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aposentado, residente e domiciliado 4 Rua Cénego Eduardo 
Araripe, 1524, Centro, Pacajus-Ce., € 0 presente para INTIMAR 

O PROMOVENTE, SR. ELIESER CAMPOS DE FIGUEIREDO, 
atualmente em lugar incerto e no sabido, pelo que o MM. Juiz mandou 

expedir o presente edital de intimagdo de sentenga, com prazo de 20 

dias, na qual fica 0 mesmo intimagdo da parte final da sentenga, na qual 

ficou determinado o seguinte: “Ante o exposto, com fulcro no 

paragrafo tinico do art. 158 e 267, inc. VIII, ambos do Cédigo de 
Processo Civil, homologo a desisténcia da acio requerida pela 
requerente para que surta seus juridicos e legais efeitos, e em 
consequéncia, julgo extinto o processo, nos termos do art. 267, 
VIII do CPC. Antorizo o levantamento dos depésitos efetuados 
na conta n° 250.111-1, e ainda ndo levantados, em favor de Esau 

Costa Amaral. Custas pelo autor. P.R.I. Transitada em julgado 
a sentenga, arquive-se. Pacajus, 12 de dezembro de 2003. Vera 

Maria Barros Maia - Juiza de Direito.” E como no tenha sido 

possivel intima-lo pessoalmente, pelo presente edital o intima da 

mencionada decisdo, da qual poder, se assim desejar, interpor recurso 

dentro de quinze (15) dias, a contar do término do prazo deste, sob 

pena de ver passar em julgado dita decisdo. Para conhecimento de 

todos é passado o presente Edital cuja segunda via fica afixada no local 

de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pacajus-Ce., aos 
07 dias do més de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005). Eu, Maria 

Luscilene Chagas de Queiroz, a digitei. E, eu , Roberto Carlos Brito de 

Aratijo, Diretor de Secretaria, o subscrevi. 

Dr. Joao Everardo Matos Biermann 

Juiz de Direito, respondendo 

EDITAL DE LEILAO 
Precesso n° 2000.0150.4374-7 - 2° Vara 

Ac&o de Embargos & Execucio 

O Dr. JOAO EVERARDO MATOS BIERMANN, MM. Juiz 
de Direito, respondendo pela 2* Vara da: Comarca de Pacajus, Estado do 

Ceard, no uso de suas atribuigdes legais etc. FAZ SABER a todos quantos 

virem o presente Edital de Leilao, ou dele conhecimento tiverem, que 

0 leiloeiro levard a piiblico pregdo de venda e arrematacao os bens, 

penhorados neste autos de ago de Embargos 4 Execucio, promovido 

por Sociedade Educacional de Pacajus, nesta ato representada 

por sua sécia MARIA ALVANIRA MARTINS E SOUSA e MARIA 

ALVANIRA MARTINS DE SOUSA, na _ condicio de_cé- 

responsavel e executada. contra INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, sendo: 01 - Um (01) imével_pertencente 

a Sra. Dione Maria Pessoa de Carvalho, com as seguintes medidas e 

confrontac6es: terreno situado no loteamento Esplanada da Lagoa, 

situado nesta cidade de Pacajus, registrado no Cartério de Registro de 

Iméveis desta cidade, constitufdos pelo lotes 27 e¢ 28, da quadra 08 

(oito), perfazendo uma drea total de 775 m2. com os seguintes 

confinantes: AO NORTE, com 0 lote 23, 25mts: AO SUL, com a rua 

FE. 25mts: AO LESTE, com o lote 26, 31mts: AO OESTE, com arma B, 

3imts, deixado na condicfo de depositdéria fiel a propria executada 

Dione Maria Pessoa de Carvalho, sendo, 0 referido bem avaliado em 

R$ _9.500.00 (nove mil ¢ quinhentos reais) 02 - Dois (02) iméveis 

pertencentes ao cénjuge da devedora, Sra. Maria Alvanira Martins de 

Sousa: 1° (primeiro): situado no lugar denominado Aldeia, subtirbio 

desta cidade, medindo 12mts de frente por 323mts de fundo, adquirido 

conforme transcricfo n° 617, ds fis. 28v/29, do livro 4-C. do Cartério 

de Registro de Iméveis desta cidade - 2° (segundo): situado no lugar 

denominado Aldeia, subtirbio desta cidade, medindo 12m 75cm por 

S0mts e 24m75cm por 273mts de fundo. sendo referidos iméveis 

avaliados. cada um em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), somando o total 

dos dois iméveis em R$ _10.000,00 (dez mil reais), deixada na condicio 

de_depositdria fiel a prépria executada, Sra. Maria Alvanira Martins de 

Sousa, céniuge do proprietérios dos iméveis acima descritos, designando 

o dia 20/05/2005, As 10:00 horas, no Atrio do Edificio do Férum Dr. 

Otdvio Facundo Bezerra, sito 4 Av. Lticio José de Meneses, s/n°, Croatd, 

Pacajus-Ce., por preco superior a avaliaciio, e se os bens nao alcancarem 
lance superior 4 importancia da avaliagio, seguir-se-& a venda deles a 
quem mais der, no dia (10 ou 20 dias seguintes), 31/05/2005, na mesma 
hora e no 4trio acima mencionados. Dos autos, nao consta recurso 

pendente de decisdo, nem o bem est sujeito a qualquer Gnus. E para que 

ninguém possa alegar ignorancia, mandou o MM Juiz expedir o presente, 

que sera publicado uma vez com pelo menos cinco (05) dias de 

antecedéncia da primeira data supra, ficando uma via deste afixado no 

atrio do Férum local, ficando intimadas as partes da designacdo supra, 

caso nfo sejam localizados para intimacio pessoal, bem como terceiros 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

interessados. Dado e passado nesta cidade de Pacajus, Estado do Cearé, 

aos 07 dias do més de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005). Eu, 

Maria Luscilene Chagas de Queiroz, a digitei. E, eu , Roberto Carlos 

Brito de Aratijo, Diretor de Secretaria, o subscrevo. 

DR. JOAO EVERARDO MATOS BIERMANN 
Juiz de Direito, respondendo 

3 tok 

COMARCA DE PACAJUS 
SECRETARIA DA 2? VARA 

EDITAL DE CITAGAO - PRAZO: 20 DIAS - 
JUSTICA GRATUITA 

Processo n° 2004.0010.5315-2 
Acao de Reconhecimento de Unido Estavel Post. Mortem”. 

O Dr. Joao Everardo Matos Biermann, MM. Juiz de Direito, 

respondendo pela Secretaria da 2° Vara da Comarca de Pacajus, Estado 

do Ceara, por nomeag&o legal, etc. FAZ saber aos que o presente Edital 

de Citag&o virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Jufzo e 

Secretaria da 2° Vara, tramita uma Acdo de Reconhecimento de 

Unido Estavel Post. Mortem”, promovida por MARIA GOMES 
DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, auxiliar de servicos gerais, 

residente na Rua Projetada, FNS n° 07, Bangué I, Pacajus-Ce., contra os 

herdeiros do falecido, Sr. Cicero Batista Lemos, pelo que 0 MM. Juiz 

determinou expedic&o do presente edital de citacfo, com o prazo de 20 
(vinte) dias, com o qual CHAMA E CITA, os herdeiros, filhos de 

Maria de Fatima Costa e Cicero Batista Lemos, para responder a 

todos os termos da presente ag&o, no prazo legal, apresentar defesa ou 

contestagdo que tiver ao feito, valendo a citacHo para todos os termos 

da causa ficando ciente os citados, que caso n&o conteste a presente 

acgao, se presumirao aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

narrados na inicial pelo autor (art. 285, do CPC). E para que chegue ao 

conhecimento dos mesmos e de quem possa interessar, sera o presente 

edital afixado ao local de costume e publicado no Diario da Justia. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pacajus-Ce., aos 07 dias do 

més de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005). Eu, Maria Luscilene 

Chagas de Queiroz, a digitei. E, eu, Roberto Carlos Brito de Aratjo, 

Diretor de Secretaria, o subscrevi. 

  

Dr. Jodo Everardo Matos Biermann 

Juiz de Direito, respondendo 

EDITAL DE CITAGAO COM O PRAZO DE 20 DIAS 
Justica_ Gratuita 

Processo n° 2004.0012.7733-6 /0 
Acao de Investigagaéo de Paternidade “Post Mortem”. 

Segredo de Justiga. 

O Dr. Joio Everardo Matos Biermann, MM. Juiz de Direito, 

respondendo pela secretaria da 2* vara da Comarca de Pacajus, Estado 

do Ceara, por nomeacao legal, etc. FAZ saber aos que o presente Edital 

de Citagéo virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juizo e 

Secretaria da 2* Vara, tramita uma Ac&o de Investigacao de Paternidade 
“Post Mortem”, promovida por A. D. G. DE S, menor impitbere, 

representado por sua genitora, Sra. Lucielma Gomes de Sousa, 

contra os herdeiros de Raimundo Rodrigues Ferreira, suposto pai do 
requerente, quais sejam: ANTONIA DE LIMA FERREIRA, brasileira, 

vitiva do de cujos; os filhos destas; Francisco Rodrigues Ferreira e Maria 

Izaura Augusta Ferreira, pais do falecido e os filhos desta, atualmente 

em lugar incerto e nao sabido, pelo que o MM. Juiz determinou expedicao 

do presente edital de citacgio, com o prazo de 20 (vinte) dias, com o 
qual CHAMA E CITA os acima promovidos, para responder a todos 

os termos da presente acgdo, no prazo legal, apresentar defesa ou 

contestag4o que tiver ao feito, valendo a citagiio para todos os termos 

da causa ficando ciente os citados, que caso nao conteste a presente 

acao, se presumirao aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

narrados na inicial pelo autor (art. 285, do CPC). E para que cheque ao 

conhecimento dos mesmos e de quem possa interessar, serd o presente 

edital afixado ao local de costume e publicado no Diario da Justica. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pacajus-Ce., aos 07 de 
janeiro do ano de dois mil e cinco (2005). Eu, Maria Luscilene Chagas 

de Queiroz, a digitei. E, eu, Roberto Carlos Brito de Aratijo, Diretor de 

Secretaria, o subscrevi. 

Dr. Joao Everardo Matos Biermann 

Juiz de Direito, respondendo  
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COMARCA DE PACATUBA COMARCA DE TAUA 
  
  

SECRETARIA DA 2? VARA 
Processo n.° 2004.0011.8778-7 (3913/04) Justica Gratuita 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS 

O Dr. JOSE SARQUIS QUEIROZ, Juiz Direito da 2* Vara 
desta Comarca de Pacatuba, Estado do Ceara, por nomeacao legal, na 

forma da lei, etc. . 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 

trinta (30) dias virem, ou dele conhecimento tiverem, que se 

processando, por este Juizo e expediente da 2* Secretaria, os termos de 

uma Aco de Usucapifio movida por MARIA AUSILENE OLIVEIRA 

DE LIMA, brasileira, solteira, do lar, residente na Rodovia CE -060, 

Km 18, Forquilha, Pacatuba/Ce, tendo como objetivo o seguinte imovel: 

“imével urbano localizado na Comarca de Pacatuba-Ce, na Rodovia 

CE 060, Km 18, Pacatuba-Ce, com area de 287,25 m2” , com as 

seguintes confrontagdes: AO NORTE: Limita-se com propriedade da 
Sra. Maria Felfcia de Sousa Silva, medindo 40,90m (quarenta metro e 

noventa centimetros); AO SUL: Limita-se com propriedade do Sr. 

Luis Rodrigues da Silva, medindo 42,35m (quarenta e dois metros e 

trinta e cinco centimetros); AO LESTE: Limita-se com a Rodovia CE 

060, medindo 7,40m (sete metros e quarenta centimetros); AO OESTE: 

Limita-se com propriedade do Sr. Paulo Rodrigues da Silva, medindo 

6,60m (seis metros e sessenta centimetros). E para que nao se aleguem 

ignorancia, mandou expedir este, que seré publicado no Diario da Justica 

e afixado no lugar de costume, a fim de citar a todos os possiveis réus 

ausentes, incertos e desconhecidos, bem como seus cénjuges, assim 

como os eventuais interessados para contestarem a ac&o, querendo, no 

prazo de quinze (15) dias, ficando, desde logo, citados para todos os 

demais atos do processo, e advertidos de que, nao sendo contestada a 

aco, se presumirdo aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelos autores. 

Dado e passado nesta cidade de Pacatuba, Estado do Ceara, aos quatro 

dias do més de fevereiro de dois mil e cinco (04/02/2005). Eu, (Vicente 

Marcelo Aratijo Mourio) Atendente Judicidrio, digitei . Eu, Raimundo 

Ricardo Marques Rocha), Diretor de Secretaria, subscrevi. 

JOSE SARQUIS QUEIROZ 
Juiz de Direito 

  
  

COMARCA DE PENTECOSTE 
  

  

PORTARIA N°: 02/2005 

A Dra. Fatima Xavier Damasceno, Juiza de Direito desta 

Comarca de Pentecoste, Estado do Ceard, no uso de suas 

atribuicées legais etc., 

CONSIDERANDO a impossibilidade do retorno da Diretora 

de Secretaria, de suas férias finda em 02.02.2005, em virtude de 

encontrar-se enferma naquela data, conforme atestado apresentado 

nesta Secretaria; 

CONSIDERANDO que durante afastamento da Titular da 
Secretaria, os feitos desta nio devem sofrer soluc&o de continuidade; 

CONSIDERANDO que a indicacio de substituto devera recair 

em servidores concursados do Poder Judicidrio; 

RESOLVE: 
DESIGNAR o servidor FRANCISCO ELDO CGELHO DE 

CASTRO, Atendente Judiciério, matricula n° 000818-1-7, para 

continuar respondendo pela Diretoria da Secretaria de Vara Unica deste 

Juizo, até o dia 04.02.2005, perfazendo um total de 33 dias, ressalvando- 

se os atos praticados por referido servidor no periodo de 02.02.2005 a 

04.02.2005. 
PUBLIQUE-SE. 
REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. 
Pentecoste(CE), 11 de fevereiro de 2005. 

FATIMA XAVIER DAMASCENO 

Juiza de Direito   

SECRETARIA DA 1° VARA 

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACA 

(COM_O PRAZO DE 30 DIAS) 

O DR. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, MM. JUIZ DE 

DIREITO DA 1? VARA DESTA COMARCA DE TAUA, ESTADO DO 

CEARA, POR TITULO E NOMEACAO LEGAL, ETC. 
FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem que, por esta 

Secretaria da 1? Vara, tramita 0 processo n° 2004.0014.6488-8, Agdo 

de Usucapido Especial, requerida por MARIA NICE SOARES 

GONGALVES, brasileira, solteira, aposentada, residente ¢ domiciliada 

na Rua Silvestre Goncalves, n° 88, centro, Taud/CE, ficando os réus em 

lugar incerto e os eventuais interessados (art. 942 do CPC), 

especialmente, Aqueles em nome dos quais os iméveis usucapiendo 

acham-se registrados, através do presente, CITADOS para contestar, 

querendo, aos termos do pedido, apresentando a defesa que tiverem no 

prazo de quinze (15) dias, contados a partir da expiragado do prazo do 

presente edital, sob pena de revelia e confissio. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Taud, Estado do Ceara, aos 

11(onze) dias do més de fevereiro do ano de dois mil e cinco(2005) Eu, 

Téc. Judicidrio, o digitei, e eu, Rosemary Brito, Diretora de Secretaria, 

o subscrevi. 

Dr. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO 
Juiz de Direito 

3K oR 

SECRETARIA DA 1? VARA 

EDITALDE INTERDICAO 
(Proc. n° 2003.0014.1865-9) 

JUSTICA GRATUITA 

O Doutor FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, Juiz de Direito 

Titular da 1° Vara da Comarca de Taud, Estado do Cearé, por nomeacao 

legal, etc. 
FAZ SABER aos interessados, que, por este Juizo, foi decretada 

a INTERDICAO de ANTONIA MARIA DE JESUS CAVALCANTE, 

brasileira, solteira, incapaz, residente e domiciliada na localidade de 

Santo Antonio, distrito de Marrods, neste municipio, face ser portador(a) 

de Esquizofrenia, com provas, notadamente técnicas, de incapacidade 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, conforme o requerido 

na inicial, sendo nomeada MARIA LUIZA OLIVEIRA CAVALCANTE, 

como sua CURADORA, tudo nos moldes da sentenga deste Juizo, 

prolatada em (18)dezoito de janeiro de 2005, pelo Bel. Francisco Duarte 

Pinheiro, cujo “munus” sera exercido sem limites, enquanto persistir a 

incapacidade. E, para constar, determinou publicar este na Imprensa 
Oficial do Estado do Ceard, por trés (03) vezes, com intervalo de dez 

(10) dias, na forma do art. 1184, do CPC, e afixd-lo no dtrio do Férum. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Taua, Estado do Ceara, aos 

onze (11) dias do més de fevereiro do ano dois mil e cinco(2005). Eu, 

Ivanete Rosena, Téc. Judicidrio, o digitei e eu, Rosemary Brito , Diretora 

de Secretaria da 1? Vara, o subscrevi. 

  

Bel. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO 

Juiz de Direito 

DJ_ 16/02. 26/02 e 08/03/2005 
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SECRETARIA DA 1° VARA 
EDITALDE INTERDICAO 

(Proc. n° 2004.0002.2196-5) 
JUSTICA GRATUITA 

O Doutor FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, Juiz de Direito 

Titular da 1* Vara da Comarca de Taud, Estado do Ceara, por nomeagiio 

legal, etc. 

FAZ SABER aos interessados, que, por este Juizo, foi decretada 

a INTERDICAO de LUIZ LIMA DE BARROS, brasileiro, solteiro, 

incapaz, residente e domiciliado na localidade Salgadinho, distrito de 

Barra Nova, neste municfpio, face ser portador(a) de Oligofrenia, com 

provas, notadamente técnicas, de incapacidade para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, conforme o requerido na inicial, 

sendo nomeada MARIA LIMA DE BARROS, como sua CURADORA, 
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tudo nos moldes da sentenga deste Juizo, prolatada em (18)dezoito de 

janeiro de 2005, pelo Bel. Francisco Duarte Pinheiro, cujo “munus” 

sera exercido sem limites, enquanto persistir a incapacidade. E, para 

constar, determinou publicar este na Imprensa Oficial do Estado do 

Ceara, por trés (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias, na forma do 

art. 1184, do CPC, e afixd-lo no atrio do Férum. Dado e passado nesta 

cidade e Comarca de Taud, Estado do Ceard, aos onze (11) dias do més 

de fevereiro do ano dois mil e cinco(2005). Eu, Ivanete Rosena, Téc. 

Judiciario, o digitei e eu, Rosemary Brito , Diretora de Secretaria da 1* 

Vara, o subscrevi. 

Bel. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO 

Juiz de Direito 
DJ_ 16/02, 26/02 e 08/03/2005 

SECRETARIA DA 1? VARA 
EDITAL DE INTERDICAO 

(Proc. n° 2004.0009.4850-4) 
JUSTICA GRATUITA 

O Doutor FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, Juiz de Direito 

Titular da 1* Vara da Comarca de Taud, Estado do Ceard, por nomeacéio 

legal, etc. 

FAZ SABER aos interessados, que, por este Juizo, foi decretada 

a INTERDICAO de ANTONIO HELIO DOS REIS, brasileiro, solteiro, 
incapaz, residente e domiciliado na localidade de Algodées, distrito de 

Carrapateiras, neste municipio, face ser portador(a) de Esquizofrenia, 

com provas, notadamente técnicas, de incapacidade para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, conforme o requerido na inicial, 

sendo nomeada ANTONIA CARLOS DOS REIS FILHA, como sua 

CURADORA, tudo nos moldes da sentenga deste Juizo, prolatada em 

(18)dezoito de janeiro de 2005, pelo Bel. Francisco Duarte Pinheiro, 

cujo “munus” sera exercido sem limites, enquanto persistir a incapacidade. 

E, para constar, determinou publicar este na Imprensa Oficial do Estado 

do Ceara, por trés (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias, na forma 

do art. 1184, do CPC, e afixd-lo no dtrio do Forum. Dado e passado 

nesta cidade e Comarca de Taud, Estado do Ceara, aos onze (11) dias do 

més de fevereiro do ano dois mil e cinco(2005). Eu, Ivanete Rosena, 

Téc. Judiciario, o digitei e eu, Rosemary Brito , Diretora de Secretaria 
da 1* Vara, o subscrevi. 

  

Bel. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO 

Juiz de Direito 
DL16/02, 26/02 e 08/03/2005 

  
  

18 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 
  

  

TERMO DE COMPROMISSO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

Aos 19 (dezenove) dias do més de janeiro de 2005, nesta 

Cidade e Comarca de Fortaleza, no Edificio Airton Castelo Branco 

Sales, Sede da Procuradoria Geral de Justicga, nas salas das Promotorias 

de Justiga do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da 

Capital, as 10:00 horas, onde presente se achava a Promotora de 

Justiga, Dra. Sheila Cavalcante Pitombeira, titular da 1°. Promotoria 

de Justica do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da 
Comarca da Capital, com amparo nos termos do art. 129, IX, da 

Constituic&o Federal c/c o art. 130, IX, da Constituigiio do Estado do 

Ceara; o art. 25 da Lei Organica Nacional; 0 art. 52, XX, do Cédigo 

Estadual do Ministério Ptblico, ¢ o art. 4° e seguintes da Lei Estadual n° 

13.195/2002, compareceu o Sr. Joaquim Ribeiro Filho, portador de 
Identidade n° 92006018180 SSP/CE e CPF n° 060963873-49, 
responsavel pelo imével localizado na rua Joaquim Felicio, n° 197, 
bairro Messejana, doravante denominado COMPROMISSARIO, 
ciente do contetido dos autos dos Procedimentos Administrativos n.° 
006/2004, em tramitagiio perante a 2. * Promotoria de Justiga do Meio 
Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, que trata de 

Edificagao Irregular, em desacordo com a Legislag&o Municipal, e n.° 

217/99, em tramitagdo na 1.* Promotoria de Justiga de Meio Ambiente 
e Planejamento Urbano, que trata de poluic&o sonora e exercicio de 

atividade comercial em desacordo com o cédigo de posturas do Munic{pio 

de Fortaleza, pretendendo ajustar-se aos mandamentos legais sem   

necessidade de ajuizamento da agio civil ptiblica de que trata a Lei 

Federal n. ° 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar o presente 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA, em verdade titulo extrajudicial, de conformidade com o 

disposto no pardgrafo 6.° do art. 5.° , da Lei Federal, 7347/85, e art. 

585, incisos III e VII,do CPC, nas seguintes condigées: 

Clausula Primeira - O Compromissario se compromete a 
protocolar projeto de regularizagdo da Edificacfo Irregular, localizado 

na Joaquim Felicio, n° 197, bairro Messejana, atendendo as normas da 

Lei.de Uso e Ocupaco do Solo do Municipio de Fortaleza e do Cédigo 

de Posturas do Municipio de Fortaleza, perante a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, no prazo de 3(trés) 

meses, contados da assinatura do presente documento, apresentando 

cépia do respectivo protocolo ao fim do aludido prazo; 

Pardgrafo Unico - A presente obrigacio deverd constar 

obrigatoriamente como cldusula vinculante em eventual futuro 

empréstimo, cessio de uso ou arrendamento de referido imével, 

transferindo a obrigacdo constante do presente titulo de modo a ser 

obtida idéntica adequagao de conduta por parte de terceiros, cessiondrios 

e arrendatarios. 

Cléusula Segunda - O Compromissdrio se compromete a 

executar 0 projeto de regularizagéo da obra e reforma, promovendo as 

demolicées que se fizerem necessdrias ao atendimento do Cédigo de 

Posturas do Municipio e 4 Lei de Uso e Ocupacao do Solo, no prazo de 

18 (dezoito) meses, contados da assinatura do presente documento. 

Pardégrafo Unico - O Compromissdério apresentaré 
comprovacio da regularizacgéo da Edificagdo, no prazo de 5 (cinco) 

dias ao fim do termo estabelecido na Clausula Segunda, junto a 2.? 
Promotoria de Justiga do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da 

Comarca da Capital. 

Cldusula Terceira - O Compromissdrio compromete-se a 

atender as exigéncias legais referentes a novos procedimentos de reforma 

que venha realizar no Imével, localizado na rua Joaquim Felicio, 197, 

bairro Messejana, providenciado sua adequagado segundo a Lei de Uso e 

Ocupagao do Solo do Municipio de Fortaleza e o Cédigo de Posturas do 

Municipio de Fortaleza. 

Clausula Quarta - O Compromissdrio compromete-se a 
regularizar a atividade comercial no prazo de 3 (trés) meses, apds o 

prazo estabelecido na Clausula Segunda. 

Pardgrafo Primeiro ~ O Compromissdrio compromete-se a 

nao utilizar equipamento sonoro no estabelecimento comercial instalado 
na rua Joaquim Felicio, 197, Messejana, nesta Cidade. 

Pardgrafo Segundo - O Compromissdrio apresentara 

comprovacio da regularizac4o da atividade comercial instalada no 

enderego da rua Joaquim Felicio, 197, bairro Messejana, no prazo de 5 

(cinco) dias ao fim do termo estabelecido na Cldusula Quarta, junto a 

1 Promotoria de Justiga do Meio Ambiente e Planejamento Urbano. 

Cldusula Quinta — O presente titulo executivo nfo inibird 

nem restringiré, de forma alguma, as agdes de controle, monitoramento 

e fiscalizagio de qualquer érg&o publico, nem limita ou impede o 

exercicio, por ele, de suas atribuigdes legais e regulamentares; 

Clausula Sexta - O Descumprimento ou violac&o de qualquer 

dos compromissos ora assumidos implicard, a titulo de cldusula penal, o 
pagamento de multa didria correspondente a R$ 100,00 (cem reais), 

exigiveis enquanto perdurar a violacdo; 

Clausula Sétima - O descumprimento de qualquer das 

obrigacdes assumidas implicara a sujeic¢io do Compromissdrio as 
medidas judiciais cabiveis, incluindo execug&o especifica na forma 

estatuida no pardgrafo 6. ° do art. 5. °, da Lei Federal n. ° 73.47/85 e 

incisos II e VII, do art. 585, do CPC; 

Cléusula Oitava - A fiscalizagéo do cumprimento do 
compromisso ora firmado sera realizada pela Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Servigos Urbanos - SEMAM e pela Secretaria 

Executiva Regional VI, segundo as respectivas competéncias, ou outro 

érgio ambiental; 

Cladusula Nona - A celebragio deste TERMO de 

COMPROMISSO e AJUSTAMENTO de CONDUTA nao impede que
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um novo termo seja firmado entre o MINISTERIO PUBLICO e 0 

COMPROMISSARIO, desde que mais vantajoso para o meio ambiente 

e submetido a prévia apreciacg&o do Conselho Superior do Ministério 
Puiblico; 

Cléusula Décima - O MINISTERIO PUBLICO, através das 
Promotorias de Justiga do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, 

podera, diante de novas informagSes ou se as circunstancias assim o 

exigirem, retificar ou complementar o presente compromisso, 

determinando outras providéncias que se fizerem necessdrias, e dando 

prosseguimento ao procedimento administrativo, comunicando o fato 

ao Conselho Superior do Ministério Publico; 

Pardgrafo Unico — 0 presente termo de compromisso e 

Ajustamento de Conduta podera ser aditado objetivando a ampliacio 

dos prazos pactuados na hipdétese do desatendimento das obrigagées 

assumidas em referidos prazos tiverem sido motivadas por atuag&o ou 

omissfio do 6rgao municipal competente ao exame ou processamento 

das postulagdes protocoladas pelo compromissario. 

Cléusula Décima Primeira- Este Termo de Compromisso e 

Ajustamento de Conduta produzira efeitos legais depois de homologado 

perante o conselho Superior do Ministério Ptiblico; 

Cl4usula Décima Segunda - Fica consignado que os valores 

eventualmente desembolsados deverfo ser revertidos em beneficio do 

FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARA. 

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justica ordenou que se 

encerrasse 0 presente termo de compromisso de ajustamento, impresso 

em 2 (duas) vias, o que foi feito na forma e observadas as formalidades 

legais. Do que, para constar, lavrei o presente que, lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissdrias e 

pelas testemunhas adiante assinadas. Eu, Assistente Administrativo, o 

subscrevi. 

Sheila Cavalcante Pitombeira 

Promotora de Justica 

Joaquim Ribeiro Filho 

Testemunhas 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA 

Aos 13 (treze) dias do més de janeiro de 2005, nesta Cidade e Comarca 

de Fortaleza, no Edificio Airton Castelo Branco Sales, Sede da 

Procuradoria Geral de Justiga, nas salas das Promotorias de Justica do 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, as 
10:40 horas, onde presente se achava a Promotora de Justica, Dra. 

Sheila Cavalcante Pitombeira, titular da 1°. Promotoria de Justica 

do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da 
Capital, , com amparo nos termos do art. 129, IX, da Constituigdo 

Federal c/c 0 art. 130, IX, da Constituic&io do Estado do Ceara; 0 art. 25 

da Lei Organica Nacional; 0 art. 52, XX, do Cédigo Estadual do 

Ministério Ptiblico, e o art. 4° e seguintes da Lei Estadual n° 13.195/ 

2002, compareceu o Sr.Jofio Paulo da Costa Silva, brasileiro, solteiro, 

portador de carteira de habilitagao de Transito sob o registro de n.° 

00947611088, CPF n.° 859.247.413-20, residente na Rua Brigadeiro 

Torres, 378, bairro Jodo XXIII, nesta cidade de Fortaleza, doravante 

denominado Compromissario, esclarecendo conhecer 0 contetido 

dos autos do Processo Administrativo n.° 519/2004, em tramitagao 

perante a 1.* Promotoria de Justiga do Meio Ambiente e Planejamento 

Urbano da Comarca da Capital, que trata da poluigéo sonora produzida 

com utilizacfio de veiculo automotor e outras ocorréncias em desacordo 

com a Legislag&io Municipal, pretendendo ajustar-se aos mandamentos 

legais sem necessidade de ajuizamento da ac&o civil publica de que trata 
a Lei Federal n. ° 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar o presente 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA, em verdade titulo extrajudicial, de conformidade com 0 

disposto no pardgrafo 6.° do art. 5.° , da Lei Federal, 7347/85, e art. 

585, incisos III e VII,do CPC, nas seguintes condicées: 

Cldusula Primeira - O Compromissdrio compromete-se a nao produzir 

’ poluig&o sonora utilizando- se qualquer instrumento ou objeto, incluindo 

veiculo automotor.   

Cldusula Segunda — O presente titulo executivo nao inibird nem 

restringirdé, de forma alguma, as acdes de controle, monitoramento e 

fiscalizacgo de qualquer érgio ptiblico, nem limita ou impede o exercicio, 

por ele, de suas atribuicgdes legais e regulamentares. 

Pardgrafo Unico — O presente titulo: executivo nfo eximird o 

Compromissdrio de eventual responsabilidade penal por produgao de 

poluigéo sonora. 

Cldusula Terceira - O Descumprimento ou violacdéo de qualquer dos 

compromissos ora assumidos implicard, a titulo de cléusula penal, o 

pagamento de multa didria correspondente a R$ 200,00 (duzentos 

reais), exigiveis enquanto perdurar a violacdo; 

Cldusula Quarta —- O descumprimento de qualquer das obrigag6es assumidas 

implicard a sujeig¢éo do Compromissario 4s medidas judiciais cabiveis, 

incluindo execucfo especifica na forma estatuida no pardgrafo 6. ° do 

art. 5. °, da Lei Federal n. ° 73.47/85 e incisos IE e VII, do art. 585, do 

CPC. 

Clausula Quinta ~ A fiscalizagio do cumprimento do compromisso ora 

firmado ser4 realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Servigos Urbanos - SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais, 

segundo as respectivas competéncias, ou outro 6rgao ambiental. 

Cldusula Sexta - A celebrac&o deste TERMO de COMPROMISSO e 

AJUSTAMENTO de CONDUTA nao impede que um novo termo seja 

firmado entre o MINISTERIO PUBLICO e 0 COMPROMISSARIO, 
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido 4 prévia 

apreciagiéo do Conselho Superior do Ministério Publico. 

Cldusula Sétima - O MINISTERIO PUBLICO, através da Promotoria 
de Justica do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, podera, diante de 

novas informagées ou se as circunstancias assim o exigirem, retificar 

ou complementar o presente compromisso, determinando outras 

providéncias que se fizerem necessdrias, e dando prosseguimento ao 

procedimento administrativo, comunicando ao Conselho Superior do 

Ministério Publico. 

Clausula Oitava - Este Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta 

produzira efeitos legais depois de homologado perante 0 conselho 

Superior do Ministério Puiblico. 

Clausula Nona - Fica consignado que os valores eventualmente 

desembolsados deverao ser revertidos em beneficio do FUNDO de 
DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARA - FDID. 

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justiga ordenou que se 

encerrasse 0 presente termo de compromisso de ajustamento, impresso 
em 2 (duas) vias, o que foi feito na forma e observadas 4s formalidades 

legais. Do que, para constar, lavrei o presente que, lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissdrias e 

pelas testemunhas adiante assinadas. Eu, Joao 

Alves L. Filho (Op. de Micro), o subscrevi. 
  

Sheila Cavalcante Pitombeira 

Promotora de Justiga 

Denunciado 

Testemunha 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA 

Aos 15 (quinze) dias do més de dezembro de 2004, nesta Cidade e 

Comarca de Fortaleza, no Edificio Airton Castelo Branco Sales, Sede da 

Procuradoria Geral de Justiga, nas salas das Promotorias de Justica do 

Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, as 

10:30 horas, onde presente se achava a Promotora de Justica, Dra. 

Sheila Cavalcante Pitombeira, titular da 1°. Promotoria de Justica 

do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da 

Capital, com amparo nos termos do art. 129, IX, da Constituicgdo 

Federal c/c o art. 130, IX, da Constituigaéo do Estado do Ceara; o art. 25 

da Lei Organica Nacional; 0 art. 52, XX, do Cédigo Estadual do 

Ministério Piblico, e o art. 4° e seguintes da Lei Estadual n° 13.195/ 
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2002, compareceu o Sr. Carlos Robério Sampaio, brasileiro, auténomo, 

portador de identidade n.° 94002029527 - SSP/CE, CPF n.° 
230.843.403-15, residente na rua Guerra Junqueira, n° 693 — Serrinha, 

nesta cidade de Fortaleza, doravante denominado Compromissario, 

esclarecendo conhecer 0 contetido dos autos do Processo Administrativo 

n.° 403/2004 em tramitacao perante a 1.7 Promotoria de Justiga do 

Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, que 

trata da poluic&o sonora produzida com utilizagéo de veiculo automotor 

e outras ocorréncias em desacordo com a Legislagéo Municipal, 

pretendendo ajustar-se aos mandamentos legais sem necessidade de 

ajuizamento da agio civil publica de que trata a Lei Federal n. ° 7.347, 

de 24 de julho de 1985, para firmar o presente TERMO DE 

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, em verdade 
titulo extrajudicial, de conformidade com o disposto no paragrafo 6.° 

do art. 5.° , da Lei Federal, 7347/85, e art. 585, incisos III e VII,do 

CPC, nas seguintes condi¢6es: 

. Cldusula Primeira — O Compromissdrio nao proceder4, promoveré, 

' realizard nem permitira que se faca qualquer atividade que provoque 

emissao ou propagacéo de sons ou ruidos em niveis superiores aos 

estabelecidos na legislacdéo municipal, Lei Municipal n.° 8097/97 

(Poluicgéo Sonora) c/c Lei n.° 5530/81 (Codigo de Posturas), utilizando 

vefculo automotor. 

Pardgrafo Primeiro - A presente obrigagio deverd constar 
obrigatoriamente como cléusula vinculante em eventual futuro 

empréstimo, cesséo de uso ou arrendamento de veiculo automotor, 

transferindo a obrigacdo constante do presente titulo de modo a ser 

obtida idéntica adequaciio de conduta por parte de terceiros, cessiondrios 

e arrendatdrios. 

Pardgrafo Segundo — O Compromissario providenciara instalagdes 

actisticas adequadas de modo a reduzir a pressAo sonora aos niveis 

permitidos na Lei Municipal 8097/97 c/c Lei n.° 5530/81, ou outra 
norma que venha disciplinar a produgao de ruidos, desde que mais 

benéfica ao meio ambiente e 4 satide humana em seu veiculo automotor. 

Cldusula Segunda — O presente titulo executivo nao inibiré nem 

restringira, de forma alguma, as agdes de controle, monitoramento e 

fiscalizacao de qualquer érgio ptblico, nem limita ou impede o exercicio, 
por ele, de suas atribuigdes legais e regulamentares. 

Paragrafo Unico — O presente titulo executivo néo eximira o 

Compromissério de eventual responsabilidade penal por produg&o de 
poluigao sonora. 

Cldusula Terceira - O Descumprimento ou violagéo de qualquer dos 

compromissos ora assumidos implicard, a titulo de cldusula penal, o 

pagamento de multa didria correspondente a R$ 100,00 (cem reais), 

exigiveis enquanto perdurar a violagdo; 

Cldusula Quarta ~O descumprimento de qualquer das obrigagées assumidas 

implicard a sujeicgio do Compromissdrio as medidas judiciais cabiveis, 
incluindo execucdo especifica na forma estatuida no pardgrafo 6. ° do 

art. 5. °, da Lei Federal n. ° 73.47/85 e incisos II e VII, do art. 585, do 

CPC. 

Cldusula Quinta - O Compromissdrio, a titulo de indenizag&o pelo 
exercicio da atividade em desacordo com as regras legais e poluigao 

sonora, realizar depdsito no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta 

reais), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do 
Ceara — FDID, conta n.° 702608-6, agéncia n.° 078, Banco do Estado 

do Ceara, Banco do Estado do Ceard, no prazo de 120 (cento e vinte), 

contados da homologagdo do presente Termo de Compromisso e 

Ajustamento de Conduta pelo Conselho Superior do Ministério Priblico. 

Clausula Sexta - A fiscalizagio do cumprimento do compromisso ora 

firmado sera realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Servicos Urbanos — SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais, 

segundo as respectivas competéncias, ou outro érgao ambiental. 

Cldusula Sétima - A celebracio deste TERMO de COMPROMISSO e 
AJUSTAMENTO de CONDUTA nao impede que um novo termo seja 

firmado entre 0 MINISTERIO PUBLICO e 0 COMPROMISSARIO, 
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido 4 prévia 

apreciacio do Conselho Superior do Ministério Publico. 

Cldusula Oitava - O MINISTERIO PUBLICO, através da Promotoria 

de Justica do Meio Ambiente ¢ Planejamento Urbano, poderé, diante de   

novas informagoes ou se as circunstancias assim o exigirem, retificar 
ou complementar o presente compromisso, determinando outras 

providéncias que se fizerem necessdrias, e dando prosseguimento ao 

procedimento administrativo, mediante prévia apreciagao do Conselho 

Superior do Ministério Puiblico. 

Cldusula Nona - Este Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta 

produziré efeitos legais depois de homologado perante o conselho 

Superior do Ministério Publico. 

Cléusula Décima - Fica consignado que os valores eventualmente 

desembolsados deverio ser revertidos em beneficio do FUNDO de 

DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARA - FDID. 

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justiga ordenou que se 
encerrasse 0 presente termo de compromisso de ajustamento, impresso 
em 2 (duas) vias, o que foi feito na forma e observadas 4s formalidades 

legais. Do que, para constar, lavrei o presente que, lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissarias e 

pelas testemunhas adiante assinadas. Eu, Joao Alves 

Loiola Filho (Op. de Micro), 0 subscrevi. 

Sheila Cavalcante Pitombeira 

Promotora de Justica 

Carlos Robério Sampaio 

Denunciado 

Testemunha 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA 

Aos 07 (sete) dias do més de Janeiro de 2005, nesta Cidade e Comarca 
de Fortaleza, no Edificio Airton Castelo Branco Sales, Sede da 
Procuradoria Geral de Justica, nas salas das Promotorias de Justica do 

Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, as 

12:30 horas, onde presente se achava a Promotora de Justiga, Dra. 
Sheila Cavalcante Pitombeira, titular da 1°. Promotoria de Justica 
do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da 

Capital, ora atuando em substituigdo a Titular da 2* Promotoria de 

Justiga do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da 

Capital, com amparo nos termos do art. 129, IX, da Constitui¢&o 
Federal c/c o art. 130, IX, da Constituicao do Estado do Ceara; 0 art. 25 

da Lei Organica Nacional; o art. 52, XX, do Cédigo Estadual do 

Ministério Puiblico, e o art. 4° e seguintes da Lei Estadual n° 13.195/ 

2002, compareceu o Sr. José Cleton dos Santos, brasileiro, solteiro, 

portador de identidade n.° 91005030866 - SSP/CE, CPF n° 484.925.743- 
72 , residente na rua Ribeiro Junior, n° 103, bairro Jodo XXIII, nesta 

cidade de Fortaleza, responsdvel pelas atividades comerciais 

desenvolvidas na Churrascaria O FRANGAO, com sede local na Rua 

Ribeiro Junior, n° 103 — Joao XXIII, nesta cidade, doravante denominado 

Compromissf4rio, esclarecendo conhecer o contetido dos autos do 

Processo Administrativo n.° 315/2003, em tramitagdo perante a 1. * 

Promotoria de Justica do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da 
Comarca da Capital, que trata de funcionamento Irregular e Poluigdo 

Sonora produzida durante as atividades comerciais desenvolvidas no 

estabelecimento retro nominado, e outras ocorréncias realizadas em 

desacordo com a Legislacdo Municipal, pretendendo ajustar-se aos 

mandamentos legais sem necessidade de ajuizamento da agiio civil ptiblica 

de que trata a Lei Federal n. ° 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar 

0 presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA, em verdade titulo extrajudicial, de conformidade com o 

disposto no paragrafo 6.° do art. 5.° , da Lei Federal, 7347/85, e art. 

585, incisos Il] e VII,do CPC, nas seguintes condigdes: 

Clausula Primeira — O Compromissdrio nao procedera, nao 

promoverd, nem permitird que se faga qualquer oficio ou atividade 

comercial que provoque emiss&o ou propagacao de sons ou rufdos em 

niveis superiores aos estabelecidos na legislacdo municipal, Lei Municipal 

n° 8097/97 (Poluicio Sonora) c/c Lei n.° 5530/81 (Cédigo de Posturas), 

nas instalagdes da Churrascaria retro citada. 
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Pardgrafo Primeiro - A presente obrigacdo deverd constar 

obrigatoriamente como cldusula vinculante em eventual futuro 

empréstimo, cessio de uso ou arrendamento de suas instalacdes, 

transferindo a obrigagao constante do presente titulo de modo a ser 

obtida idéntica adequagao de conduta por parte de terceiros, cessiondrios 

e arrendatdrios. 

Pardgrafo Segundo — O Compromissdrio nao utilizard equipamentos 

sonoros nas instalagées da Churrascaria Frangao retro mencionada. 

Clausula Segunda - O Compromissario providenciaré 0 atendimento as 

exigéncias legais de Alvard para instalacdo e funcionamento de suas instalacdes, 

incluindo as regras de protecao contra incéndios (Cédigo de Bombeiros), no 

prazo 100 (cem) dias, contados da assinatura do presente Ajustamento, 

apresentando a devida comprovagiio de regularizacfo de seu estabelecimento 

junto a 1* Promotoria de Justiga do Meio Ambiente e Planejamento Urbano 

da Comarca da Capital ao termo final do aludido prazo. 

Cldusula Terceira — O Compromissdrio providenciaré o encerramento 

das atividades comerciais do aludido estabelecimento, caso nfo disponha de 

condig6es fisicas 4 regularizag&o da atividade comercial, segundo a Lei de 

Uso e Ocupagio do Solo do Municipio de Fortaleza, o Cédigo de Posturas do 
Municipio de Fortaleza e 0 Cédigo de Combate ao Incéndio (Cédigo de 

Bombeiros) e outras leis, municipais ou estaduais, que disciplinem a localizacio, 

instalagdo e o exercicio de atividades no Municipio de Fortaleza, no prazo de 

100 (cem) dias, contados da assinatura do presente documento. 

Cl4usula Quarta — O presente titulo executivo nao inibiré nem restringira, de 

forma alguma, as agGes de controle, monitoramento ¢ fiscalizacdio de qualquer 

org&o ptblico, nem limita ou impede o exercfcio, por ele, de suas atribuic&es 

legais e regulamentares. 

Pardgrafo Unico — O presente titulo executivo nao eximird o Compromissario 

de eventual responsabilidade penal por produc&o de poluig&o sonora em seu 

estabelecimento. 

Cléusula Quinta - O Descumprimento ou violagéo de qualquer dos 

compromissos ora assumidos implicard, a titulo de cléusula penal, o pagamento 
de multa didria correspondente a R$ 100,00 (cem reais), exigiveis enquanto 

perdurar a violaco; 

Clausula Sexta - O descumprimento de qualquer das obrigacdes assumidas 

implicara a sujei¢gio do Compromissdrio As medidas judiciais cabfveis, 

incluindo execugao especifica na forma estatufda no paragrafo 6. ° do art. 5. 

°, da Lei Federal n. ° 73.47/85 e incisos IT e VII, do art. 585, do CPC. 

Clausula Sétima — A fiscalizagio do cumprimento do compromisso ora 

firmado sera realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Servicos 

Urbanos — SEMAM, pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela Secretaria 

Executiva Regional competente. 

Cléusula Oitava - A celebracgéo deste TERMO de COMPROMISSO e 

AJUSTAMENTO de CONDUTA nao impede que um novo termo seja 

firmado entre 0 MINISTERIO PUBLICO e a COMPROMISSARIA, desde 
que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido a prévia apreciagao do 
Conselho Superior do Ministério Publico. 

Cléusula Nona - O MINISTERIO PUBLICO, através da Promotoria de 

Justiga do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, poderd, diante de novas 

informagdes ou se as circunstancias assim o exigirem, retificar ou 

complementar o presente compromisso, determinando outras providéncias 

que se fizerem necessarias, e dando prosseguimento ao procedimento 

administrativo, mediante prévia apreciagio do Conselho Superior do 

Ministério Ptiblico. 

Cléusula Décima - Este Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta 

produzira efeitos legais depois de homologado perante o conselho 

Superior do Ministério Publico. 

Clausula Décima Primeira - Fica consignado que os valores 

eventualmente desembolsados deverio ser revertidos em beneficio do 

FUNDO de DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO 

CEARA - FDID. 

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justi¢a ordenou que se 

encerrasse 0 presente termo de compromisso de ajustamento, impresso 

em 2 (duas) vias, o que foi feito na forma e observadas as formalidades 

legais. Do que, para constar, lavrei o presente que, lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissarias e   

pelas testemunhas adiante assinadas. Eu, Joao Alves 

L. Filho (Op. de Micro), o subscrevi. 

Sheila Cavalcante Pitombeira 

Promotora de Justica 

José Cleton dos Santos 

REPRESENTANTE LEGAL da CHURRASCARIA O FRANGAO 

Testemunha 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA 

Aos 16 (dezesseis) dias do més de dezembro de 2004, nesta 

Cidade e Comarca de Fortaleza, no Edificio Airton Castelo Branco 

Sales, Sede da Procuradoria Geral de Justiga, nas salas das Promotorias 

de Justiga do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da 

Capital, 4s 09:30 horas (nove horas ¢ trinta minutos), onde presente se 

achava a Promotora de Justica, Dra. Sheila Cavaicante Pitombeira, 

titular da 1°. Promotoria de Justica do Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano da Comarca da Capital, com amparo nos 

termos do art. 129, IX, da Constituig&o Federal c/c o art. 130, IX, da 

Constituigaéo do Estado do Ceardé; o art. 25 da Lei Organica Nacional; o 

art. 52, XX, do Cédigo Estaduai do Ministério Piblico, e o art. 4° e 

seguintes da Lei Estadual n° 13.195/2002, compareceram o Sr. Jodo 

Alberto Rodrigues dos Santos Junior, brasileiro, casado, engenheiro 

civil, Carteira Profissional n.° 5747-D, Reg. N.° 11670-CREA, e CPF 

n.° 091.440.133-53, residente na rua Vicente Lopes, 09, Jardim das 

Oliveiras, CEP 60822-100, nesta Cidade, representante legal da empresa 

Engenharia e Empreendimentos Imobilidrios Ltda - SBTEC, com 

enderego na rua Vicente Lopes, 09, Jardim das Oliveiras, CEP 60822- 

100, nesta Cidade, e a Senhora, Erika Foitzik, brasileira, casada, secretdria, 

residente no Condominio Jardins de Versailles, sito A rua Vereador Pedro 

Paulo, n.° 780, Casa 02, CEP 60820-710, Parque Manibura, portadora 

de identidade n.° 98008019763 e¢ CPF 551.643.827-68, representando 
o Condominio Jardins de Versailles, doravante denominados 

COMPROMISSARIOS, cientes do contetido do auto do 

Procedimento Administrativo n.° 263/03, em tramitagdo perante a 1. 

* Promotoria de Justiga do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da 

Comarca da Capital, que trata de Edificacga&o Irregular, em desacordo 

com a Legislagio Municipal, pretendendo ajustar-se aos mandamentos 

legais sem necessidade de ajuizamento da aco civil publica de que trata 

a Lei Federal n. ° 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar o presente 

TERMO DE COMPROMISSO. DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA, em verdade titulo extrajudicial, de conformidade com o 

disposto no pardgrafo 6.° do art. 5.° , da Lei Federal, 7347/85, e art. 

585, incisos III e VII,do CPC, nas seguintes condigdes: 

Clausula Primeira ~ O Compromissdrio Jo&o Alberto 
Rodrigues dos Santos Junior se compromete a regularizar a edificacio 

correspondente ao Condominio JARDINS DE VERSAILLES, sito 4 rua 

Vereador Pedro Paulo, n.° 780, Casa 02, CEP 60820-710, Parque 

Manibura, nesta Cidade, atendendo as normas da Lei de Uso e Ocupacao 

do Solo do Municipio de Fortaleza, do Cédigo de Posturas do Municipio 

de Fortaleza, no prazo de 180 dias (cento e oitenta dias), contados da 

assinatura do presente Termo de Compromisso e Ajustamento de 

Conduta pelo Conselho Superiro do Ministério Publico. 

Pardgrafo Primeiro - A presente obrigacao deverd constar 

obrigatoriamente como cldusula vinculante em eventual futuro 

empréstimo, cessaéo de uso ou arrendamento de referido imével, 

transferindo a obrigagdo constante do presente titulo de modo a ser 

obtida idéntica adequagao de conduta por parte de terceiros, cessiondrios 

e arrendatéarios. 

Clausula Segunda - O Compromissdrio Jofo Alberto 

Rodrigues dos Santos Junior apresentard comprovacio da regularizacao 

da edificag&o retro mencionada ao fim do termo estabelecido na Clausula 

Primeira, junto a 1.* Promotoria de Justiga do Meio Ambiente ¢ 

Planejamento Urbano da Comarca da Capital. 

Cldusula Terceira ~ A Compromissdria Erika Foitzik 
compromete-se a atender as exigéncias legais referentes a novos 

procedimentos de reforma que o Condominio Jardins de Versailles,  
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localizado na rua Pedro Paulo, 780, Parque Manibura, nesta Cidade, 

venha realizar, providenciado sua adequac&o segundo a Lei de Uso e 
Ocupaciio do Solo do Municipio de Fortaleza e 0 Cédigo de Posturas do 

Municipio de Fortaleza. 

Cléusula Quarta - O presente titulo executivo néo inibira 

nem restringird, de forma alguma, as acdes de controle, monitoramento 

e fiscalizagio de qualquer 6rgdo ptiblico, nem limita ou impede o 

exercicio, por ele, de suas atribuicgdes legais e regulamentares. 

Cléusula Quinta - O Descumprimento ou violagao de qualquer 

dos compromissos ora assumidos implicard, a titulo de cldusula penal, o 

pagamento de multa didria correspondente a R$ 200,00 (duzentos 
reais), exigfveis enquanto perdurar a violacdo; 

Cléusula Sexta - O descumprimento de qualquer das 
obrigagdes assumidas implicard a sujeigio dos Compromiss4rios 4s 

medidas judiciais cabiveis, incluindo execuc&o especifica na forma 

estatuida no pardgrafo 6. ° do art. 5. °, da Lei Federal n. ° 73.47/85 e 

incisos II e VII, do art. 585, do CPC. 

Cldusula Sétima - A fiscalizagéo do cumprimento do 

compromisso ora firmado serd realizada pela Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente e Servicos Urbanos - SEMAM e pela Secretaria 

Executiva Regional VI, segundo as respectivas competéncias, ou outro 

érgao ambiental. 

Cldusula Oitava - A celebragiéo deste TERMO de 

COMPROMISSO e AJUSTAMENTO de CONDUTA nao impede que 

um novo termo seja firmado entre o MINISTERIO PUBLICO e as 

COMPROMISSARIAS desde que mais vantajoso para o meio ambiente 

e submetido 4 prévia apreciagiéo do Conselho Superior do Ministério 

Piublico. 

Cldusula Nova - O MINISTERIO PUBLICO, através das 

Promotorias de Justiga do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, 

poderd, diante de novas informagées ou se as circunstancias assim 0 
exigirem, retificar ou complementar o presente compromisso, 

determinando outras providéncias que se fizerem necess4rias, e dando 

prosseguimento ao procedimento administrativo, mediante prévia 

apreciagio do Conselho Superior do Ministério Publico. 

Cldusula Décima - Este Termo de Compromisso e 

Ajustamento de Conduta produzira efeitos legais depois de homologado 

perante o conselho Superior do Ministério Ptiblico. 

Clausula Décima Primeira - O Compromissario Joao Alberto 

Rodrigues dos Santos Junior, realizara depdsito no valor de R$ 1000,00 

(mil reais), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do 

Estado do Cearé — FDID, conta n.° 702608-6, agéncia n.° 0078, Banco 

do Estado do Cear4, a titulo de indenizagdo pela execugdo de edificagao 
de condominio sem prévia aprovacdo pelo Org’io Municipal competente, 

em desacordo com as regras legais e sem prévia expedigao de Alvara de 

Construgdo, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), contados da 

assinatura do presente Termo de Compromisso e Ajustamento de 
Conduta pelo Conselho Superior do Ministério Publico. 

Cldusula Décima Segunda - Fica consignado que os 
valores eventualmente desembolsados deverao ser revertidos em 

beneficio do FUNDO de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do 

Ceara. 

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justiga ordenou que se 

encerrasse 0 presente termo de compromisso de ajustamento, impresso 

em 2 (duas) vias, o que foi feito na forma e observadas as formalidades 

legais. Do que, para constar, lavrei o presente que, lido e achado 
conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissdrias e 

pelas testemunhas adiante assinadas. Eu, , (Operador 

de Micro), o subscrevi. 

Sheila Cavalcante Pitombeira 

Promotora de Justica 

Joo Alberto Rodrigues dos Santos Junior 

Erika Foitzik 

Testemunha   

  
  

19-ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL SECCAO DO CEARA 
  

  

Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccio do Ceara 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Secgao do Ceara, faz ptiblico que requereram 

Inscricdo Definitiva no Quadro de Advogados os Bacharéis 

Franklim Fernandes Lima e Marcus Vinicius Cavalcanti 

Soares Jinior. O presente aviso é feito com prazo de (05) dias 

liteis. Fortaleza, 11 de fevereiro de 2005. 

Hélio das Chagas Leitéo Neto 

PRESIDENTE DA OAB/CE 

Ordem dos Advogados do Brasil 

TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA 

INTIMACAO 
EM PROCESSO DISCIPLINAR 

N° 01/05 

EDITAL DE INTIMAGAO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 

PARA MANIFESTACAO DAS PARTES: 1) Proc. N°.0131/03 (NP 

6291/03) Repte: Rogério Santos Correia, Rpdas: A.C.V.A e C.X.P. 

(OAB/CE 8646 e 8572) Relator: José Adriano Pinto. 2) Proc. N°. 

0049/04 (NP 6431/03)Repte: Rogério Santos Correia, Rpdas: A.C.V.A 

e C.X.P. (OAB/CE 8646 e 8572) Relator: José Adriano Pinto. 3) 

Proc. N°. 0023/04 (NP 0858/01) Repte: Jufzo da 12* Vara do Trabalho 

de Fortaleza, Rpdos: V.A.S.G.L e K.F.L. (OAB/CE 10963 e 10914) 

Relator: Irapuan Diniz Aguiar. 4) Proc. N°. 0165/04 (NP 6053/04) 

Rpte: José Maria Costa, Rpda: A.N.S.C.C. (OAB-CE 12119). 
Conciliador: Raimundo Emandes de Sena.. Secretdria do T.E.D/OAB- 

CE, 19.01.2005 — Maria do Carmo de Araitijo. 
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PODER JUDICIARIO FEDERAL . 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA 

Desembargadores 

José Eduardo Machado de Almeida-Presidente 

Gizela Nunes da Costa- Vice-Presidente e Corregedor 

Juizes de Direto 

Celso Albuquerque Macedo 

Maria Nailde Pinheiro Nogueira 

Juiz Federal 

Francisco Roberto Machado 
Juristas 

Jorge Alofsio Pires 
José Filomeno de Moraes Filho 

Procurador Regional Eleitoral 

Lino Edmar de Menezes 

Secretario 

Hugo Pereira Filho 
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PORTARIA N.° 105/2005 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DO CEARA, no uso das atribuigdes que Ihe 

confere o art. 38 da Lei n.° 8.112/00, RESOLVE designar ALEXANDRE 

MONTEIRO PAULO, Técnico Judicidrio da Secretaria deste Regional, 

para, nos periodos de 31.01 a 04.02 e de 10 a 11.02.05, substituir 

MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA, Chefe da Segio de 

Registros Funcionais, de nivel FC-5, por férias e recesso. 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 31 

de janeiro de 2005. 

Des. José Eduardo Machado de Almeida 

PRESIDENTE 

PORTARIA N.° 112/2005 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DO CEARA, no uso das atribuigdes que Ihe 

confere o art. 38 da Lei n.° 8.112/90, RESOLVE designar FRANCISCA 

VIEIRA DO NASCIMENTO, servidora requisitada por este Tribunal, 

para substituir ADRIANA MARIA BEZERRA DE ANDRADE na Chefia 

do Cartério da 2? Zona Eleitoral - Fortaleza, nos perfodos de 1° a 4 ¢ 

de 10 a 11 de fevereiro do ano em curso, por motivo de recesso. 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 02 

de fevereiro de 2005. 

Des. José Eduardo Machado de Almeida 

PRESIDENTE 

PORTARIA N.° 117/2005 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO CEARA, no uso das atribuigdes que lhe 

confere 0 art. 38 da Lei n.° 8.112/90, RESOLVE designar JOSE ZEZIM 

TOME PRACIANO, servidor requisitado, para substituir BENEDITO   

SERGIO MONTE SILVA COELHO, Coordenador de Material e 

Patriménio, de nivel CJ-2, no periodo de 01 a 04 do corrente més, por 

motivo de viagem a servigo. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. Fortaleza, 03 de fevereiro de 2005. 

Des. José Eduardo Machado de Almeida 

PRESIDENTE 

PORTARIA N.° 118/2005 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO CEARA, no uso das atribuicdes que the 

confere o art. 38 da Lei n.° 8.112/90, RESOLVE designar SANDRA 

CarVALHO DE MEsQuiTa BRILHANTE, Técnica Judicidria deste Regional, para 

substituir MARCIO JUCA JEREISSATI, Coordenador de Servigos 
Gerais, de nivel CJ-2, no perfodo de 01 a 04 do corrente més, por 

motivo de viagem a servico. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. Fortaleza, 03 de fevereiro de 2005. 

Des. José Eduardo Machado de Almeida 

PRESIDENTE 

PORTARIA N.° 119/2005 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DO CEARA, no uso das atribuicdes que Ihe 

confere o art. 38 da Lei n° 8.112/90, RESOLVE designar SONIA Maria 

Tomaz Aves, Assistente de Gabinete da Presidéncia, de nivel FC-2, para 

substituir SANZIA MarIiA DE Souza MepetRos Monrenecro, Oficiala de Gabinete 

da Presidéncia, de nivel FC-5, no perfodo de 28.01.05 a 04.02.05, por 

motivo de licenga para tratamento de saide. CIENTIFIQUE-SE, 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 03 de fevereiro de 2005. 

Des. José Eduardo Machado de Almeida 

PRESIDENTE 
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