aos cinco (05) dias do més de agosto de 2002. Eu, (Maria Erivdnia Peretra 

Buriti), o digitei. Eu (Careline Pintes Almeida), Diretora de Secretaria, 

subscrevo-o. 

FLAVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES 
Juiz de Direito 

  

COMARCA DE RUSSAS 
  

SECRETARIA DA VARA UNICA 
EDITAL DE CITACAO 

COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
PROCESSO N° 1999,024.00676-7 (2.679/99) 

JUSTICA GRATUITA 

ADRA. ANTONIA NEUMA DIAS VASCONCELOS, JUIZA DE 
DIREITO DA COMARCA DE RUSSAS -CE, POR NOMEACAO LEGAL, 
ETC. 

FAZ, SABER a quantos virem este EDITAL DE CITACAO ou dele 
conhecimento tiverem, que tramita perante este Juizo e Secretaria da Vara 

Unica da Comarca de Russas, Estado do Ceara, a Acao de Execugiio Fiscal: 

PROCESSO N° 1999.024.00676-7 (2.679/99) 
EXEQUENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
EXECUTADO: F. JACKSON DE OLIVEIRA -MICROEMPRESA 
VALOR DA CAUSA: R$ 13.773,93 
N® DA CERTIDAO DE INSCRICAO EM D{VIDA ATIVA: 1997.09480-0. 

Cujos Representantes do(a) Executada encontram-se em lugar 

ignorado, conforme certificou o Oficial de Justica — Avaliador encarregado 
da diligéncia da citagéo. FICA assim, o referido executado, pelo presente, 
CITADO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do término deste 

EDITAL, virem pagar a divida objeto da mencionada EXECUCAO com os 

devidos acréscimos legais, ou oferecerem 4 penhora, bens de valor idéneo, 
na forma e para fins legais. E, para que chegue ao conhecimento piblico, 

notadamente do citado, vai este edital afixado no local de costume, e, 

publicado uma vez s6 e resumidamente, como de lei. Russas, 1.° de agosto 
de 2002. Eu, José Flavio Alves Moreira , Técnico Judicidrio , digitei. E eu, 

Tzilda Santos Maciel, Diretora de Secretaria, subscrevi, 

Dra. Anténia Neuma Dias Vasconcelos 

- Juiza de Direito - 

be 

SECRETARIA DA VARA UNICA 
EDITAL DE CITACAO 

COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
PROCESSO N° 2000.0157.0599-5 (3.765/2001) 

JUSTICA GRATUITA 

A DRA, ANTONIA NEUMA DIAS VASCONCELOS, JUIZA DE 
DIREITO DA COMARCA DE RUSSAS - CE, POR NOMEACAO LEGAL, 
ETC, 

FAZ SABER aquantos virem este EDITAL DE CITAGAO ou dele   

conhecimento tiverem, que tramita perante este Juizo e Secretaria da Vara 
Unica da Comarca de Russas, Estado do CearA, a Agio de Execugiio Fiscal: 

PROCESSO N° 2000.0157.0599-5 (3.765/2001) 
EXEQUENTE: UNIAO 
EXECUTADO; CERAMICA SANTA MONICA LTDA. 
VALOR DA CAUSA: R$ 4.725,51 
N° DA CERTIDAO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA: 305 98 000791- 
71. 

Cujos Representantes do(a) Executada encontram-se em lugar 

ignorado, conforme certificou o Oficial de Justica — Avaliador encarregado 
da diligéncia da citagao. FICA assim, o referido executado, pelo presente, 
CITADO, para, no prazo de 05 (cincc) dias, contados do término deste 
EDITAL, virem pagar a divida objeto da mencionada EXECUGAO com os 
devidos acréscimos legais, ou oferecerem 4 penhora, bens de valor idéneo, 

na forma e para fins legais. E, para que chegue ao conhecimento piblico, 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de costume, e, 

publicado uma vez 56 e resumidamente, como de lei. Russas, 1.° de agosto 
de 2002. Eu, José Flavio Alves Moreira , Técnico Judicidrio , digitei. E eu, 

Izilda Santos Maciel, Diretora de Secretaria, subscrevi. 

Dra. Antonia Neuma Dias Vasconcelos 
- Juiza de Direito - 

ok 

SECRETARIA DA VARA UNICA 
PROC. N® 1.341/96 (0000.024.00100-7) 

EDITAL DE INTERDICAO 
JUSTICA GRATUITA 

A EXMA. Sra. Dra. Maria Vera Liicia de Souza Saleri, MM. Juiza 
de Direito Auxiliar Respondendo por esta Comarca de Russas-CE, por 
nomeago legal, ete. 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Jufzo e Secretaria de 

Vara Unica os termos da ACAO DE INTERDICAO que MARIA IZAILA 
DE SOUSA move contra EZEQUIAS TAVARES DE SOUSA, decretou a 

interdigo deste, por ser incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil, nomeando-lhe curador na pessoa de MARIA [ZAILA DE SOUSA, 

conforme se vé da sentenga prolatada pelo MM. Juiz de Direito desta 

Comarca de Russas-CE., as fls. 033 ¢ datada de 19 de Fevereiro de 1997. 
E, para que ninguém alegue ignoraéncia, mandou expedir o presente, que 

ser4 publicado trés (03) vezes pelo Diario da Justicga, com intervalo de dez 
(16) dias e afixado no lugar publica de costume, na forma legal. Russas- 

CE., 25 de julho de 2001. Eu, José Flavio Alves Moreira , Técnico Judiciario, 
digitei. E eu, Izilda Santos, Diretora de Secretaria, subscrevi. 

Dra, Maria Vera Lucia de Souza Saleri 

Jufza de Direito Auxiliar -Respondendo 
PUB. DJ DIAS 12/08, 22/08 E 02/09/2002 

ae 

SECRETARIA DA VARA UNICA 
EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 

COM PRAZO DE 30 DIAS 

PROCESSO N® 2000.0157.1405-6 (4.160/01) 
JUSTICA GRATUITA 

A DRA, MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI, JUIZA DE 
DIREITO AUXILIAR DA 4° ZONA JUDICIARIA, RESPONDENDO PELA 
COMARCA DE RUSSAS — CE, POR NOMEACAO LEGAL, ETC. 

FAZ SABER ao promovido JOSE EDILEUDO DE ARAUJO, 
brasileiro, solteiro, comerciante, filho de José leudo de Aratijo e de Zeuza 

Xavier Ribeiro, atualmente em lugar incerto e 40 sabido, que, nos autos 
da Agao de Alimentos n° 2000,0157.1405-6 (4.160/01}, promovida por 

JAQUELINE RODRIGUES DE ARAUJO contra o mesmo, foi prolatada 

pela MM, Jufza de Direito desta Comarca, Dra, Anténia Neuma Dias 
Vasconcelos, SENTENCA, datada de 02 de abril de 2002, conforme parte 

final da referida sentenga que ora transcrevo, do teor seguinte: “Iniciados 
os trabalhos a audiéncia nfio pode se realizar em razao da auséncia da 

requerente, embora tenha sido esta devidamente intimada. Assim, na forma 
do que dispGe 0 art. 7.° da lei 5.478/68, determino o arquivamento do feito, 
PRI.” E, como nZo tenha sido possivel intim4-lo pessoalmente, pelo presente 

edital, com o prazo de 15(quinze) dias, INTIMA-O0 da aludida sentenga,
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Para que use, querendo, do recurso legal, dentro em 15 (quinze) dias, 

contados da data da expiragiio daquele prazo. Russas, 24 de Julho de 2002. 

Eu, José Flavio Alves Moreira , Técnico Judicidrio , digitei. E eu, Izilda 

Santos Maciel, Diretora de Secretaria, subscrevi. 

Dra. Maria Vera Liicia de Souza Saleri 
- Juiza de Direito Auxiliar - Respondendo- 

  

  

COMARCA DE SAO GONCALO DO 
AMARANTE 

SECRETARIA DE VARA UNICA oe 
Processo n. 2002.054.00259-0 

EDITAL DE CITACAQ E INTIMAGAO - Prazo 20 dias 
(Justica Gratuita) 

O Juiz de Direito Luis SAvio de Azevedo Bringel, Titular da 
Comarca de Sao Goncalo do Amarante, Estado do Ceard, por nomeagio 

legal etc. 
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

tomarem conhecimento, que Antonia Maria Alves Rodrigues, brasileira, 

casada, do lar, residente ¢ domiciliada na Rua Pergentino Sampaio, 468, 
Croat4, Sio Gongalo do Amarante, representado por seus advogados 

Lucianténio Almeida FaleZo e Antonia Martins de Castro Queiroz, requereu 

o Divércio Direto Litigioso, contra seu esposo Francisco Ribeiro 
Rodrigues, brasileiro, casado, motorista, atualmente com enderego 
incerto e niio sabido, ¢ por este Juizo, hei por bem mandar publicar o 
presente edital de citagio e intimag#o para dessa forma possa ficar o(a) 
Sr(a). Francisco Ribeiro Rodrigues, CITADO(A) da presente agdo, para 

todos os atos do processo ¢ querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar a defesa que entender necessdria, sob pena de revelia, caso em 

que, no que aplicavel, os fatos alegados na inicial e nio contestados poderao 
ser tidos como verdadeiros por este Juizo, bem como fique o mesmo 
INTIMADO(A) a comparecer ao Férum local desta Comarca, no dia 

19/08/2002, 4s 09:14 horas, para audiéncia de concilingao, oportunidade 
em que, se frustrada a tentativa de composigao amigavel da lide, serd colhido 
o depoimento das partes. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Sao 

Gongalo do Amarante, aos 05/08/2002. Eu, , A. Judicidrio, digitei ¢ 

subscrevi. 

Luis Savio de Azevedo Bringel 
Juiz de Direito 

  

  
    

COMARCA DE SAO JOAO DO JAGUARIBE 

—_ ~~ SECRETARIA DE VARA UNICA ” - 

EDITAL DE CITACAO - PRAZO 15 DIAS 

A Dra. Maria Vera Liicia de Sousa Saleri, Juiza Auxiliar 
Respondendo nesta Comarca, na forma da lei, ete. 

FAZ SABER que, perante este Juizo, foi denunciado pelo Dr. 
Promotor de Justiga desta Comarca, FRANCISCO FLAVIANO 
MACHADO DE LIMA, vulgo “Binga”, brasileiro, solteiro, natural de $a0 

Joao do Jaguaribe - Ce., filno de Manoel Ferreira de Lima e de Luiza 

Machado de Lima, nascido aos 05.01.1982, residente em Fortaleza — Ce., 

incurse nas sangdes do Art. 16 da Lei n° 6.368/76. Pelo que foi expedido o 
presente edital, com o prazo de 15 dias, pelo qual fica o mesmo denunciado 
citado para comparecer perante este Jufzo, a fim de participar de audiéncia 
de interrogatério, designada para o dia 18(dezoito) de sctembro de 2002, 

fis 12:00 horas, e se ver processar até o julgamento final, sob pena de 
revelia, Sio Joao do Jaguaribe, 08 de agosto de 2002. Eu, Técnico Judicidrio 

o digitei. Eu, (Pedro Ferreira Lobao) Diretor de Secretaria o subscrevi. 

Bela, Maria Vera Lucia de Souza Saleri 
Juiza Auxiliar Respondendo 

see 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE CITACAO - PRAZO 30 DIAS 

Justica_Gratuita 

A Dra. Maria Vera Licia de Sousa Saleri, Jufza de Direito Auxiliar 

Respondendo nesta Comarca, na forma da lei, etc.   

FAZ SABER a quantos este presente EDITAL DE CITAGAG ou 
dele conhecimento tiverem, que se processa neste Juizo e Secretaria,a ACAO 

DE EXECUCAO FISCAL a seguir 

Processo n° 2001.137.00010-0 (177/01) 

Exequente: FAZENDA NACIONAL/CAIXA 

Executado(a): ABILIO DIOGENES 
Valor do Débito: R$ 128,39 

Registro da Divida Ativa: 05.070.00016.6-1 23/08/1976) 

Sede do Juizo: Rua Daniel Rodrigues, 547 

Pelo presente EDITAL DE CITAGAO com prazo de 30(trinta) dias, 

fica o executado CITADO para nos 05(cinco) dias subsequentes pagar 0 

valor objeto da execugdo com seus acréscimos legais, ou oferecer bens no 

valor id6neo a penhora, na forma e para fins de direito, e, para que chegue 

ao conhecimento do piblico, notadamente do citado, vai este EDITAL para 
ser afixado no lugar de costume ¢ publicado uma sd vez como expediente 

Judicidrio no Didrio da Justiga do Estado do Ceard. Dado ¢ passado nesta 

cidade e Comarca de $0 Joao do Jaguaribe, 04 de julho de 2002, Eu (Rdo. 

Eriberto N. Conrado) Técnico Judicidrio o digitei. Eu, (Pedro Ferreira Lobio) 

Diretor de Secretaria o subscrevo, Bela. Maria Vera Lucia de Sousa Sater 

- Juiza de Direito Auxiliar Respondendo 

LOBE Smeg ARE Sly ESTE LOREEN Egy UAE RE TR RRA Raed RMR, RRR EASES 

COMARCA DE SOBRAL 
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JUIZO DE DIREITO DA 3a. VARA 

  

EDITAL DE INTERDICAO PARA 
CIENCIA DE TERCEIROS 

O Dr. EMILIO DE MEDEIROS VIANA, Iniz de Direito Titular da 3° 
Vara da Comarca de Sobral, Estado do Ceard, por nomeagio legal etc. 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITACAO com 0 prazo de 
vinte (20) dias virem ou dele noticias tiverem que por parte de Maria de 

Franga costa de Sousa, brasileira, casada, do lar, residente na Travessa 

Bejamim, n° 84, bairro das Pedrinhas, Sobral-Ce, foi proposta uma agao 
de Curatela, tombada sob o n° 2341/00 ( 2000.0176,1128-5 ), de seu 

cunhado Eduardo Damasceno de Sousa, tendc o MM. Juiz, Dr. Emilio de 

Medeiros Viana, por sentenga datada de 19/04/2002, julgado procedente 
o pedido, decretando a interdiciio de EDUARDO DAMASCENO DE 

SOUSA, brasileiro solteiro, natural de Forquilha-CE, nascido em 1° de 

janeiro de 1936, filha de Alexandre Moreira de Sousa e Joaquina Gadelha 

de Sousa, tendo como causa da interdi¢dio “ TRANSTORNO PESICOTICO 
RESIDUAL DE INICIO TARDIO” , sendo nomeada curadora do 

interditado sua cunhada Maria de Franga Costa de Sousa. O presente Edital 
serd publicado no érgio oficial és ( 03 ) vezes, com intervalo de dez (10 
) dias. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Sobral-Ce, aos trinta 

(30) dias de julho de 2002. Eu, Orislan de Sousa Lima, Auxiliar 
Judiciério, digitei, E eu, Valnete Lopes Ferreira, Diretora de Secretaria, 

subscrevo. 

Emilio de Medeiros Viana 
Juiz de Direito 

PUB. DJ DIAS 01/08, 12/08 E 22/08/2002 

eee 

JUIZO DE DIREITO DA 3a, VARA 

EDITAL DE INTERDICAO PARA 
CIENCIA DE TERCEIROS 

O Dr. EMILIO DE MEDEIROS VIANA, Juiz de Direito Titular da 3" 
Vara da Comarca de Sobral, Estado do Ceara, por nomeagao legal etc. 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITACAO com 0 prazo de 

vinte (20) dias virem ou dele noticias tiverem que por parte de Antdnio 
Hélio Vieira, solteiro, pedreiro, residente no Distrito de Salgado dos 

Machados, Municipio de Sobral-Ce, foi proposta uma agiio de Curatela, 
tombada sob o n® 2614/01 ( 2000.0175..9465-1 }, de sua mae Maria 
Eliza Teot6nio Vieira, tendo o MM. Juiz, Dr. Emilio de Medeiros Viana, 

por sentenca datada de 29/04/2002, julgado procedente o pedido, 

decretando a interdi¢io de MARIA ELIZA TEOTONIO VIEIRA, , 
brasileira solteira, natural de Sobral-CE, nascido em 28 de maio de 1953, 

filha de Joaquim Teoténio Vieira e Maria Cosmosa do Espirito Santo, 
tendo como causa da intetdicio “ ESQUIZOPRENIA” , sendo nomeada
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curador da interditada seu filho Anténio Hélio Vicira, O presente Edital 
seré publicado no érgio oficial trés (03) vezes, com intervalo de dez (10 

) dias. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Sobral-Ce, aos trinta 

(30) dias de julho de 2002. Eu, Orislan de Sousa Lima, Auxiliar Judicidrio, 
digitet, E eu, Valnete Lopes Ferreira, Diretora de Secretaria, subscrevo. 

Emilio de Medeiros Viana 

Juiz de Direito 
PUB. DJ DIAS 01/08, 12/08 E 22/08/2002 

eee 

JUSTICA GRATUITA 
SECRETARIA DA 5° VARA. 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS. 

ADR? JOYCE SAMPAIO BEZERRIL FONTENELLES Juiza de Direito 
respondendo pela 5* Vara da Comarca de Sobral, Estado do Ceara. FAZ 

SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por parte de JOSE LIBERATO XIMENES, brasileiro, residente e 

domiciliada na Av. John Sanford, s/n, bairro do Junco, Sobral-Ce., foi 

proposta perante este Juizo uma Acdo de Usucapiao do Imével seguinte: 
“Uma casa residéncia, situada na mua Antonio Albuquerque Lopes, 514, 
bairro do Junco, nesta cidade, com uma drea construida de 228,61m2, 

encravada em terreno medindo 11,00 metros de frente, por 30,00 metros de 

fundos, equivalentes a uma drea de 330,00 m2, estremando-se pela frente, 

com a rua Antonio Albuquerque Lopes; pelo lado direito com imével de 

no. 988, pertencente a Antonio Rodrigues Albuquerque; pelo lado esquerdo, 
com imével de no, 508, pertencente a Maria Luciene Sousa Firmino, ambos 

com frente para a rua Antonio Albuquerque Lopes e, pelos fundos, com um 

beco institucional” Pelo que mandou a MM. Jufza passar o presente Edital 
com prazo de 30 (trinta) dias, que sera afixado no local de costume e 

publicado em jomal de circulagio do estado, que cita e chama os téus que 

estfio em lugar incerto, desconhecidos, ausentes e os eventuais, interessados, 

para querendo, no prazo de lei, requererem o que acharem necessdrio, 
valendo desta citagdo para todos os ates e termos do processo, como 

disciplina o art. 942 do C.RC. inclusive, para contestar a agdo. Dado ¢ 
passado nesta cidade e Comarca de Sobral, aos 08 de agosto de 2002. Eu, 
Anténio Gilson, matricula 200-148-1-3 Auxiliar Judiciario, digitei. E eu, 
Diretor de Secretaria, o subscrevo 

JOYCE SAMPAIO BEZERRIL FONTENELLES 

Juiza de Direito Respondendo- 5°, Vara 

  
  

COMARCA DE TAUA 
  

SECRETARIA DA 2" VARA 

EDITAL DE INTERDICAQ 
JUSTICA GRATUITA 

O BEL. ROBERTO SGARES BULCAO COUTINHO, Juiz de 
Direito titular da 2" Vara da Comarca de Taud/CE, por nomeacao legal, e na 
forma da Lei etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele 
couhecimento tiverem, que, por este Jufzo e Secretaria, tramitou os autos 

da Aco de Interdigdo, sob n° 2001.029.00155-0, requerida por Valdeci 
Sales Nogueira e, por sentenga deste Jufzo, datada de 12 de margo de 

2002, foi decretada a Interdig#o de MARIA SILVIA SALES NOGUEIRA: 
brasileira, solteira, sem profissdo definida, portadora de deficiéncia mental, 

residente e domiciliado na Rua José Rosa, 43-Raheca, Tau4/CE, considerada 

incapaz de auto gerir-se, sendo nomeada curadora, para exercer o minus da 

interdigdo sem limites, a Sra. Valdeci Sales Nogueira. E para que chegue 
ao conhecimento de todos mandou o MM. Juiz expedir o presente EDITAL 

que deverd ser publicado por trés vezes com intervalo de 10 (dez) dias, 
através do qual ficam intimados todos os possiveis interessados, ausentes, 
incertos e desconhecidos, para os atos acima enfocados. Dado e passado 

nesta Cidade e Comarca, aos 18 (dezoito) dias do més de julho de 2002 
(dois mil ¢ dois), Eu, Altina de Sousa Loiola, Aux. Judicidria, o digitei, eo 

subserevi. 

Roberto Soares Bulcio Coutinho 

JUIZ DE DIREITO/TITULAR 

PUB. DJ DIAS 23/07, 02/08 E 12/08/2002   
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SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE INTERDICAO 

PROCESSO N° 2001.055.00468-4 “JUSTICA GRATUITA” 

O Doutor Antonio Francisco Paiva, MM. Juiz de Direito da 

Comarca de Varzea Alegre, Estado do Ceard, por nomeagdo legal etc, FAZ 
SABER aos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, 

que por este Jufzo e Secretaria de Vara Unica da Comarca de Varzea Alegre, 
Estado do Ceard, foi requerida e decretada a INTERDICAO de JOSEFA 
GONCALVES BEZERRA, brasileira, solteira, sem profissio, residente ¢ 

domiciliada na Rua José Correia Sobrinho, nesta cidade, sendo nomeada 
curadora da interditanda a Sra. MARIA GONCALVES BEZERRA, tendo 

sido provado que a interditanda sofre de Esquizofrenia — tipo cataténica - 
CID — F20-2. Do que para constar e para efeitos do art. 1.184, do CPC, foi 

passado este Edital, para ser publicado no Diario da Justiga, por trés (03) 
vezes com intervalo de dez (10) dias. Dado € passado nesta cidade de Varzea 

Alegre-CE, aos 05 de agosto de 2002. Eu, (Antonia Simery de Lima 
Mendes), Atendente Judicidrio, o digitei. Eu, (Autonia Vilaci do 

Nascimento), Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

Dr. Antonio Francisco Paiva 
Juiz de Direito 

Pub. DJ 12/08, 22/68 e 02/09/2002 

ube 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE INTERDI 

PROCESSO N° 2002.055.00022-1 “JUSTICA GRATUITA” 

O Doutor Antonio Francisco Paiva, MM. Juiz de Direito da 
Comarca de Varzea Alegre, Estado do Ceara, por nomedgio legal ete. FAZ 

SABER aos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Jufzo e Secretaria de Vara Unica da Comarca de Varzea Alegre, 

Estado do Ceard, foi requerida e decretada a INTERDICAQ de 
FRANCISCO ALVES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, sem profissio, 

residente e domiciliado no Sitio Socorro, Distrito de Naranit, deste 
municipio, sendo nomeada curadora do interditando a Sra. FRANCISCA 
BEZERRA DE OLIVEIRA, tendo sido provado que o interditando sofre de 
Psicose — maniaco depressiva - CID — F31.4. Do que para constar e para 

efeitos do art. 1.184, do CPC, foi passado este Edital, para ser publicado 
no Didrio da Justiga, por trés (03) vezes com intervalo de dez (10) dias. 
Dado ¢ passado nesta cidade de Varzea Alegre-CE, aos 26 de julho de 

2002. Eu (Silvolange Ferreira da Silva), Auxiliar Judictario, o digitei. Eu 

(Antonia Vilaci do Nascimento), Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

Dr. Antonio Francisco Paiva 

Juiz de Direito 

PUB. DJ DIAS 01/08, 12/08 E 23/08/2002 

  

  

COMARCA DE VICOSA DO CEARA 
    

EDITAL DE INTERDICAQ 
Justica Gratrita, 

Processo 1°2001.056.00493-9. 

O DOUTOR- JOAQUIM VIEIRA CAVALCANTE NETO, MM. Juiz 
de Direito desta Comarca de Vicgosa do Cearé, Estado do Ceara, por 

nomeacao legai ete. 

FAZ SABER atodos quantos virem o presente edital, ou dele 
conhecimento tiverem que, perante este Juizo, teve tramite uma agdo de 

INTERDICAO, proposta por Adelaide Batista da Silva, tendo como 
Interditando seu irmao, Benfcie Braz da Silva, havendo a promovente 
alegado, que o Interditando é portador de doenga mental, doenga esta que, 

impossibilita 0 Interditando de gerir sua prépria vida. O referido processo 
foi julgado por sentenca deste Juizo em data de 22.07.2002, cuja parte 

final, é de teor segninte: “ Assim, face a robusta prova para aqui carreada, 
hei por bem de decretar a interdigao de Benicio Braz da Silva, o que faco 

em razio de seu estado de satide e convencido de que nao pode ele gerir sua 
propria vida. Posto assim nomeio curadora do interditado, a sua irmi, 
autora deste feito, D. Adelaide Batista da Silva, a quem dispenso da prestagao 

de garantia. Proceda a secretaria deste Jufzo como determinado em lei,
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inclusive quanto 4 publicagdo desta decisaco. Tome-se compromisso da 
curadora. Publique-se, Registre-se ¢ intime-se. Vigosa do cearé, 22 de julho 
de 2,002. (a) Joaquim Vieira Cavalcante Neto, Juiz de Direito.” E, para que 
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou o MM. Juiz expedir o 
presente Edital, que deverd ser publicado (03) trés vezes, com intervalo de 
(10) dez dias de uma publicagdo para outra, junto ao Diario da Justiga. 
Dado e passado nesta Comarca de Vigosa do Ceard, aos (30) trinta dias do 
més de julho do anc 2002. EU, Sérpio Ricardo Pacheco Lessa Castro, 
Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi. 

Dr, Joaquim Vieira Cavalcante Neto. 
Juiz de Direito. 
PUB, DI DIAS 01/08, 12/08 E 22/08/2002 

  

  

17 - ATOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 
  

  

5° OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
(CARTORIO BOTELHO) 

EDITAL DE CASAMENTO N® 863 e 864. 

Fago saber que pretendem casar-se os justificantes: 
863 - MARCUS VINICIUS CAVALCANTE NOGUEIRA E KARLIENE 

VIEIRA SILVA. 

864 - FABIO MELO DE ALENCAR E CAROLINA VERISSIMO 

MONTEZUMA. 

Fortaleza, 08 de agosto de 2002. 

Dora Maria Francisca de Carvalho 
Esecrevente Autorizada 

  

  

19 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SECCAO DO CEARA 
  

  

COMISSAO DE ESTAGIO E EXAME DE ORDEM 
EXAME DE ORDEM 03/2002 - EDITAL (*) 

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seg3o do Cear4 no uso de suas 
atribuigSes, faz saber, a todos os interessados que atenderem as exigéncias 
abaixo descritas, que em cumprimento ao disposto do art. 8°, inciso IV, da 
Lei 8.906/94 ¢ na forma do Provimento n.° 81/96, do Conselho Federal da 
OAB, que estaro abertas as inscrigdes parao Exame de Ordem de setembro/ 
2002, nos termos & prazos abaixo especificados. Artige 1° - Do Local: As 
provas serdo aplicadas nas cidades de: Fortaleza e Crato. Artigo 2° - Das 
InscrigGes: As inscrig¢Ges deverdo ser feilas na sede da OAB/CE, em 
Fortaleza, localizado na rua Livio Barreto, 668, das 08:30 as 11:30 horas 

ou das 13:30 ds 18:00 horas ou na Subseccdo de Crato, localizada na Avenida 
Perimetral Dom Francisco, S/N — Sao Miguel, das 8:30 4s 11:30 horas ¢ 

das 13:30 as 18:00 horas, no perfodo de 12/08/2002 4 11/09/2002. I) Os 

interessados deverao preencher ficha de inscric¢ao propria, a ser fornecida 
pela OAB/CE, sendo que as informagées prestadas na ficha de inscri¢do 
siio de inteira responsabilidade do candidato, cabendo 4 OAB/CE o direito 
de excluir do Exame de Ordem, ou se aprovado, negar a inscrigio definitiva, 
aquele que preenché-la com dados incorretos ou rasurados, bem como aquele 
que prestar informacées inveridicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente, II) Niio serfo aceitas inscricdes a destempo, nem aquelas 
desacompanhadas dos documentos exigidos. Artige 3° - Dos Documentos: 

T) Duas fotografias 3x4 (atuais); 
TZ) Fotocépia autenticada da Carteira de Identidade; I) Prova de residéncia 
no Estado do Ceard, ha pelo menos 01 (um) ano, para aqueles formados em 
Faculdades localizadas em outro Estado, a ser feita, de preferéncia, por 
fotocépia de conta de dgua, luz, ou telefone em seu nome, se casado, ou em 
nome de seus progenitores, s¢ solteiro; ou, em outra hipdtese, por declaragao 
de residéncia firmada pelo Presidente da Subsegiio respectiva. IV) Fotocépia 
autenticada ou cépia e original para conferéncia, do diploma de colagao de 
grau em Direito, expedido por instituigdo de Ensino Superior oficialmente 
autorizada e reconhecida ou certidao de graduagdo. V) Comprovante 

original, ou xerox de recolhimento da taxa de inscrigéo no valor de R$ 
77,00 (setenta e sete reais), cujo boleto bancario poderd ser pago em qualquer 

agéncia bancdria. Parigrafo 1°) A taxa no ser4 devolvida em nenhuma 
hip6tese. Pardgrafo 2°) No caso de procuragdo, individualizada, serio 
exigidas a entrega do respectivo mandato com firma reconhecida em cartério, 
acompanhado de cdpia autenticada do documento de identidade do 

candidato, e a cépia autenticada da identidade do procurador. Pardgrafo 
3°) E de responsabilidade do candidato eventuais erros cometidos por seu   

procurador ao efetuar a inscrigao, Paragrafo 4°) A cada inscrito serd 
fommecido o “Cartao de Inscrigao”. Pardgrafo 5°) Ao fazer a inscrigdo, o 

candidato deverd indicar sua drea de opgdo na Prova Pratico — Profissional 
dentre as seguintes: Direito Administrative, Direito Civil, Direito Comercial, 

Direito Penal, Direito do Trabalho e Direito Tributdrio, nao sendo permitida 

modificagao posteriormente. Pardgrafo 6°) Os candidatos portadores de 
deficiéncias ou que necessitem de acomodacies especiais por recomendagao 
médica, deverdo, no ato dainscri¢ao, solicitar as providénctas ¢ acomodagGes 

que julgarem adequadas as suas condigdes. Artigo 4°- Das Provas: As provas 
serio realizadas em Fortaleza, na Universidade Estadual do Cearaé —- UECE 
na Av. Paranjana, 1700 — Campus do Itapery e na Cidade de Crato, na 
Escola Estado da Bahia, localizada na Av. José Pinheiro Esmeraldo, S/N — 

Bairro Sao Miguel. Pardgrafo 1° - O Exame de Ordem compie-se de 
duas provas autGnomas e ambas de cardter eliminatério, valendo cada uma 
10 (dez) pontos, assim definidas: I) Prova Objetiva: dia 21/09/2002, de 

08:00 &s 11:00 horas, contendo no minimo cingiienta (50) e no maximo 
cem (100) questGes de miiltipla escolha, com quatro opgGes cada, vedada 
qualquer tipo de consulta, exigindo-se a nota minima cinco (5) para 
aprovagdo e, consequentemente, conditio sine qua non para corre¢Zo da 

segunda prova; I) Prova Pratico — Profissional: dia 22/09/2002, de 68:00 
as 12:00 horas, cujos critérios de comegac definem-se no pardgrafo 2° deste 

artigo e pautam-se pela afericgdo de escores, proporcionalmente 4 nota 
maxima obtenivel. Pardgrafo 2° - Os criténios de corregao da Prova Pratico- 
Profissional seraéo os seguintes: raciocinio juridico (maximo: 25 escores), 
fundamentagiio e consisténcia da resposta (maximo: 25 escores); capacidade 
de interpretagio ¢ exposig#o (m4ximo: 25 escores}; corregdo gramatical 
(maximo: 10 escores) e técnica profissional demonstrada (maximo: 15 

escores). Pardgrafo 3° - Todos os inscritos se submeterfio 4 Prova Pratico- 
Profissional, cuja corregao ficard condicionada a aprovaciio do candidato 
na prova objetiva, conforme disposto no inciso I deste artigo. Paragrafo 4° 

- Os candidatos deveriio portar caneta (s) de tinta azul ou preta para marcagao 
das respostas no gabarito. Artige 5° - Serd pennitida apenas consulta A 
legislagdo, livros de doutrina ¢ repertdrio de jurisprudéncia, os quais nao 
deverdo conter apontamentos ou quaisquer tipos de anotagdes. E vedada 

ainda a utilizacgfo de fotocdpias de livros, apostilas de qualquer espécie, 
separatas, material que possa conter remissGes, formuldrios e modelos de 

pecas processuais ou similares. Pardgrafo unico: O material conduzido 
pelo candidato serd vistoriado pelos encarregados de aplicagdo ¢ fiscalizacio 

das provas. Artigo 6° - A prova Pratico-Profissional é composta de duas 
partes distintas. A primeira parte: redagdo de pega profissional (peti¢ao ou 

parecer), em uma das dreas de opgdo do candidato manifestada no ato da 
inscrig#o. Segunda parte: respostas a até cinco quest6es praticas, sob a forma 
de situagdes problemas, dentro da area de op¢ao do candidato. Pardgrafo 
1° - Embora permitida a consulta durante a prova, conforme definido no 
artigo 5° deste Edital, nfo ser#o admitidas respostas que contenham meras 

transcrigdes de trechos ou obras, sendo permitidas referéncias, citagdes e 
indicagdes de fontes. Pardgrafo 2° As disciplinas abrangidas no Exame 
sHo as constantes no Provimento n ° 81/96, do Conselho Federal da OAB, 
cuja cépia é fomecida ao candidato no ato da inscrigao. Pardigrafo 3° Serio 

excluidos, incontinenti, do Exame de Ordem, os bacharéis que, durante a 
realizagao das provas, forem surpreendidos em comunicagdo com outros 
candidatos ou com pessoas estranhas ou utilizando-se de material 

expressamente proibido ou de aparelhos eletrénicos como bip, celular, 
gravador ou similares, Artigo 7° - Da Aprovaciio: Serd considerado 
aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 06 (seis) na 
Prova Pratico-Prefissional. Artigo 8° - Dos Recursos: Eventuais recursos 

niio podem ser coletivos, devendo ser interpostos no prazo de 03 (trés) dias 

iteis, apés a divulgagaéo do resultado de cada etapa, em petig¢do 
fundamentada, incidindo sobre o contetido das questdes das provas ou sobre 
erro na contagem dos pontos para atribuicao da nota. Pardgrafo 1° O recurso 

devera ser entregue no protocole do Conselho ou da Subsegao, dirigido ao 
Coordenador da Banca Examinadora. Pardgrafo 2° Recebido e admitido o 
recurso, a Banca Examinadora proferird julgamento. Pardgrafo 3° Da 
decisio da Banca Examinadora caberd recurso, no prazo de 03 (trés) dias 
liteis, contados de sua publicagdo, dirigida ao Presidente da Comissiio de 
Exame de Ordem. Interposto o recurso, o Presidente o distribuird a um dos 
membres da Comissdo para relatar e proferir voto. A decisdo proferida pela 

Comisso de Exame de Ordem é irrecorrivel. Artigo 9° - Do Resultado: A 
divulgacdo do resultado das provas do Exame de Ordem, apds homologagao 
pela Comissio de Estagio ¢ Exame de Ordem, serd feitana Sede do Conselho 
Seccional e nas Subsegdes onde foram realizadas as provas. Artigo 10 ° - 

Condigées Gerais: I) Havendo ocorréncia de fates e situagdes nao descritas 
no presente edital, sua solugao ficard a cargo da Comissific de Estégio ¢ 
Exame de Ordem, na pessoa de seu Presidente. II) Nao serio admitidas 
inscrigdes de bacharéis origindrios de Faculdades que, ainda que autorizadas, 
sem reconhecimento dado por autoridade oficial competente até o pentltimo 

dia de encerramento das inscrigGes. Fortaleza, 05 de agosto de 2002, 

.
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PAULO NAPOLEAO GONCALVES QUEZADO 

PRESIDENTE DA OAB/CE 
(*) Republicado por incorregao. 

Sa 

RESOLUCAO N ° 001/2002 

O Presidente do Conselho Seccional da OAB/CE, no uso de 

suas atribuicées legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o que prescreve o Art. 58, inciso I, da Lein 

° 8.906/94. 

CONSIDERANDO a exposigéo de motivos apresentada pelo 
nobre Cons. Hélder Nascimento, Presidente da Comissiic de Exame de 

Ordem, 
CONSIDERANDO o disposto no § 1° do art. 3° do Provimento 

n” 81/96 do Conselho Federal; 

RESOLVE: 

Art. 1°, - Determinar a republicag3o do Edital do Exame de Ordem 
03/2002, veiculade no DJ-CE n° 138, fl. 89, edig#o 24 de julho de 2002, 
em face das alteragdes nas datas de inscrigfo, de aplicac¢2o das provas, 

mudang¢a de local das provas na cidade de Crato-CE e complementacao da 

redagao do artigo 8°. do precitado Edital. 

Art. 2°, - Esta Resolugdo entra em vigor nesta data, mantendo-se, 

pois, inalterados os itens originais do referido Edital n ° 03/2002. 
Art. 3°. - Revogam-se as disposigées em contrario. 

Publique-se e cumpra-se. 

Gabinete da Presidéncia, em 02 de Agosto de 2002. 

Paulo Napoleao Goncalves Quezado 

Presidente da Conselho Seccional 

OAB-CE 

  

  

20 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
  

  

  

  

  

PODER JUDICIARIO FEDERAL ; 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA 

Des. José Mauri Moura Rocha — Presidente 

Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha — Vice-Presidente 

Dr. Luiz Gerardo de Pontes Brigido — Juiz de Direito 

Dr. Jorge Aloisio Pires.—Jurista 
Dr. Anténio Abelardo Benevides Moraes — Juiz de Direito 

Dr. Francisco das Chagas Fernandes — Juiz Federal 

Dr. Francisco Massilon Torres Freitas — Jurista 

Dr. Paulo Roberto de Alencar Araripe Furtado — Procurador Regional Eleitoral 

Dr. José Bezerra de Morais — Secretario 
  

  

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N° 61/2002 -O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 

no Estado do Ceard, usando de suas atribuigdes legais, com fundamento 

nos arts. 77, parte final; 78 e 79, Pardgrafo Unico da Lei Complementar n° 
75/93 (Lei Organica do Ministério Piblico da Unido), combinados com o 

art, 32, DI da Lei n° 8.625/93 (Lei Organica Nacional do Ministério Piblico), 
RESOLVE designar os Promotores de Justiga, abaixo designados, para 
responderem, no periodo de 05 a 16.08.2002, pelas fungdes de representante 

do Ministério Piiblico Eleitoral perante os Jufizos das seguintes Zona 
Eleitorais, em face do afastamento de seus titulares, por motivo de curso de 
aperfeigoamento, nos termos do art.79, caput, da Lei Complementar n° 75/ 

93 efc o art.32, pardgrafo tinico, do Cédigo Eleitoral. 

David Marques Oliveira 80° - Saboeiro 
Francisco Elnatan Carlos de Oliveira 71" Caririagu 

Margarida de Carvalho Barbosa 30° - Acarati 

Leydomar Nunes Pereira 55° - Sclondépole   

Ana Maria Maia Brandio 22" - Sio Benedito 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. PROCURADORIA 
REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceard, em 02 de agosto de 2002. 

PAULO ROBERTO DE ALENCAR ARARIPE FURTADO 

Procurader Regional Eleitoral 

aE 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N° 60/2002 -O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 

no Estado do Ceara, usando de suas atribuicdes legais, com fundamento 

nos arts. 77, parte final; 78 ¢ 79, Pardgrafo Unico da Lei Complementar n° 

75/93 (Let Organica do Ministério Piblico da Uniio), combinados com o 
art. 32, I da Lei n° 8.625/93 (Lei Organica Nacional do Ministério Piiblico), 
RESOLVE designar o Dr. JOSE CARLOS FELIX DA SILVA, Promotor de 
Justica respondendo pela Promotoria de Justiga da Comarca de Caririagu 
para, a partir de 1° de agosto de 2002, exercer as fungdes de representante 

do Ministério Pitblico Eleitoral perante a 71° Zona Eleitoral -CARIRIACU, 
até ulterior deliberagao, em substituigédo 4 Dr*. Luciana de Aquino 

Vasconcelos Frota, nos termos do art.79, caput, da Lei Complementar n° 

75/93 cfc o art.32, pardgrafo tnico, do Cédigo Eleitoral. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. PROCURADORIA 

REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceard, em 31 de julho de 2002. 

PAULO ROBERTO DE ALENCAR ARARIPE FURTADO 

Procurador Regional Eleitoral 

abo 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N° 59/2002 —-O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 
no Estado do Ceara, usando de suas atribuigdes legats, com fundamento 

nos arts. 77, parte final; 78 e 79, Parderafo Unico da Lei Complementar n® 
75/93 (Lei Organica do Ministério Publico da Unido), combinados com o 
art. 32, II da Lei n° 8.625/93 (Lei Organica Nacional do Ministério Publico), 

RESOLVE designar a Di*, LUCIANA DE AQUINO VASCONCELOS 
FROTA, Promotora de Justiga titular da 2” Promotoria de Justiga da Comarea 

de Juazeiro do Norte para, a partir de 1° de agosto de 2002, exercer as 
fungdes de representante do Ministério Piblico Eleitoral perante a 28* Zona 

Eleitoral -JUAZEIRO DO NORTE, até ulterior deliberagao, em substituicao 
ao Dr. José Carlos Félix da Silva, nos termos do art.79, caput, da Lei 

Complementar n° 75/93 c/c 0 art.32, pardgrafo tinico, do Cédigo Eleitoral. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. PROCURADORIA 
REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceara, em 31 de julho de 2002. 

PAULO ROBERTO DE ALENCAR ARARIPE FURTADO 
Procurador Regional Eleitoral 

waka 

ATO N° 33/2002 - O DESEMBARGADOR JOSE MAURI MOURA 

ROCHA, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, no uso de 

suas atribuigdes legais etc., e considerando a decisao tomada por esta Corte, 

em sessiio de 22 de julho de 2002, publicada no Diario da Justica n° 144, 

pagina 73, de 1° de agosto de 2002, analisando o processo n° 11118 
(protocolo n° 2529/2002), Classe 20 — Matéria Administrativa, RESOLVE 

conceder Pensio Vitalicia, nos termos do artigo 40, §§ 2°, 7° e &° da 

Constituigdo Federal de 1988 (Modificada pela Emenda Constitucional n° 
20/98), combinado com os artigos 215, 216, § 1° e 217, inciso I, alinea “a” 

da Lei n° 8.112/90 (Regime Juridico Gnico dos Servidores Civis da Unio), 

a ANTONIA TOMAZ DE OLIVEIRA BRASIL, vitiva do ex-servidor 
BECKMANN MAFFRENSE DE MOURA BRASIL, pertencente a 
Categoria Funcional de Analista Judicidrio, C-15, Area Administrativa, 
do Quadro Permanente da Secretaria deste Regional, no percentual de 100% 

da remuneragdo , a partir de 17 de margo de 2002, data do dbito. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE, Fortaleza, 6 de agosto de 2002. 
PRESIDENTE 

see 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

Corrigenda: 

PORTARIA N° 57/2002
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Onde se lé: 
*.....Promotoria de Justiga Civel e Criminal ....” 

Leia-se: 

*_,..Promotoria do Juizado Especial Civel ¢ Criminal ....” 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. PROCURADORIA 
REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceara, em 02 de agosto de 2002. 

PAULO ROBERTO DE ALENCAR ARARIPE FURTADO 
Procurador Regional Eleitoral 

tated 

ATO N? 34/2002 O Desembargador JOSE MAURI MOURA ROCHA, 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, no uso de suas 
atribuigGes legais etc., e considerando a decis#io tomada por esta Corte, em 

sessdo de 24 de julho de 2002, Resolugdo publicada no Diario da Justiga n° 
144, pdgina 73, de 1° de agosto de 2002, analisando o processo n° 11114 — 
Classe 20 - Matéria Administrativa (protocolo n° 11048/2002), RESOLVE 
aposentar RAIMUNDA PINHEIRO DA COSTA, matricula 2.413.116, 

Técnico Iudiciario, Classe C, Padrao 15, da Area Administrativa do Quadro 
Permanente da Secretaria deste Tribunal, consoante a Lei n° 10.475, de 
27.06.2002 e Portaria do TSE n® 158/2002, com fundamento no art. 40, 

inciso II, alinea “a”, da Constituigao Federal de 1988, combinado com o 

art. 3° da Emenda Constitucional n° 20, de 15.12.98, com a observancia 

das vantagens estabelecidas nas Leis n°.s 8.112/90, 9.421/96 ¢ 9.527/97. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 6 de agosto de 2002 
PRESIDENTE 

be 

ATO N° 35/2002 - O Desembargador JOSE MAURI MOURA ROCHA, 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, no uso de suas   

atribuigées legais etc., e considerando a decisao tomada por esta Corte, em 
sessiio de 24 de julho de 2002, Resolugao publicada no Diario da Justiga n° 
144, pagina 73, de 1° de agosto de 2002, analisando o processo n° 11116 — 
Classe 20 - Matéria Administrativa (protocolo n° 3266/2002), RESOLVE 

aposentar ANAZELIA SILVA DE ARAUJO, matricula 13.913 - TRE/} 
CE, Técnico Judicidrio, Classe C, Padro 15, da Area Administrativa do ” 
Quadro Permanente da Secretaria deste Tribunal, consoante a Lei n° 10.475, 

de 27.06.2002 e Portaria do TSE n® 158/2002, com fundamento no art. 40, 

§ 1°, inciso I, da Constituigdo Federal de 1988, com redagfo dada pela 

Emenda Constitucional n° 20, de 15.12.98, cfc o art. 186, inciso J, § 1°, da 

Lei n° 8.112/90, com a observancia das vantagens estabelecidas nas Leis 

ns 8.112/90, 9.421/96 e 10.331/01, bem como da isengiio prevista no 
inciso XXXII, do art. 39, do Decreto n° 3.000/99, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. Fortaleza, 6 de agosto de 2002 

PRESIDENTE 

td 

ATO N° 36 - O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, no uso 

das atribuic¢des que lhe sao conferidas pelo artigo 17, inciso VITI do 
Regimento Intemno deste Tribunal, RESOLVE dispensar LILLANE CORTEZ 
HORN da Fungdo Comissionada de Chefe da Segao de Registros, de nivel 
FC5 e designd-la para ocupar o Cargo Comissionado de Assessora da 
Corregedoria, de nivel CJ-2, nos termos da Lei n° 10.475, de 27 de junho 
de 2002 e Portaria n° 158 de 25 de julho de 2002 do TSE, combinado com 
a Resolugdo n° 137/97 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara. PUBLIQUE- 

SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DO CEARA, em Fortaleza, 7 de agosto de 2002. 

Des. José Mauri Moura Rocha 

PRESIDENTE 

PODER JUDICIARIO ; 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA 

  

  

ne 25 

O Senhor Secretério Judicidrio deste Tribunal Regional Eleitoral, no uso de suas atribuicdes ¢ 

em atendimento ao disposto no art. 33, inciso II da Resolugdo n° 20.993/02 — TSE, 

Faz saber, aos interessados, que foi autuado e distribuido, nesta Secretaria, sob o numero 

11664, o Requerimento de Registro de Candidatura Individual — RRC], do candidato abaixo mencionado, 

filiado ao PARTIDO GERAL DOS TRABALHADORES - PGT, para concorrer As eleigdes de 6 de outubro 

de 2002. 

Deputado Estadual 

CICERO JOSE AMORIM SILVA 30456 

Opcdo: J. SILVA 

O pedido poderé ser impugnado por qualquer candidato(a), partido politico, coligacio ou 

Ministério Ptiblico, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 64/90, cfc art. 36 da Resolugio n 

20.993/02 - TSE, em petic’o fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicagao deste edital. 

Qualquer cidad#o(4), no gozo de seus direitos politicos, podera dar noticia de inelegibilidade, 

nos termos do art. 37 da Resolugiio n° 20.993/02 - TSE, no mesmo prazo e forma acima mencionados. 

Fortaleza/CE,"8 de agosto de 2002. 

Anténio Paulean Bezerra Simoes 

SECRETARIO JUDICIARIO 

oh otk ck ck Gk
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