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DIARIO DA JUSTICA N° 136

FORTALEZA,

SECRETARIA DA 14" VARA DE FAMILIA
Processo n° 2001.02.44757-8 (6345)
EDITAL DE INTERDICAO
O Dr. Clécio Aguiar de Magalhies, Juiz de Direito da 14* Vara
de Familia, desta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceard, por
nomeagio legal, etc ...
FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juizo foi decretada a interdic¢fo de
MARIA RODRIGUES PEREIRA que sofre de psicose nZo organica nao
especificada (CID.: F29). O conjunto das provas testemunhal e pericial
revela a veracidade das alegagdes do(a) autor(a), de modo que é desprovido
da capacidade de fato. Foi nomeado(a) o(a) Sr(a). FRANCISCO VALMIR
PEREIRA, curador(a) do referido interditando, cujo munus sera

exercido(a) sem limites. O referido processo foi julgado em 28.5.2002,

pelo Dr. Clécio Aguiar de Magalhdes, cujo teor final da sentenca é 0
seguinte: “(...) julgo, por sentenca procedente o pedido do(a) autor(a),
nomeando-o(a) curador(a) do(a) interditando(a), na forma do art. 5°, II,
do CC, para que produza seus juridicos e legais efeitos. PRI. ¢..) “ O
presente edital deverd ser publicado trés vezes com intervalo de 10 (dez)
dias. Fortaleza, 08 de julho de 2002. Eu, Marcello S. Wu Shuh, A.J.,
matr. 012081-1-X, o digitei. E eu, José Valter Vasconcelos, Diretor de
Secretaria, mat. 200.919, subscrevo.
Clécio Aguiar de Magalhaes
Juiz de Direito da 14* Vara de Familia
PUB. DJ DIAS 11/07 , 22/07 E 01/08/2002
eee

SECRETARIA DA 14° VARA DE FAMILIA
Processo n° 2001.02.48475-9 (6404)
EDITAL DE INTERDICAO
O Dr. Clécio Aguiar de Magalhes, Juiz de Direito da 14* Vara
de Familia, desta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara, por
nomeagao legal, etc ...
FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juizo foi .decretada a interdi¢ao de
MARIA DOLORES DE LIMA COSMO que sofre de psicose nao organica
nao especificada (CID.: F29). O conjunto das provas testemunhal e pericial
revela a veracidade das alegacdes do(a) autor(a), de modo que é desprovido
da capacidade de fato. Foi nomeado(a) o(a) Sr(a). SLEYDA COSMO,
curador(a) do referido interditando, cujo munus ser exercido(a) sem

limites. O referido processo foi julgado em 28.5.2002, pelo Dr. Clécio
Aguiar de Magalhies, cujo teor final da sentenga é 0 seguinte: “(...) julgo,
por sentenga procedente o pedido do(a) autor(a), nomeando-o(a) curador(a)
do(a) interditando(a), na forma do art. 5°, I, do CC, para que produza

seus juridicos e legais efeitos. PRI. (...) “. O presente edital deverd ser

publicado trés vezes com intervalo de 10 (dez) dias. Fortaleza, 08 de julho
de 2002. Eu, Marcello §. Wu Shuh, A.J., matr. 012081-1-X, o digitei. E
eu, José Valter Vasconcelos, Diretor de Secretaria, mat. 200.919, subscrevo.

Clécio Aguiar de Magalhaes
Juiz de Direito da 14° Vara de Familia
PUB. DJ DIAS 11/07 , 22/07 E 01/08/2002
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SECRETARIA

DA 14? VARA DE FAMILIA

Processo n° 2001.02.60584-0 (6587)
EDITAL DE INTERDICAO

22 DE

JULHO

nomeacao legal, etc ...

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juizo foi decretada a interdigfo de
ROSA SOARES DE SOUSA que sofre de deméncia senil (CID.: FQ3). O
conjunto das provas testemunhal e pericial revela a veracidade das
alegagdes do(a) autor(a), de modo que é desprovido da capacidade de
fato. Foi nomeado(a) o(a) Sr(a). FRANCISCO SOARES DE SOUSA,
curador(a) do referido interditando, cujo munus sera exercido(a) sem

limites. O referido processo foi julgado em 28.5.2002, pelo Dr. Clécio
Aguiar de Magalhies, cujo teor final da sentenga € 0 seguinte: “(...) julgo,
por sentenga procedente o pedido do(a) autor(a), nomeando-o(a) curador(a)
do(a) interditando(a), na forma do art. 5°, I, do CC, para que produza

2
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seus juridicos e legais efeitos. PRI. (...) “. O presente edital deverd ser
publicado trés vezes com intervalo de 10 (dez) dias. Fortaleza, 08 de julho
de 2002. Eu, Marcello S. Wu Shuh, A.J., matr. 012081-1-X, o digitei. E
eu, José Valter Vasconcelos, Diretor de Secretaria, mat. 200.919, subscrevo.

Clécio Aguiar de Magalthaes
Juiz de Direito da 14* Vara de Familia

PUB. DJ DIAS 11/07

, 22/07 E 01/08/2002

kek

SECRETARIA DA 15A. VARA DE FAMILIA
PROCESSO: 2002.02.12418-5 Q
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 20 DIAS JUSTICA
GRATUITA
O(A) DRA.MARIA SIRENE DE SOUZA SOBREIRA, Juiz de
Di- reito da 15A. VARA DE FAMILIA desta cidade de Fortaleza, Capital
do Estado do Ceara, por nomeacao legal, etc....FAZ SABER aos que
opresente edital de citacao com prazo de VINTE (20) dias virem oudele
conhecimento tiverem que por parte de MARIANA LEOPOLDINA DE
ARAUJOfoi proposta uma acao de SUPRIMENTO (FAM) contra
ANTONIOEDILSON DE ARAUJO . Pelo presente edital fica o Sr(a)

ANTONIO

EDILSON DE ARAUJO,BRASILEIRO,

CASADO,

com

endereco desconhecido,citado por forca do despacho a seguir transcrito:

RH.CITE-SE, POREDITAL,
NOS MOLDES
DO PARECER
RETRO(PRAZO:20 DIAS). FORTALEZA,05.04.02.MARIA SIRENE DE
SOUZA

SOBREIRA

. Assim mandei expedir o presente edital de citacao

atraves do qual fica Sr(a). ANTONIO EDILSON DE ARAUJO, CITADO(A),

para querendo contestar a presente acao dentro do prazo de QUINZE (15)
dias, sob pena de se-rem considerados como verdadeiros, os fatos alegados
pela parte au- tora na peticao inicial. Dado e passado nesta cidade de
Fortaleza,Capital do Estado do Ceara. Fortaleza, 17 de julho de 2002. Eu-

ZENAIDE DE SOUSA C. SILVA (mat. 93843), AUXILIAR JUDICIARIO,
o digitei. E eu- NATALIA ER. DE ALMEIDA BARROS (mat. 200892),
Diretor(a) de Secretaria, o subscrevo

DRA.MARIA SIRENE DE SOUZA SOBREIRA
Juiz(a) de Direito
Ok

SECRETARIA DA 17A. VARA DE FAMILIA
PROCESSO: 2002.02.29079-4 (
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 20 DIAS
JUSTICA GRATUITA

O(A) DR. RADMUNDO DE SOUZA NOGUEIRA, Juiz de Direito
da 17A. VARA DE FAMILIA desta cidade de Fortaleza, Capital do Esta-

do do Ceara, por nomeacao legal, etc....FAZ SABER aos que o presen-te
edital de citacao com prazo de VINTE (20) dias virem ou dele co-nhecimento
tiverem que por parte de FRANCISCA DA SILVA BONFIMfoi proposta

uma acao de DIVORCIO LITIGIOSO (FAM) contra

BONFIM .

Pelo presente

BONFIM,BRASILEIRO,

edital fica o Sr(a)
CASADO,

JOAO BATISTADO

JOAO

BATISTA

COMERCIARIO,

com

DO

endereco

desconhecido,citado por forca do.despacho a seguir transcrito: CITE-SE
OREQUERIDO POR EDITAL PARA, QUERENDO, CONTESTAR A
ACAO NO PRAZO DEQUINZE (15) DIAS. . Assim mandei expedir o

presente edital de ci- tacao atraves do qual fica Sr(a).

JOAO BATISTA DO.

BONFIM,CITADO(A), para querendo contestar a presente acao dentro do
prazode QUINZE (15) dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros, os fatos alegados pela parte autora na peticao inicial. Dadoe passado
nesta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara. Fortaleza, 17 de

julho de 2002. Eu- FRANCISCA LIDUINA DE SIQUEIRA MELO (mat.
200357-1/3), AUXILIAR JUDICIARIA, 0 digitei. E eu- JOSE OSVALDO
ALENCAR MATIAS

O Dr. Clécio Aguiar de Magalhaes, Juiz de Direito da 14? Vara
de Familia, desta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara, por

DE 2002- cADERNO

(mat. 200957), Diretor(a) de Secretaria, o subscrevo

DR. RAIMUNDO DE SOUZA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
ha

SECRETARIA DA 17A. VARA DE FAMILIA
PROCESSO No.: 2001.02.28588-8 0
EDITAL DE INTERDICAO JUSTICA GRATUITA
O(A) DR. RAIMUNDO DE SOUZA NOGUEIRA, Juiz(a) de Direito da 17A. VARA DE FAMILIA, desta cidade de Fortaleza, Capital do
Estado do Ceara, por nomeacao legal, etc...FAZ SABER aos que o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juizo foi decretada
a interdicaode JOSE MARIA DE ALBUQUERQUE que sofre de
ANTECEDENTES
PATOLOGICOS
PESSOAIS
NEURO-

Ey

Are

DA JUSTIGA

FORTALEZA,

N°136

22

DE

JULHO

DE

2002-

CADERNO

2

PSIQUIATRICOS
DE
TRANSTORNOS
MENTAIS’
E
COMPORTAMENTAIS DE USO ABUSIVO DO ALCOOL COM
MANIFESTACOESPSICOTICAS E SEQUELAS MOTORAS E
COGNITVAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO,
TIPO HEMIPARESIA A ESQUERDA E ESTADO PROGRESSIVO

Capital do Estado do Ceard, por nomeagio legal etc...
FAZ SABER aos que 0 presente edital de intimagéio com prazo de
20 (vinte) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de

DEMENCIAL - CID.: F10.5+F06.8+169.4. O conjunto das provas
testemunhal e pericial revela a veracidade das alegacoes do-(a) autor(a), de
modo que e desprovido da capacidade de fato. Foi nomeado(a) o(a) Sr(a).

por nao haver bens a serem arrecadados, ficam por meio do presente edital
INTIMADOS os eventuais interessados, para, querendo, requererem 0 que
lhes for de direito, no prazo de 10(dez) dias, tudo de conformidade com o
art.75 do Decreto-lei n° 7.661/45. Fortaleza, 12 de julho de 2002. Eu,
Francisco de Assis Alves Paula, Aux. Judicidrio, mat. 001947, digitei.
EuFabiane Ferreira Barros, Diretora de Secretaria, subscrevi.

MARIA

ARAGAO

DE ALBUQUERQUE,

curador(a) do referido(a)

interditando, cujo “munus” sera exerdido(a) sem limi- tes. O referido
processo foi julgado em 31 DE MAIO DE 2002, pelo(a) DR. RAIMUNDO
DE SOUZA NOGUEIRA, cujo teor final da sentenca e o se-guinte:

DECRETO
A
INTERDICAO
DE
JOSE
MARIA
DE
ALBUQUERQUE,NOMEANDO-LHE CURADORA PLENA MARIA
ARAGAO DE ALBUQUERQUE, QUE EXERCERA O MUNUS SEM
RESTRICOES,

APOS

PRESTAR

COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi proposta Agiio de

CONCORDATA PREVENTIVA, TRANSFORMADA EM FALENCIA, e

Tereze Neumann Duarte Chaves

Juiza de Direite, respondendo
OK

oO

COMPROMISSOLEGALCUMPRIDAS AS OUTRASFORMALIDADES
QUE OS CODIGOS CIVIL E DEPROCESSO CIVIL PRESCREVEM,
NOTADAMENTE NO QUE PERTINEMAOS ARTS. 1.184, 1.187 e 1.188
DESTE,PODENDO ENTRAR EM EXERCICIO DESDE LOGO, NOS
MOLDES DOART. 1.190 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL ADJETIVO,
DISPENSADA A ESPECIALIZACAO DE HIPOTECA LEGAL.. O
presente editaldevera ser publicado tres vezes com intervalo de 10(dez)
dias. For- taleza, 27 de junho de 2002. Eu- FRANCISCA LIDUINA DE

SIQUEIRA MELO(mat. 200357-1/3), AUXILIAR JUDICIARIA, o digitei.
eu- JOSE OSVALDO ALENCAR MATIAS (mat. 200957), Diretor de
Secretaria,

MODAS

2°, VARA DE FALENCIAS E CONCORDATAS
AVISO DE NOTIFICACAO DE TERCEIROS
Justiga Gratuita

PROCESSO N° 2002.02.15447-5 (NT 1878)
A Dra. Tereze Neumann Duarte Chaves, Juiza de Direito da 3°
Vara de Faléncias e Concordatas, respondendo pela 2 VARA DE
FALENCIAS E CONCORDATAS desta Cidade de Fortaleza, capital do

Estado do Ceara, por nomeacio legal...

0 subscrevo.
DR. RAIMUNDO DE SOUZA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Pub. DJ dias 02/07, 12/07 e 22/07/2002

VARAS DOS REGISTROS PUBLICOS
SECRETARIA DA 1A VARA
PROCESSO No.
EDITAL DE CITACAO COM
JUSTICA

DOS REGISTROS PUBLICOS
2002.02.16824-7 0
PRAZO DE 20(VINTE) DIAS
GRATUITA

O(A) DR. PAULO EDUARDO MENDES SOBRINHO, Juiz(a)
de Direito da 1A VARA DOS REGISTROS PUBLICOS desta Comarca de
Fortale- za, Capital do Estado do Ceara, por nomeacao legal. FAZ SABER a
todos quanto virem o presente edital de Citacao com prazo de 20(VINTE)
dias, com base no art. 232, PARAG.2o., parte final do Codigo de Processo
Civil, ou dele conhecimento tiverem, que tem curso perante este juizo, uma
acao de RETIFICACAOIMOBILIARIA
,referente a um terreno de formato
irregular, nesta ca- pital, bairro Parquelandia, com frente para a Rua Dois
de Outubro, lado par do logradouro, distando, pelo lado direito, rumo sul,
33,40m para a rua Azevedo Bolao, medindo 10,80m de frente por 18,50

nas laterais (esquerda e direita) perfazendo umaarea total de 199,80m2,tendo
encravada a casa no.82, com area edificada de 146,60m2, de propriedade
do Espolio de Altamir Vasconcelos Martins de Aragao.. Pelo presente edital
com o prazo de 20(VINTE) dias, fi- ca o(s) confinantes, FRANCISCO

GURGEL DE SOUSA, RICARDO FLAVIO ARAUJO MELO E MARIA
LUIZA CAVALCANTE SOARES e seus conjuges se ca- sados
forem.,,citado(s), com qualificacao(es) ignorada, comendereco em local
incerto e nao sabido. Por isso mandei passar opresente Edital, para
responder(em) em todos os atos do processo, inclusive contestacao, dentro
do prazo de 10 (dez) dias, sob penade serem considerados como verdadeiros
os fatos articulado(s)pelo autor(es) na inicial. E para dar publicidade ao
ato, determinou o MM. Juiz(a) a expedicao do presente Edital. Dado e
passado nestaCidade e Comarca, Fortaleza, 27 de junho de 2002. Eu- Nilton
gurgel (mat. 200558), Aux. Judi- ciario, o digitei. E eu RACHEL GIRAO
SOBREIRA MOTA (mat. 200368), Diretor(a) de Secretaria, o subscrevo.
DR. PAULO EDUARDO MENDES
Juiz(a) de Dieito

SOBRINHO

FAZ SABER aos que 0 presente aviso de notificagdo de terceiros
virem ou dele conhecimento tiverem que tem curso perante o Juizo de Direito
da 2* Vara de Faléncias e Concordatas, expediente da Secretaria respectiva,
uma Acdo de Impugnagio de Crédito proposta por COMPANHIA
JAUENSE INDUSTRIAL, com sede na Rua Funchal, 160, 12° andar,
Vila Olimpia, SAo Paulo (SP), inscrita no CNPJ n° 61.520.607/0001-97,
contra SAND BEACH INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA, empresa
concordatéria com sede nesta capital, na Rua Afranio Peixoto, 161 Parangaba, inscrita no CNPJ: 01.755.087/0001-70, postulando a requerente
a habilitacdo de seu crédito no valor de R$ 55.328,01 (Cingiienta e cinco
mil, trezentos e vinte e oito reais e um centavo) na Faléncia de Sand Beach
Indiistria de Confeccdes Ltda, ficando por meio deste Edital TODOS OS
INTERESSADOS INTIMADOS para, no prazo de 10 (dez) dias,
apresentarem as impugnag6es que entenderem, nos termos do art. 98, § 1°

da Lei Falimentar. Desta forma, NOTIFICA-SE os terceiros interessados
de todo o contetido da presente Ac&o de Impugnagao de Crédito, tudo de
conformidade com o despacho a seguir transcrito: “Proc. 1878. Recebidos
hoje. Intimem-se pessoalmente o representante legal da empresa na pessoa
de seu advogado e o comissdrio para que se manifestem no prazo de 03
dias. Apés, expeca-se aviso aos interessados. Decorrido 0 prazo de 05 dias
para impugnacdo dos interessados, vista ao representante do Ministério
Publica. Fortaleza, 07 de maio de 2002. Cldudio de Paula Pesséa. Juiz da 2°

Vara de Faléncias e Concordatas.” Dado e passado nesta Cidade e Comarca
de Fortaleza, capital do Estado do Ceard. Fortaleza,15 de julho de 2002.
Eu, (Evonalda Rodrigues de Sousa Barbosa), Auxiliar Judicidrio, mat.
001912, o digitei, e eu (Paulo Adriano Siqueira Braga), Diretor de Secretaria,
mat. 200901, o subscrevo.
Tereze Neumann Duarte Chaves

Juiza de Direito, respondendo
OBS: PUBLICAR O EDITAL 2 (DUAS) VEZES
PUB. DJ DIAS 22/07 E_ 01/08 /2002
see

3.2 VARA DE FALENCIAS E CONCORDATAS
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE CREDORES E
TERCEIROS INTERESSADOS
(JUSTICA GRATUITA),
Processo n.° 1996.02.24732-0

VARAS DE FALENCIA ©
1° VARA DE FALENCIAS E CONCORDATAS
Processo:

Natureza da Aco: RESTITUICAO
Requerente: COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA.
Requerida: CASA BEZERRA DISTRIBUIDORA E SUPERMERCADOS
LTDA.

1998.02.12220-3

EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO DE 20 DIAS
FALENCIA DE MODAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

A Dr? Tereze Neumann Duarte Chaves, Juiza de Direito da 3.* Vara de
Faléncias e Concordatas, FAZ SABER
aos interessados na Faléncia de

CASA BEZERRA DISTRIBUIDORA E SUPERMERCADOS LTDA., que
A DRA. TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Juiza de
Direito, respondendo pela 1° Vara de Faléncias e Concordatas de Fortaleza,

se encontra nesta Secretaria de Vara o pedido de Restituig&o em dinheiro
das Mercadorias entregues nos quinze dias antes da decretacdo da

DIARIO DA JUSTIGA Ne 136

FORTALEZA,

Concordata, formulado pela COSBEL
DISTRIBUIDORA
DE
COSMETICOS LTDA., sendo-lhes concedido o prazo de 5 (cinco) dias
para apresentarem contestacao (§ 2.°, do art. 77 da Lei Falimentar). Fortaleza,
16 de julho de 2002. Eu, M2 Dolores F. Pereira, matricula n.° 201.601,
0
digitei. Eu, Marlene Maria de Freitas, Diretora da Secretaria, o subscrevo.
Dra. Tereze Neumann Duarte Chaves
Juiza de Direito da 3.* Vara de Faléncias e Concordatas

TERCEIRA VARA CRIMINAL
EDITALDECITACA OPRAZODE

15 DIAS

Sipegress

No. PROCESSO : 200101045565 0)
VARA : TERCEIRA VARA CRIMINAL
Fortaleza, 17 de julho de 2002

O(A) Dr(a). MARIA ALBENI DE FREITAS V. ESTEVAO Ji uiz(a)
de Direito da TERCEIRA VARA CRIMINAL de Fortaleza, Capital
do
Estado do Ceara, por nomeacao legal, etc. FACO saber que, perante este
Juizo e expediente da Secretaria doDiretor abaixo assinado,
foi
denunciado(a) pelo Dr. Promotor de Justica desta Comarca IVONILDO
DUTRA DOS SANTOS, BRASILEIRO,SOLTEIRO(A), AUTONOMO,
natural de BELEM-PA, filho(a) de ANTONIO MARQUES DOS SANTOS
e HELENE DUTRA DOS SANTOS, data do nascimento - 05/10/1963 5
residente na RUA CANARANA, 28 BAIRRO: PARANGABA como incurso
na(s) sancao(oes) do(s) artigo(s) ART 155-FURTO . Que expe-dido mandado
para a citacao do(a) aludido(a) denunciado(a), certi-ficou o Oficial de Justica
encarregado da diligencia encontrar-seele(a), em lugar incerto e nao sabido.
Pelo que, nos termos do art.361, combinado com 0 art.365, paragrafo unico,

22 DE JULHO

JOSE WEDNY

MACHADO

DINIZ,

, Diretor da secretaria.

MARIA ALBENI DE FREITAS V. ESTEVAO
JUIZ(A) DE DIREITO
Tee

DECIMA QUARTA VARA CRIMINAL(FORUM CLOVIS
BEVILAQUA)EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCAPRAZO
DE 90 DIAS
PROCESSO No.: 199801032634
RE(U): FRANCISCO LAELDO BERNARDINO MUNIZFILIACAO:
MANUEL FERREIRA MUNIZTEREZINHA BERNARDINO MUNIZ
ENDERECO : RUA CONEGO DE CASTRO, 5608, PARQUE SANTA
ROSA

O(A) DR(A). RAIMUNDO BATISTA DA SILVA JUIZ DE
DIREITO DA DECIMA QUARTA VARA CRIMINAL DESTA COMARCA
DE
FORTALEZA,
CAPITAL
DO
ESTADO
DO
CEARA,
PORNOMEACAO LEGAL, ETC. FAZ SABER a todos os que o presente

edital, com pra-zo acima mencionado, virem ou dele tiverem conhecimento
que, no PROCESSO a que responde perante este Juizo o(a) re(u) su-

pramencionado por infracao ao(s) artigo(s) 155 parag. 4o., IV doCPB

ocorrido no dia 08/05/1998 foi o(a) acusado(a) CONDENADO A PENA
DE 02 ANOS DE RECLUSAO EM REGIME ABERTO, CONVERTIDA
EM PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE, por sentenca de
21/06/2002 in-curso no referido dispositivo legal. E como nao tenha
sidoposssivel intima-lo(a), pessoalmente, pelo presente edital o(a) in-tima

da mencionada decisao, da qual podera interpor, dentro de5(CINCO DIAS),

a contar do termino do prazo em questao, o recursocabivel sob pena de ver
passar em julgado dita decisao, Outrossim,faz saber que este Juizo tem sua
sede no o. andar do Edificio doForum Clovis Bevilaqua - Rua Des. Floriano
Benevides, 220 - AguaFria. Para conhecimento de todos e passado o presente
edital, cuja2a. via fica afixada no local de costume. Dado e passado nesta
ci- dade de Fortaleza, 17 de julho de 2002. Eu ANA VALERIA, AUX.

JUD..;, o digitei. Subscrevo : PAULO CESAR JUCA MARTINS, , Diretor
da Secretaria.
RAIMUNDO BATISTA DA SILVA
JUIZ(A) DE DIREITO

2

9]
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DECIMA QUARTA VARA CRIMINAL(FORUM CLOVIS
BEVILAQUA)EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCAPRAZO
.
DE 30 DIAS
PROCESSO No.: 199701067878
RE(U): PAULO PEREIRAFILIACAO: FRANCISCO PEREIRAMARIA
JOSE PEREIRA
ENDERECO : RUA PARANA, 2070, BL.04, APTO.103 PARQUE
ALBANO

O(A) DR(A). RAIMUNDO BATISTA DA SILVA JUIZ DE
DIREITO DA DECIMA QUARTA VARA CRIMINAL DESTA COMARCA
DE
FORTALEZA,
CAPITAL
DO
ESTADO
DO
CEARA,
PORNOMEACAO

LEGAL, ETC. FAZ. SABER a todos os que o presente

edital, com pra-zo acima mencionado, virem ou dele tiverem conhecimento

que, no PROCESSO a que responde perante este Juizo o(a) re(u) supramencionado por infracao ao(s) artigo(s) 331 do CPB ocorrido nodia 04/
10/1997 foi o(a) acusado(a) EXTINTO DA PUNIBILIDADE, por sentenca
de 27/06/2002 incurso no referido dispositivo legal. E co-mo nao tenha
sido posssivel intima-lo(a), pessoalmente, pelo pre-sente edital o(a) intima
da mencionada decisao, da qual podera in-terpor, dentro de 5(CINCO DIAS),
a contar do termino do prazo emquestao, o recurso cabivel sob pena de ver
passar em julgado ditadecisao. Outrossim, faz saber que este Juizo tem sua
sede no o, an-dar do Edificio do Forum Clovis Bevilaqua - Rua Des. Floriano
Bene-vides, 220 - Agua Fria. Para conhecimento de todos e passado o presente edital, cuja 2a. via fica afixada no local de costume. Dado e passado
nesta cidade de Fortaleza, 17 de julho de 2002. Eu ANA VALERIA, AUX.
JUD., o digitei. Subscrevo : PAULO CESAR JUCA MARTINS, , Diretor
da Secretaria.

do Codigo do Proces-so Penal Brasileiro, mandei expedir o presente edital,

com 0 prazo de 15 dias, pelo qual fica o(a) mesmo(a) denunciado(a) citado(a)
para comparecer perante este Juizo, na sala das audiencias noTERREOo.
andar do edificio do Forum Clovis Bevilaqua, sito a RuaDes. Floriano
Benevides, 220 - Agua Fria, as 14:00 horas do dia18.10.2002, a fim de ser
interrogado(a) e se ver processar ate ojulgamento final, sob pena de revelia.
Eu- FRANCISCO ANTONIO MAT.19321, , o digi- tei. SUBSCREVO:

DE 2002- cADERNO

RAIMUNDO BATISTA DA SILVA
JUIZ(A) DE DIREITO
2K

DECIMA QUARTA VARA CRIMINAL(FORUM CLOVIS
BEVILAQUA)EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCAPRAZO
DE 30 DIAS
PROCESSO No.: 199901011760
RE(U): ROSANIA FRANCA ROGERIOFILIACAO: FRANCISCO DAS
CHAGAS PEREIRAMARIA IVANISE FRANCA ROGERIO
ENDERECO : RUA JOSE ABILIO, No. 2482 GRANJA PORTUGAL
O(A) DR(A). RAIMUNDO BATISTA DA SILVA JUIZ DE
DIREITO DA DECIMA QUARTA VARA CRIMINAL DESTA COMARCA
DE
FORTALEZA,
CAPITAL
DO
ESTADO
DO
CEARA,

PORNOMEACAO LEGAL, ETC. FAZ SABER a todos os que o presente
edital, com pra-zo acima mencionado, virem ou dele tiverem conhecimento
que, no PROCESSO a que responde perante este Juizo o(a) re(u) supramencionado por infracao ao(s) artigo(s) 157 parag. 20., I e Ido CPB
ocorrido no dia 06/12/1998 foi o(a) acusado(a) ABSOLVIDA DAS
ACUSACAO QUE LHE FORAM FEITAS, por sentenca de 17/06/2002
in-curso no referido dispositivo legal. E como nao tenha sidoposssivel
intima-lo(a), pessoalmente, pelo presente edital o(a) in-tima da mencionada
decisao, da qual podera interpor, dentro de5(CINCO DIAS), a contar do
termino do prazo em questao, o recursocabivel sob pena de ver passar em

julgado dita decisao. Outrossim,faz saber que este Juizo tem sua sede no o.
andar do Edificio doForum Clovis Bevilaqua - Rua Des. Floriano Benevides,
220 - AguaFria. Para conhecimento de todos e passado 0 presente edital,

cuja2a, via fica afixada no local de costume. Dado e passado nesta ci- dade
de Fortaleza,

17 de julho de 2002. Eu ANA

digitei. Subscrevo.: PAULO
Secretaria.

VALERIA,

AUX.

JUD., 0

CESAR JUCA MARTINS, , Diretor da

RAIMUNDO BATISTA DA SILVA
JUIZ(A) DE DIREITO
ha

DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL
EDITALDECITACA
OPRAZO DE 20 DIAS
No. PROCESSO : 200101155301 ()
VARA : DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL

Fortaleza, 18 de julho de 2002

O(A) Dr(a). PAULO CAMELO TIMBO Juiz(a) de Direito da
DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL de Fortaleza, Capital do Estado do

Ya

DIARIO DA JUSTIGA N°136

FORTALEZA,

Ceara, por nomeacao legal, etc. FACO saber que, perante este Juizo e
expediente da Secretaria doDiretor abaixo assinado, foi denunciddo(a) pelo
Dr. Promotor de Justica desta Comarca JOSE LEONARDO SILVA,

BRASILEIRO,
SOLTEIRO(A),MARCINEIRO,
natural
de
PINDORETAMA, filho(a) de NAO DECLARADO e MARIA NEUMA
GOMES
DA SILVA, data do nascimento - 19/10/1983 , resi- dente na RUA
FREITAS NASCIMENTO, 1831-JARDIM UNIAO 295.4880 como incurso
na(s) sancao(oes) do(s) artigo(s) ART 157-ROUBO PARAG.20,INC.
[ET
C/C. ART.14, INC. I, CPB. Que expedido mandado para a citacao do(a)
aludido(a) denunciado(a), certificou o Oficial deJustica encarregado da
diligencia encontrar-se ele(a), em lugar in-certo e nao sabido. Pelo que, nos
termos do art. 361, combinado como art.365, paragrafo unico, do Codigo
do Processo Penal Brasileiro, mandei expedir o presente edital, com 0 prazo
de 20 dias, pelo qual fica o(a) mesmo(a) denunciado(a) citado(a) para
comparecer perante este Juizo, na sala das audiencias no 1o.0. andar do
edificio doForum Clovis Bevilaqua, sito a Rua Des. Floriano Benevides,
220 -Agua Fria, as 13:30 horas do dia 30/8/02, a fim de ser interroga-do(a)
e se ver processar ate o julgamento final, sob pena de reve-lia. Eu, DIANA
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termos do art. 361,combinado com o art.365, paragrafo unico, do Codigo
do Processo Pe-nal Brasileiro, mandei expedir o presente edital, com o prazo
de 20 dias, pelo qual fica o(a) mesmo(a) denunciado(a) citado(a) para
comparecer perante este Juizo, na sala das audiencias no 1o.o. an-dar do
edificio do Forum Clovis Bevilaqua, sito a Rua Des. FlorianoBenevides,
220 - Agua Fria, as 13 horas do dia 05/11/02, a fim deser interrogado(a) e
se ver processar ate o julgamento final, sobpena de revelia. Eu, DIANA
LIBERATO DE ALBUQUERQUE, , 0 digitei. SUBSCREVO: MARLENE
LIMA DE ALBUQUERQUE, , Diretor da secretaria.

PAULO CAMELO TIMBO
JUIZ(A) DE DIREIJTO
RK

DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL
EDITALDECITACA OPRAZO
DE 20 DIAS

LIBERATO DE ALBUQUERQUE, , 0 digitei. SUBSCREVO: MARLENE

No. PROCESSO : 200101020813 0
VARA : DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL

LIMA DE ALBUQUERQUE,

Fortaleza, 18 de julho de 2002

, Diretor da secretaria.

’ PAULO CAMELO TIMBO
JUIZ(A) DE DIREITO
2K

DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL
EDITALDECITA CA OPRAZO
DE 20 DIAS
No. PROCESSO : 200001008269 ()
VARA : DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL
Fortaleza, 18 de julho de 2002
O(A) Dr(a). PAULO CAMELO TIMBO Juiz(a) de Direito da
DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL de Fortaleza, Capital do Estado do
Ceara, por nomeacao legal, etc.
FACO saber que, perante este Juizo e
expediente da Secretaria doDiretor abaixo assinado, foi denunciado(a) pelo
Dr. Promotor de Justica desta Comarca DAVID DE OLIVEIRA DOS

SANTOS, BRASILEIRO, ,SEM PROFISSAO DEFINIDA, natural de ,
filho(a) de ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA LIGIA DE
OLIVEIRA DOS SANTOS, data do nascimento - 13/11/1978 , residente
na TRAV. PADRE JOSE MARIA, 151 - FAVELA AREANAPOLIS como
incurso na(s) sancao(oes) do(s) artigo(s) ART155-FURTO CAPUT DO CPB.
Que expedido mandado para a citacao do(a)aludido(a) denunciado(a),
certificou o Oficial de Justica encarre-gado da diligencia encontrar-se ele(a),
em lugar incerto e nao sa-bido. Pelo que, nos termos do art. 361, combinado
com 0 art.365, paragrafo unico, do Codigo do Processo Penal Brasileiro,
mandei ex-pedir o presente edital, com o prazo de 20 dias, pelo qual fica o(a) mesmo(a) denunciado(a) citado(a) para comparecer perante este Juizo,
na sala das audiencias no lo.o. andar do edificio do ForumClovis Bevilaqua,
sito a Rua Des. Floriano Benevides, 220 - AguaFria, as 13:30 horas do dia
25/10/02, a fim de ser interrogado(a)e se ver processar ate o julgamento
final, sob pena de revelia. Eu-DIANA LIBERATO DE ALBUQUERQUE,

2

O(A) Dr(a). PAULO CAMELO TIMBO Juiz(a) de Direito da
DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL de Fortaleza, Capital do Estado do
Ceara, por nomeacao legal, etc. FACO saber que, perante este Juizo e
expediente da Secretaria doDiretor abaixo assinado, foi denunciado(a) pelo
Dr. Promotor de Justica desta Comarca MARCOS ANTONIO VIDAL,

BRASILEIRO,SOLTEIRO(A), COMERCIANTE, natural de NATAL-RN,
filho(a) de LUIS CARLOS VIDAL ec DEISE APARECIDA CHASE VIDAL,
data do nascimento - 14/11/1977 , residente na RUA CARLOS GOMES,
50 - JOSE BONIFACIO CEP: 60 040-230 como incurso na(s) sancao(oes)

do(s) artigo(s) ART171-ESTELIONATO CAPUTC/C ART.14,INCISO II
C/C ART.29 DO CPB. Queexpedido mandado para a citacao do(a)
aludido(a) denunciado(a),certificou o Oficial de Justica encarregado da
diligencia encon-trar-se ele(a), em lugar incerto e nao sabido. Pelo que, nos
termosdo art. 361, combinado com o art.365, paragrafo unico, do Codigo
doProcesso Penal Brasileiro, mandei expedir o presente edital, com o prazo
de 20 dias, pelo qual fica o(a) mesmo(a) denunciado(a) cita- do(a) para
comparecer perante este Juizo, na sala das audiencias nolo.o, andar do
edificio do Forum Clovis Bevilaqua, sito a Rua Des.Floriano Benevides,
220 - Agua Fria, as 13:30 horas do dia26/9/02, a fim de ser interrogado(a)
e se ver processar ate o jul-gamento final, sob pena de revelia. Eu, DIANA

LIBERATO DE ALBUQUERQUE, , 0 digitei. SUBSCREVO: MARLENE
LIMA DE ALBUQUERQUE,

, Diretor da secretaria.

PAULO CAMELO TIMBO
JUIZ(A) DE DIREJTO
ARK

DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL
EDITALDECITACA
OPRAZO DE 20 DIAS

, 0 di- gitei. SUBSCREVO: MARLENE LIMA DE ALBUQUERQUE, ,

No. PROCESSO : 200101023170 ©
VARA : DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL

Diretor da secretaria.

Fortaleza, 18 de julho de 2002

PAULO CAMELO TIMBO
JUIZ(A) DE DIREITO

O(A) Dr(a). PAULO CAMELO TIMBO Juiz(a) de Direito da
DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL de Fortaleza, Capital do Estado do
Ceara, por nomeacao legal, etc.
FACO saber que, perante este Juizo e

ae

expediente da Secretaria doDiretor abaixo assinado, foi denunciado(a) pelo

DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL
EDITALDECITACA
OPRAZO DE 20 DIAS
No. PROCESSO : 199801018666 ()
VARA : DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL
Fortaleza, 18 de julho de 2002

O(A) Dr(a). PAULO

CAMELO

TIMBO Juiz(a) de Direito da

DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL de Fortaleza, Capital do Estado do
Ceara, por nomeacao legal, etc. FACO saber que, perante este Juizo e
expediente da Secretaria doDiretor abaixo assinado, foi denunciado(a) pelo
Dr. Promotor de Justica desta Comarca CRISTIANE LUCIANA BARBOSA,

BRASILEIRA,SOLTEIRO(A), ESTUDANTE, natural de FORTALEZA-CE,
filho(a) de FRANCISCO XAVIER DA SILVA e MARIJA LUCIANA
BARBOSA, data do nasci- mento - 31/03/1979 , residente na RUA
GUANABARA, 401 - PAN AMERICANO como incurso na(s) sancao(oes)

do(s) artigo(s) ART180-RECEPTACAO

CAPUT 2a. PARTE DO EST.

PUNITIVO COMUM. Que expedido mandado para a citacao do(a)
aludido(a) denunciado(a), certificou oOficial de Justica encarregado da
diligencia encontrar-se ele(a),em lugar incerto e nao sabido. Pelo que, nos

Dr. Promotor de Justica desta Comarca FRANCISCO RODRIGUES DA
SILVA, BRASILEIRO,SOLTEIRO(A), MECANICO, natural de , filho(a)
de e FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO, data do nascimento , residente na ALBERGUE NA ALDEOTA como incurso na(s) sancao(oes)
do(s) artigo(s)ART 19-PORTE ARMA-DEC.LEI No.3688/41-CP . Que
expedido mandado para a ccitacao do(a) aludido(a) denunciado(a), certificou
o Oficial deJustica encarregado da diligencia encontrar-se ele(a), em lugar
in-certo e nao sabido. Pelo que, nos termos

do art. 361, combinado

como

art.365, paragrafo unico, do Codigo do Processo Penal Brasileiro,mandei
expedir o presente edital, com o prazo de 20 dias, pelo qual fica o(a)
mesmo(a) denunciado(a) citado(a) para comparecer perante este Juizo, na
sala das audiencias no 1o.o. andar do edificio doForum Clovis Bevilaqua,
sito a Rua Des. Floriano Benevides, 220 -Agua Fria, as 14:30 horas do dia
29/10/02, a fim de ser interroga-do(a) e se ver processar ate o julgamento
final, sob pena de reve-lia. Eu, DIANA LIBERATO DE ALBUQUERQUE,
, 0 digitei,. SUBSCREVO: MARLENE LIMA DE ALBUQUERQUE, ,
Diretor da secretaria.

PAULO CAMELO TIMBO
JUIZ(A) DE DIREITO
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16 - COMARCAS DO INTERIOR

16.1 - EDITAIS, AVISOS E OUTROS
EXPEDIENTES

COMARCA DE ALTOSANTO
Secretaria de Vara Unica
Edital de Citacéo Prazo 15 dias
Proc. 2000.0148.0717-4

DE 2002- CADERNO
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IMOVEL USUCAPIENDO: UM TERRENO situado no lugar
JAPAO, Distrito Sede da Comarca de Aquiraz, localizado ‘a margem
esquerda da Estrada Prainha — Japfo — Aquiraz, distando seu lado direito
(nascente) 500,00m para a Rua Francisco Pires Pereira, de formato irregular,
com uma 4rea de 1.105,78m2, medindo
e extremando:
AO
NORTE(FRENTE), 51,90m em linha irregular, limita-se com a dita estrada
Prainha-Japao-Aquiraz; AO SUL (FUNDOS) com dois segmentos, o

primeiro tirado por lia linha no sentido nascente-poente, num extensio

de 12,20m, limitando-se com uma Rua sem Denominagao Oficial, de onde
segue no sentido sul-norte, numa extensdo de 5,20m (1°. Limite poente),
atingindo ai o segundo limite sul, tirado por uma linha nos sentido nascentepoente, numa extensdo de 32,80m, limitando-se com terras de Valdir da
silva Ferreira; AO PEONTE(LADO ESQUERDO), com dois segmentos, 0
primeiro tirado por uma linha no sentido sul-norte, numa extensao de 5,20m,
limitando-se com terras de Valdir da Silva Ferreira, de onde segue no sentido
nascente-poente, numa extensdo de 32,80m (2°. Limite sul) atingindo af o
segundo limite poente, tirado por uma linha no sentido sul-norte, numa
extens4o de 22,30m, limitando-se com uma rua sem denominacao oficial e
AO NASCENTE (LADO DIREITO), por onde mede 27,00m, limita-se com

terras de Suraia Chamma.

CITANDOS: Por este edital FICAM CITADOS todos os possiveis
interessados ausentes, incertos e desconhecidos e seus cénjuges se casados
forem, para querendo, no prazo legal de quinze (15) dias, contados do
término do prazo deste edital, CONTESTAREM a acao em epigrafe, sob
pena de revelia, caso em que presumir-se-do aceitos como verdadeiros os
fatos alegados pela parte autora na inicial.
DADO E

PASSADO

nesta Cidade e Comarca de Aquiraz-Ce., aos

11 de julho de 2002. EU, Auxiliar Judiciario, digitei, e eu, Diretor de
Secretaria, subscrevi.

YURI CAVALCANTE MAGALHAES
Juiz de Direito.

~

COMARCA DEBARRO

|

~

A Dra Jovina d’ Avila Bordoni, Jufza de Direito desta Comarca de
Alto Santo, Estado do Cearé,
por nomeagao legal e etc.
FAZ SABER aos gue o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Jufzo foi oferecido dentincia pelo Douto Representante
do Ministério Pablico contra Raimundo Izidério da Silva, vulgo “Saruba”
brasileiro, casado agricultor, natural de Alto Santo-Ce, filho de José Milguel
da Silva e Maria Ana de Jesus, encontrando-se atualmente em local e incerto
e nao sabido, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, Il, c/c 14, 0, do
CPB. E nao sendo possivel cité-lo pessoalmente, mandou a MM. Juiza que
expedisse o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias e que fosse
publicado no Didrio da Justiga e afixado no local de costume, por meio do
qual fica o mencionado réu citado para comparecer, sob pena de revelia, no
dia 07.08.2002, as 08:00 horas, no Férum Gov. César Cals, sito 4 rua Cel.
Simplicio Bezerra, 32, Alto Santo - Ce., a fim de ser realizado o
interrogatério. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alto Santo, Estado
do Ceara, Secretaria de Vara Unica, aos 1° de julho de 2002. Eu, (Francisca
Nildete Chaves Medeiros) Auxiliar Judiciério, digitei. Eu, Diretor de
Secretaria, subscrevi.
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Jovina d’Avila Bordoni

JUSTICA GRATUITA

JUIZA DE DIREITO
wok

Secretaria de Vara Unica
Edital de Citagéo
Prazo 15 dias
Proc. 2000.0148.0554-6

A Dra Jovina d’ Avila Bordoni, Juiza de Direito desta Comarca de
Alto Santo, Estado do Ceara,
por nomeacao legal e etc.

FAZ SABER aos que 0 presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juizo foi oferecido dentincia pelo Douto Representante
do Ministério Piiblico contra Luiz Lima de Sousa, brasileiro, casado,
motorista, filho de José Lima de Souza e Josefa Feitosa Lima, residente na
Rua Vicente Leite, Seminario, Crato-CE, como incurso nas penas do art.
303, do CTB. E no sendo possivel cité-lo pessoalmente, mandou a MM.
Juiza que expedisse o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias e que
fosse publicado no Diério da Justiga e afixado no local de costume, por
meio do qual fica o mencionado réu citado para comparecer, sob pena de
revelia, no dia 28.08.2002, as 08:30 horas, no Forum Gov. César Cals, sito
a rua Cel. Simplicio Bezerra, 32, Alto Santo - Ce., a fim de ser realizado
interrogatério. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alto Santo, Estado
do Ceara, Secretaria de Vara Unica, aos 17 de julho de 2002. Eu, (Francisca
Nildete Chaves Medeiros) Auxiliar Judiciario, digitei. Eu, Diretor de
Secretaria, subscrevi.
Jovina d’Avila Bordoni

PROCESSO n° 2001.061.00411-9
Tombo n° 1264/01
INTERDICAO JUDICIAL

-E-D-I-T-A-LPRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Dr. LUIZ CARLOS SARAIVA GUERRA, Juiz de Direito desta
Comarca de Barro, Estado do Ceard, na forma da Lei etc,
FAZ
SABER, a todos quantos o presente Edital virem, ou

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

tramitou os autos da Acdo de Interdigdo Judicial, de n° em epigrafe, em que
€ requerente José Inacio Sobrinho, que por sentenca deste Juizo, datada de

13 de maio de 2002, foi decretada a Interdico de FRANCISCO SOARES

INACIO, brasileiro, nascido aos 28.10.1977, filho de José Inacio Sobrinho
e Maria Socorro da Silva, residente e domiciliado na Rua Santino Pereira,
116, Barro/CE,

portador

de Doenga

Mental,

CID.

E29,

sendo

0 mesmo

considerado absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, tendo sido nomeado curador definitivo, para exercer 0 minus da
interdig4o sem limites, o requerente, JOSE INACIO SOBRINHO. Mandou
o MM Juiz Expedir o presente edital, que devera ser afixado no Atrio
deste Férum e publicado no Didrio da Justica, por trés vezes com
intervalo de dez(10) dias. Dado e passado nesta cidade de Barro, Estado

do Ceara, aos vinte ¢ seis dias do més de junho do ano de dois mil e dois

(26.06.2002). Eu, Francisco Nivaldo de Oliveira, Diretor de Secretaria
respondendo, digitei e subscrevi.

JUIZA DE DIREITO

LUIZ CARLOS SARAIVA GUERRA
Juiz de Direito
Pub dj 02/07, 12/07 e 22/07/2002

~ COMARCA DE AQUIRAZ
JUIZO DE DIREITO DA 1°, VARA
EDITAL DE CITACAO - PRAZO 45 DIAS
Juiz Expedidor: Dr. Yuri Cavalcante Magalhiaes — Juiz de Direito da 1*.
Vara de Aquiraz-Ce.
Proc. n°. 01.1845/02 - Agio: Usucapiao
Reqtes: Suiane Lilia Lima da Costa e outra

SECRETARIA DA 2? VARA
Processo n° 2000.0173.3991-0 (antigo 1998.003.00112-9)
Execugao

Exequente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Executados: FRANCISCO BENICIO DE OLIVEIRA, JOSE NEURINEI

Eye

prio DA JUSTICA N°136

FORTALEZA,
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DE VASCONCELOS, MARIA DAS GRACAS APOLIANO DE
VASCONCELOS, WILLIAM MOREIRA BENTO e FABIOLA LIMA
VERDE PEIXOTO BENTO

Secretaria de Vara Unica, aos onze (11) dias do més de julho do ano dois
mil e dois (2002). Eu,(as)(Vanderlf Rodrigues Lima), Diretora de Secretaria,
fiz digitar e subscrevo.

EDITAL DE CITACAO

Dr. Pedro Pia de Freitas
Juiz de Direito

A Dra. Francisca Francy Maria Costa Farias, Juiza de Direito, Titular
da Comarca

de Maracanat/CE,

Estado

do

Ceara,

respondendo

Unidade Judicidria, por nomeagao legal, etc. FAZ SABER

wk

por esta

EDITAL DE CITAGAO
PRAZO DE 20 DIAS
JUSTICA GRATUITA

a quantos o

presente Edital de Citagao, virem ou dele conhecimento tiverem que, perante
este Jufzo e expediente da Secretaria da 2* Vara, tramita uma Ago de
Execugao, tombada sob o n.° 2000.0173.3991-0, promovida pelo BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra os Executados acima nominados
e, nio sendo possivel CITAR pessoalmente os Executados JOSE
NEURINEI DE VASCONCELOS e sua esposa, brasileiros, casados, ele
bancério, em local incerto e nfo sabido, mandou expedir 0 presente Edital,
com esteio no artigo 652 do Cédigo de Processo Civil, para, no prazo de
24 horas, pagarem o débito de R$ 11.326.66 (onze mil, trezentos e_vinte
e seis reais ¢ sessenta e seis centavos), acrescido de juros e demais encargos
financeiros, ou nomear bens livres e desembaracgados 4 penhora. Dado e
passado nesta Cidade de Baturité/CE., aos dezoito dias do més de julho do
ano dois mil e dois. Eu, Francisco José de Oliveira, Auxiliar Judiciadrio,
Mat.: 003192-1-X, digitei e eu, Teresinha de Sousa Bezerra, Diretora de
Secretaria, Mat.: 003959/1-9, subscrevi.
Dra. Francisca Francy Maria Costa Farias
Juiza de Direito - Titular da Comarca de Maracanati/CE respondendo pela 2* Vara da Comarca de Baturité/CE

O Exm’. Sr. Dr. Pedro Pia de Freitas, MM. Juiz de Direito da
Comarca de Boa Viagem/CE, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente virem, que perante este Juizo e
Secretaria de Vara Unica se processam os autos n° 2001.037.00549-6, de
uma Acio de Adogao requerida por Joaquim Dias de Freitas e Luiza Ribeiro
Araujo em favor da menor Daniele Sousa dos Santos, que tem como genitora,
a Sra. IVONETE SOUSA DOS SANTOS, esta em lugar incerto e nao sabido,
conforme certificou o meirinho encarregado da diligéncia, razio porque,
mandou o MM. Juiz expedir o presente edital de citag&o, pelo qual fica a
genitora CITADA, para todos os termos da enfocada agdo, sob pena de
revelia, com a adverténcia de que nao sendo contestada a ago, no prazo de
15 (quinze) dias, contados a partir da publicag4o deste, presumir-se-do
admitidos como verdadeiros os fatos articulados pelos promoventes. Dado
e passado nesta Comarca de Boa Viagem/CE, Secretaria de Vara Unica,
aos onze (11) dias do més de julho do ano dois mil e dois (2002). Eu,
(as)(Vanderlf Rodrigues Lima), Diretora de Secretaria, fiz digitar e subscrevo.

COMARCA DE BOA VIAGEM

Dr. Pedro Pia de Freitas
Juiz de Direito
eR

EDITAL DE CITACAO
PRAZO DE 20 DIAS
JUSTICA GRATUITA

EDITAL DE INTIMAGAO
PRAZO DE 20 DIAS
JUSTICA GRATUITA

O Exm®. Sr. Dr. Pedro Pia de Freitas, MM. Juiz de Direito da |
Comarca de Boa Viagem/CE, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente virem, que perante este Juizo ¢
Secretaria de Vara Unica se processam os autos n° 2001.037.01025-2, de
uma Aco de Nomeacio de Tutor requerida por José Alves do Vale e sua
mulher Auxiliadora Oliveira do Vale em favor da menor Nice Oliveira do
Vale, que tem como genitora , a Sra. ANA MARIA OLIVEIRA DO VALE,
esta em lugar incerto e nao sabido, conforme certificou o meirinho
encarregado da diligéncia, razio porque, mandou o MM. Juiz expedir o
presente edital de citago, pelo qual fica a genitora CITADA, para todos os
termos da enfocada acdo, sob pena de revelia, com a adverténcia de que
nao sendo contestada a aco, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a
partir da publicagio deste, presumir-se-do admitidos como verdadeiros os
fatos articulados pelos promoventes. Dado e passado nesta Comarca de
Boa Viagem/CE, Secretaria de Vara Unica, aos onze (11) dias do més de
julho do ano dois mil e dois (2002). Eu, (as)(Vanderli Rodrigues Lima),
Diretora de Secretaria, fiz digitar e subscrevo.

O Exm®. Sr. Dr. Pedro Pia de Freitas, MM. Juiz de Direito da
Comarca de Boa Viagem/CE, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente virem, que perante este Juizo e
Secretaria de Vara Unica se processam os autos n° 1998.037.00250-0, de
uma Agfo de Execugio Fiscal em que é exeqiiente a Unido e executada

TROPICAL SHOPPING CENTER TROPICAL LTDA, cuja representagao
encontra-se em lugar incerto e no sabido, conforme certificou o meirinho
encarregado da diligéncia, razio porque, mandou o MM. Juiz expedir o
presente edital de intimacio, pelo qual fica a executada INTIMADA da
sentenca conforme a parte dispositiva: “.... Face ao exposto’e contetido
referido supra, considerando o mais que dos autos consta, ¢ os principios
gerais de direito aplicdveis “in casu”, declaro por Sentenga, para que surta
seus juridicos e legais efeitos, EXTINTO este, a teor do art. 267, do Cddigo
de Processo Civil e § 2° do art. 40, da Lei de Execugées Fiscais...”. Dado e
passado nesta Comarca de Boa Viagem/CE, Secretaria de Vara Unica, aos
onze (11) dias do més de julho do ano dois mil e dois (2002). Eu,(as)(Vanderli
Rodrigues Lima), Diretora de Secretaria, fiz digitar e subscrevo.

Dr. Pedro Pia de Freitas
Juiz de Direito

Dr. Pedro Pia de Freitas
Juiz de Direito

kok
kK

EDITAL DE INTIMAGAO
PRAZO DE 20 DIAS
JUSTICA GRATUITA
O Exm®. Sr. Dr. Pedro Pia de Freitas, MM.
Comarca

de Boa Viagem/CE,

FAZ SABER

EDITAL DE INTIMACAO
PRAZO DE 20 DIAS
JUSTICA GRATUITA
Juiz de Direito

da

na forma da lei, etc...

aos que o presente virem, que perante este Juizo e

Secretaria de Vara Unica se processam

os autos n° 2001.037.00512-7,

de

uma Acido de Alimentos requerida pelo Promotor de Justiga da Infancia e
da Juventude em favor da menor Ménica Mendes de Narcisio, que tem
como genitor, o Sr. RUBEVAL J OSE DE NARCISIO, este em lugar incerto
e nao sabido, conforme informagio do carteiro encarregado da diligéncia,
razao porque, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital de intimagao,
pelo qual fica o genitor INTIMADO da sentenga conforme a parte
dispositiva: “.... Face ao exposto e por nao haver como prosperar o pedido,
ante o contetido referido supra, considerando o mais que dos autos consta,
e os principios gerais de direito aplicaveis “in casu”, declaro por sentenga
EXTINTA a presente Acido, a teor do art. 267, inciso III, do Cédigo de
Processo Civil...”. Dado e passado nesta Comarca de Boa Viagem/CE,

O Exm”.

Sr. Dr. Pedro Pia de Freitas, Juiz de Direito

da Comarca

de Boa Viagem/CE, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente virem, que perante este Juizo e
Secretaria de Vara Unica se processam os autos n° 0000.037.00251-1, de
uma Acao Demolitéria requerida por Raimundo Vendncio de Oliveira contra
Lourival Guerreiro dos Anjos, Sebastiao, Antonio Bacurau, Nozinho Quinca,
Lala Soares de Macedo, Antonia Filomena da Silva, Alzira Pereira de Melo
e ANTONIO VENANCIO DE ALMEIDA, este tiltimo em lugar incerto e
ndo sabido, conforme certificou o meirinho encarregado da diligéncia, razio
porque, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital de intimacio, pelo
qual ficam INTIMADOS todos os interessados, inclusive o Sr. Antdnio
Venancio de Almeida, da sentenga conforme a parte dispositiva: “..ISTO
POSTO, considerando mais o que dos autos consta, os principios de direito
aplicdveis na espécie, notadamente a legislagao vigente, HOMOLOGO por
Sentenga o requerido neste ato, para que surta seus juridicos e legais
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efeitos...”. Dado e passado nesta Comarca de Boa Viagem/CE, Secretaria
de Vara Unica, aos doze (12) dias do més de julho do ano dois mil e dois
(2002). Eu, (as) (Vanderlf Rodrigues Lima), Diretora de Secretaria, fiz digitar
e subscrevo.
Dr. Pedro Pia de Freitas
Juiz de Direito
See

EDITAL DE INTERDICAO

JUSTICA GRATUITA

O Exm?’. Sr. Dr. Pedro Pia de Freitas, Juiz de Direito da Comarca
de Boa Viagem/CE, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos interessados, que por este Juizo foi decretada a

INTERDICAO
dé RAIMUNDO

FORTE DE SOUSA, nascido aos 28.02.77,

filho de Edmilson Forte de Sousa e Rita de Lima Forte, nos autos n°
2001.037.00508-9, face ser portador de distiirbios bio-socidis, anomalia
psiquica e/ou sinais e sintomas patoldégicos, com provas, notadamente
técnica, por assim, dito incapacitado para exercer pessoalmente os atos da
vida civil, conforme o requerido por Manoel Aureliano da Silva, o qual foi
nomeado CURADOR, tudo nos moldes da Sentenga deste Juizo, prolatada
em 30.04.2002, cujo “munus” serd exercido sem limites, enquanto persistir
a incapacidade. E para constar, determinou publicar este na Imprensa Oficial
do Estado do Cearé, por trés (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias, na
forma do art. 1184, do CPC, e afixd-lo no atrio do Forum. Dado e passado
nesta Comarca de Boa Viagem/CE, Secretaria de Vara Unica, aos doze (12)
dias do més de julho do ano dois mil e dois (2002). Eu, (as) (Vanderli
Rodrigues Lima), Diretora de Secretaria, fiz digitar e subscrevo.
Dr. Pedro Pia de Freitas
Juiz de Direito
PUB. DJ DIAS 22/07, 01/08 E 12/08/2002
Rok

EDITAL DE INTERDICAO

JUSTICA GRATUITA
O Exm”. Sr. Dr. Pedro Pia de Freitas, Juiz de Direito da Comarca
de Boa Viagem/CE, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos interessados, que por este Juizo foi decretada a

INTERDICAO

de CLEYDIANA

DA SILVA OLIVEIRA, nascida aos

25.05.80, filha de Antonieta da Silva Oliveira, nos autos n° 2001.037.006433, face ser portador de distirbios bio-sociais, anomalia psiquica e/ou sinais
e sintomas patolégicos, com provas, notadamente técnica, por assim, dito
incapacitado para exercer pessoalmente os atos da vida civil, conforme o
requerido por sua mae Antoniéta da Silva Oliveira, a qual foi nomeada
CURADORA, tudo nos moldes da Sentenga deste Jufzo, prolatada em

25.04.2002, cujo “munus” ser4 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 trio do Forum. Dado e passado
nesta Comarca de Boa Viagem/CE, Secretaria de Vara Unica, aos doze (12)
dias do més de julho do ano dois mil e dois (2002). Eu, (as) (Vanderli
Rodrigues Lima), Diretora de Secretaria, fiz digitar e subscrevo.
Dr. Pedro Pia de Freitas
Juiz de Direito
PUB. DJ DIAS 22/07, 01/08 E 12/08/2002

COMARCA DE CAMPOS SALES

A Bel*. Elizabeth Santos Vale, MM®*. Juiza de Direito Titular da
Comarca de Campos Sales, Estado do Cearé, por nomeagio legal, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital de intimacao, com prazo
de vinte (20) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juizo
sito na Rua Manoel

Morais,

1999.039.00251-7), onde é requerente LEONIDIA

RODRIGUES

DA

SILVA PEREIRA, brasileira, casada, agricultora, e requerido o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. E, como consta dos autos que
a requerente supra qualificada se encontra em lugar incerto e ndo sabido,
mandou a MM’. Juiza expedir o presente Edital, pelo qual ‘fica a mesma
INTIMADA, para, no prazo de quarenta e oito (48) horas, dizer se tem
interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extingdo e arquivamento
dg processo. Vai o presente edital afixado no local de costume e publicado
na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Campos Sales,
Estado do Ceard, aos 11/07/2002. Eu, Maria Telma Ferreira Lima, Auxiliar
Judiciario, o digitei. Eu, Meyreluce L6 Ferreira, Diretora de Secretaria, o
conferi e subscrevi.

BEL*. ELIZABETH SANTOS VALE
JUIZA DE DIREITO
re

SECRETARIA DE VARA UNICA
Justica Gratuita

EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO 20 DIAS
A Bel*. Elizabeth Santos Vale, MM*. Juiza de Direito Titular da
Comarca de Campos Sales, Estado do Ceara, por nomeacio legal, etc.
FAZ SABER a todos que 0 presente edital de intimac4o, com prazo
de vinte (20) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juizo
e respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais, n° 83, Centro, nesta
Cidade, tramita uma Aco de Alimentos, tombada sob o n.° 2000.0001.6962-

6 (Numero antigo 2001.039.00654-6), que o MINISTERIO PUBLICO DO

CEARA, em favor das criangas ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA e
MARIA KELLYANNI BEZERRA DA SILVA, representadas por sua
genitora ANTONIA LENILCA DA SILVA PEREIRA, brasileira, move
em face de ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS. E, como consta dos
autos que a representante legal_dos menores, supra qualificada, se encontra
em lugar incerto e nfo sabido, mandou a MM®. Juiza expedir o presente
Edital, pelo qual fica a mesma INTIMADA, para, no prazo de quarenta e
oito (48) horas, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extingfo sem
mérito e arquivamento do processo. Vai o presente edital afixado no local
de costume e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e
Comarca de Campos Sales, Estado do Ceara, aos 11/07/2002. Eu, Maria
Telma Ferreira Lima, Auxiliar Judicidrio, 0 digitei. Eu, Meyreluce L6
Ferreira, Diretora de Secretaria, o conferi e subscrevi.

BEL*. ELIZABETH SANTOS VALE
JUIZA DE DIREITO
ER

SECRETARIA DE VARA UNICA
Justica Gratuita

EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO 20 DIAS
A Bel’. Elizabeth Santos Vale, MM®. Juiza de Direito Titular da
Comarca de Campos Sales, Estado do Cearé, por nomeagio legal, etc.
FAZ SABER a todos que 0 presente edital de intimagdo, com prazo
de vinte (20) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por éste Juizo

€ respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais, n° 83, Centro, nesta
Cidade, tramita uma Agio de Alimentos, tombada sob 0 n.° 2000.0001.5285-

5 (Nimero antigo 1998.039.00359-8), que o MINISTERIO PUBLICO DO
CEARA, em favor da crian¢a ROBSON SOUSA SANTOS, representada

incerto e n&o sabido, mandou a MM*. Juiza expedir o presente Edital, pelo
qual fica a mesma INTIMADA, para, no prazo de quarenta e oito (48)

EDITAL DE INTIMACAO
COM PRAZO 20 DIAS

Secretaria,
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por sua genitora CICERA SOUSA DA COSTA, brasileira, solteira, move
em face de DORGIVAL PEDRO DOS SANTOS. E, como consta dos autos
que a representante legal do menor, supra qualificada, se encontra em lugar

SECRETARIA DE VARA UNICA
Justica Gratuita

e respectiva
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n° 83, Centro,

nesta

Cidade, tramita uma Acdo Ordindria Previdencidria com Pedido de Tutela
Antecipada, tombada sob 0 n.° 2000.0001.5727-0 (Nimero antigo

horas, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extingio sem mérito e
arquivamento do processo. Vai o presente edital afixado no local de costume
e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Campos Sales, Estado do Ceara, aos 11/07/2002. Eu, Maria Telma Ferreira
Lima, Auxiliar Judiciario, o digitei. Eu, Meyreluce Lé Ferreira, Diretora de
Secretaria, o conferi e subscrevi.

BEL*, ELIZABETH SANTOS VALE
JUIZA DE DIREITO
EK
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EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO 20 DIAS
A Bel’. Elizabeth Santos Vale, MM*. Juiza de Direito Titular da
Comarca-de Campos Sales, Estado do Ceard, por nomeacao legal, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital de intimagdo, com prazo
de vinte (20) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juizo
e respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais, n° 83, Centro, nesta
Cidade, tramita uma Acdo de Arrolamento, tombada sob o n.°

2000.0001.4465-8 (Ntmero antigo 0000.039.00202-0), onde é autor da
heranca José Ferreira, e inventariante ANTONIA _ TELES FERREIRA,
brasileira, vitiva, doméstica. E, como consta dos autos que a inventariante,
supra qualificada, se encontra em lugar incerto e nio sabido, mandou a
MM. Juiza expedir o presente Edital, pelo qual fica a mesma INTIMADA,
da sentenga prolatada 4s fis. 16 dos autos, a seguir transcrita: “Vistos, etc.
ANTONIA TELES FERREIRA, qualificagdo nos autos, adentrou com o
presente pedido de arrolamento, indicando como autor da heranga JOSE
FERREIRA, com quem era casada, nos termos da inaugural, que foi
registrada e autuada na Secretaria de Vara da Comarca. O processo esté
paralisado hd mais de um (01) ano, dependendo sua movimentacdo de
providéncias da parte interessada em seu andamento, consistente em
realizar os atos inerentes ao processo de arrolamento, na condicdo de
inventariante. Resta a informacdo de que a inventariante ndo reside nesta
Comarca de Campos Sales (fls. 02). Ademais, ndo existe bens imdveis
registrados em nome do espélio nesta comarca, conforme documento de
fis. 15 dos autos; enquanto também ndo foi mencionado nenhum bem mével
ou semovente para partilha do acervo hereditdrio. Portanto, o objeto da
acdo pereceu ou sequer chegou a existir, sendo o pedido juridicamente
impossivel. Relatados. Decido. A falta de interesse de agir e o
desconhecimento ou inexisténcia do objeto da agdo impossibilitam o
prosseguimento do feito, redundando na extin¢do sem julgamento do
mérito. Ante o exposto, julgo, por sentenga, EXTINTO O PROCESSO, com
fundamento no art. 267, incisos HI e IV e VI, do Cédigo de Processo Civil.
Custas legais. Transitada em julgado, e observadas as formalidades legais,
arquivem-se os autos. P.R.I.C. Campos Sales-CE, 16 de novembro de 2000.
(a) Antonio Vandemberg Francelino Freitas — Juiz de Direito.” Vai o
presente edital afixado no local de costume e publicado na forma da Lei.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Campos Sales, Estado do Ceara,
aos 11/07/2002. Eu, Maria Telma Ferreira Lima, Auxiliar Judiciario, o
digitei. Eu, Meyreluce L6 Ferreira, Diretora de Secretaria, o conferi e

subscrevi.

BEL?. ELIZABETH SANTOS VALE
JUIZA DE DIREITO
ook
SECRETARIA DE VARA UNICA

EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO 20 DIAS
A Bel*. Elizabeth Santos Vale, MM®, Juiza de Direito Titular da
Comarca de Campos Sales, Estado do Ceara, por nomeagao legal, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital de intimaga4o, com prazo
de vinte (20) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juizo
e respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais, n° 83, Centro, nesta
Cidade, tramita uma Acgdo de Arrolamento, tombada sob o n.°
2000.0001.4470-4 (Niimero antigo 0000.039.00066-4), onde é autor da
heranca Antonio Ramiro de Sousa, e inventariante CAROLINA GOMES
DE_ SOUSA, brasileira, vitiva, do lar. E, como consta dos autos que a
inventariante, supra qualificada, se encontra em lugar incerto e nao sabido,
mandou a MM®. Juiza expedir o presente Edital, pelo qual fica a mesma
INTIMADA, da sentenca prolatada as fis. 37 dos autos, a seguir transcrita:
“Vistos,
adentrou

etc.
com

CAROLINA

GOMES

o presente pedido

DE

SOUSA,

de arrolamento,

qualificagdo

nos

autos,

indicando

como

autor

da heranca ANTONIO RAMIRO DE SOUSA, com quem era casada, nos
termos da inaugural, que foi registrada e autuada na Secretaria de Vara
da Comarca. O processo esté paralisado hd mais de um (01) ano,
dependendo sua movimentacdo de providéncias da parte interessada em

seu andamento, consistente em realizar os atos inerentes ao processo de
arrolamento, na condi¢Go de inventariante. Resta a informacdo de que
a inventariante ndo reside mais nesta Comarca de Campos Sales (fis.
32-V). Ademais, ndo existe bens imdveis registrados em nome do espélio
nesta comarca, conforme documento de fis. 36 dos autos; enquanto
também ndo foi mencionado nenhum bem mével ou semovente para
partilha do acervo hereditdrio. Portanto, o objeto da agGo pereceu ou
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sequer chegou a existir, sendo o pedido juridicamente impossivel.
Relatados. Decido. A falta de interessede agir e o desconhecimento ou
inexisténcia do objeto da acdo impossibilitam o prosseguimento do feito,
redundando na extingGo sem julgamento do mérito. Ante o exposto, julgo,
por sentenca, EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 267,
incisos I e IV e VI, do Cédigo de Processo Civil. Custas legais. Transitada
em julgado, e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
P.R.I.C. Campos Sales-CE, 16 de novembro de 2000. (a) Antonio
Vandemberg Francelino Freitas — Juiz de Direito.” Vai o presente edital
afixado no local de costume e publicado na forma da Lei. Dado e passado
nesta Cidade e Comarca de Campos Sales, Estado do Ceara, aos 11/07/
2002. Eu, Maria Teima Ferreira Lima, Auxiliar Judiciario, 0 digitei. Eu,
Meyreluce Lé Ferreira, Diretora de Secretaria, o conferi e subscrevi.

BEL*, ELIZABETH SANTOS VALE
JUIZA DE DIREITO
eR

SECRETARIA DE VARA UNICA
Justiga Gratuita

EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO 30 DIAS
A Bel.* Elizabeth Santos Vale, MM’. Juiza de Direito Titular desta
Comarca de Campos Sales, Estado do Ceara, por nomeacio legal, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital de intimagdo, com
prazo de trinta (30) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por
. este Juizo e respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais n° 83, tramita
uma Ag&o de Execugao Fiscal, tombada sob o n.° 2000.0001.5538-2
(Nimero antigo 1999.039.00065-4), onde é exeqiiente A FAZENDA

PUBLICA ESTADUAL, e, executada, LUNDGREN IRMAOS
TECIDOS S/A, CGC n° 07.209.612/0014-52 — CGF n° 06.218895-0. E,
como consta dos autos que a executada se encontra em lugar incerto e
nado sabido, mandou a MM’. Juiza expedir o presente Edital, pelo qual

fica a mesma INTIMADA do inteiro teor da r. sentenga de fls. 39 dos
autos, a seguir transcrita: “Cuida-se de Agdo de Execucdo Fiscal ajuizada
pela FAZENDA ESTADUAL, através de seu representante legal, contra
LUNDGREN TECIDOS S/A, pessoa juridica privada, objetivando o
pagamento da quantia de R$ 1.922,43 (um mil, novecentos e vinte e dois
reais e quarenta e trés centavos), proveniente da Certiddo de Divida
Ativa, anexa. Malgrada a citacdo pessoal, a executada foi citada por
edital (fls. 30), decorrido o prazo nado houve manifestacdo. A exeqiiente,
as fls. 35v, requereu a extin¢Go da execugGo, tendo em vista o
cancelamento da certidéo de divida ativa. Isto posto, ante o constante
nos autos, considerando que a divida ativa foi anistiada pela Lei n°
13.063/2000, nos termos do art. 26 da Lei n° 6.830/80, julgo extinta a
presente execugdo, sem qualquer 6nus para as partes. P. R. I. Campos
Sales, 24 de maio de 2002. (a) Elizabeth Santos Vale — Juiza de Direito.”
Vai o presente edital afixado no local de costume e publicado na forma da
Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Campos Sales, Estado do
Ceara, aos 12/07/2002. Eu, Lucfdio Rodrigues Martins, Auxiliar
Judicidrio, o digitei. Eu, Meyreluce L6 Ferreira, Diretora de Secretaria, 0
- conferi e subscrevi.

BEL*, ELIZABETH SANTOS VALE
JUIZA DE DIREITO
eR

SECRETARIA DE VARA UNICA
Justiga Gratuita

EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO 30 DIAS
A Bel.* Elizabeth Santos Vale, MM*. Juiza de Direito Titular desta
Comarca de Campos Sales, Estado do Ceara, por nomeacio legal, etc.
FAZ SABER a todos que 0 presente edital de intimagdo, com prazo
de trinta (30) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juizo
e respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais n° 83, tramita uma Agao
de Div6rcio Direto, tombada sob o n.° 2000.0001.6277-0 (Niimero antigo:

2000.039.00405-4), onde é requerente FRANCISCA APARECIDA ALVES
DA SILVA, e, requerido, JOSE GONCALVES DA SILVA, brasileiro,
casado, agricultor. E, como consta dos autos que o requerido se encontra
em lugar incerto e nfo sabido, mandou a2 MM. Juiza expedir o presente
Edital, pelo qual fica o mesmo INTIMADO do inteiro teor da r. sentenga
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de fls. 30 dos autos, datada de 24/05/2002, que julgou extinto o processo
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso I, e § 1° do
Cédigo de Processo Civil, e ordenou o arquivamento dos autos: “(...) Isto
posto, de acordo com o constante nos autos, nos termos do art. 267, inciso
HII, e § 1° do Cédigo de Processo Civil, julgo extinto o processo sem
julgamento do mérito, e ordeno o arquivamento dos autos, observadas as
formalidades legais. Sem custas. Campos Sales, 24 de maio de 2002. (a)
Elizabeth Santos Vale — Juiza de Direito.” Vai o presente edital afixado no

22 DE JULHO

BEL*. ELIZABETH SANTOS VALE
JUIZA DE DIREITO

BEL’. ELIZABETH SANTOS VALE
JUIZA DE DIREITO
shoe

Juizo e respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais, n° 83, Centro,
nesta Cidade, tramita uma Acao Criminal, tombada sob 0 n.°

EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO 90 DIAS

2000.0001.3796-1 (Niimero antigo 0000.039.00145-8), que a Justica

A Bel’. Elizabeth Santos Vale, MM’. Juiza de Direito Titular da
Comarca de Campos Sales, Estado do Ceara, por nomeacao legal, etc.
FAZ SABER a todos que 0 presente edital de intimagdo, com prazo
de noventa (90) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juizo e respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais, n° 83, Centro,
nesta Cidade, tramita uma Ac&o Criminal, tombada sob o n.°
2000.0001.3804-6 (Niimero antigo 0000.039.00323-0), que a Justica
DA SILVA, brasileiro, solteiro,

agricultor, filho de Adauto Pereira da Silva e de Rita Tereza da Conceiciio,
por infragdo ao art. 129, § 2°, inciso III, do Cédigo
como vitima JOAO BATISTA DOS PASSOS. E,
que o condenado supra qualificado, encontra-se
sabido, mandou a MM. Juiza expedir o presente

mesmo INTIMADO,

EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO 90 DIAS

FAZ SABER a todos que 0 presente edital de intimag4o, com prazo
de noventa (90) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este

SECRETARIA DE VARA UNICA

PEREIRA

SECRETARIA DE VARA UNICA

A Bel’. Elizabeth Santos Vale, MM*. Juiza de Direito Titular da
Comarca de Campos Sales, Estado do Ceard, por nomeacio legal, etc.

RK

Publica move contra VALMIR

2

Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Campos Sales, Estado do
Ceara, aos 15/07/2002. Eu, Lucfdio Rodrigues Martins, Auxiliar Judicidrio,
© digitei. Eu, Meyreluce Lé6 Ferreira, Diretora de Secretaria, 0 conferi e
subscrevi.

local de costume e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade
e Comarca de Campos Sales, Estado do Cearé, aos 12/07/2002. Eu, Lucidio
Rodrigues Martins, Auxiliar Judiciario, o digitei. Eu, Meyreluce Lé Ferreira,
Diretora de Secretaria, o conferi e subscrevi.
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Penal Brasileiro,
como consta dos
em lugar incerto
Edital, pelo qual

tendo
autos
e nio
fica o

dar. sentenga prolatada as fils. 60 usque 67 dos autos,

Piiblica move contra

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, vulgo “DE

ASSIS”, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Serra Branca/
Pernambuco, nascido aos 30/08/1955, filho de Aristides Mamédio e de
Maria Evanir da Silva, por infragdo ao art. 129, § 1°, inciso I, do Cédigo
Penal Brasileiro, tendo como vitima ANTONIO VICENTE DE SOUSA. E,
como consta dos autos que o condenado supra qualificado, encontra-se em
lugar incerto e nao sabido, mandou a MM®. Juiza expedir o presente Edital,
pelo qual fica o mesmo INTIMADO, da r. sentenga prolatada as fis.61
usque 65 dos autos, a seguir transcrita: “(...) ISTO POSTO, e por tudo o
mais que nos autos consta, é que sou forcado a julgar, como de fato o
facgo, PROCEDENTE
a Deniincia para condenar o réu FRANCISCO DE
ASSIS DA SILVA, jd suficientemente qualificado, as sancées do art. 129,
pardgrafo primeiro, inciso I, do CP, passando, de imediato, & dosimetria
de sua pena, atendendo ao disposto no art. 59 do referido Cédigo,,

Principalmente ds circunstancias do crime, banais ao extremo; ao

a seguir transcrita: “(...) ISTO POSTO, e por tudo o mais que nos autos
consta, é que sou forcado a julgar PROCEDENTE a demincia, para
condenar o réu VALMIR PEREIRA DA SILVA, as sancées do art. 129,
pardagrafo segundo, inciso HI, passando, de imediato, a dosimetria de sua
pena, o que faco atendendo os requisitos dispostos no art..59 do Cédigo
Penal, principalmente & personalidade do agente considerada por seus
companheiros e vizinhos como de alta periculosidade, sendo tal fato piiblico
é notério; as circunstancias, extremamente banais, demonstrativa da clara
falta de respeito do acusado com a vida h
; as consequéncias do.
crime, que deixaram diversamente capacitado para sempre uma pessoa,
com a perda de parte de seu braco direito, possivelmente o mais importante;
bem como ao comportamento da vitima, de todos bem considerado e que
inclusive procurou acalmar a firia com que estava possuido o apenado,
além da notéria péssima conduta social do agente, para ficar a pena base
em seis (6) anos e seis (6) meses de reclusdo. Nao hd circunstancias

comportamento do gente, pessoa fria e calculista; e aos motivos, fiteis ao
extremo, em trés (3) anos e seis (6) meses de reclusdéo, a qual aumento de
seis (6) meses por reconhecer a agravante genérica disposta no art. 61, Il,
letra a, primeira figura, tornando a mesma definitiva em quatro (4) anos
de reclusdo, que deverd ser iniciado em regime semi-aberto, devendo o
acusado se recolher todos os dias as seis horas da noite na Delegacia
Publica e ser liberado no outro dia ds sete horas da manhd, a exce¢do dos
finais de semana quando se recolherd ds dezoito horas da sexta-feira e
serd liberado as seis horas da Segunda, O acusado ndo poderé ainda, sob
pena de repressdo, ser detido por qualquer motivo nem responder a outro
processo, muito menos ingerir qualquer bebida alcéolica. Como o acuado
é proprietdrio de uma casa de diversées, detrimento satisfaca ainda o

atenuantes,

acompanhamento para o apenado. Decreto ainda, como conseqiiéncia da
condenagdo a perda da arma utilizada no crime. P. R. I. C. Campos Sales,
10 de julho de 1994. (a) Josias Menescal Lima de Oliveira — Juiz de
Direito.” Vai o presente edital afixado no local de costume e publicado na
forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Campos Sales,
Estado do Ceara, aos 15/07/2002. Eu, Lucidio Rodrigues Martins, Auxiliar
Judiciario, o digitei. Eu, Meyreluce Lé Ferreira, Diretora de Secretaria, o

mas

hd

a agravante

disposta

no

art.

61,

inciso

I,

item

a,

primeira figura, pois o crime foi cometido por motivo futil que, na ligdo de
CELSO DELMANTO (in Cédigo Penal Comentado, 3, ed., atualizada e
ampliada por Roberto Delmanto,

Rio de Janeiro, Renovar,

1991,

com.

ao

art. 61, p. 97), “é 0 motivo notadamente desproporcionado ou inadequado
em relagdo ao crime. Diz-se que agiu por motivo fitil quem praticou o
delito sob pretexto despropositado ou inadequado que normaimente nao
deveria levar alguém a infringir a lei penal”, razdo pela qual a aumento
em dois (2) anos. Como ndo hd causa de aumento ou de diminuicdo, a

torno definitiva em oito (8) anos e seis (6) meses, devendo a mesma, em
obediéncia ao art. 59, III, de citado Cédigo, comecar em regime fechado.
Expeca-se, pois, mandado de prisdéo em desfavor do quem, a quem denego

o direito de apelar em liberdade. Para intimagGo do mesmo, caso nado
possa ser encontrado pelo meirinho responsdvel pela diligéncia acima
determinada, expega-se edital, com prazo de noventa (90) dias. Lance-selhe o nome no rol dos culpados. O apenado satisfard ainda as custas
processuais. Transitada esta em julgado, oficie-se ao T. R. E. deste Estado
com fins do art. 15 da Carta Magna. Antes, porém, oficie-se aos Egs.
T.R.E.s dos Estados do Ceard, Piaut, Maranhdo, Paraiba, Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Pard, Brasilia, Goids, Rio de Janeiro e SGo Paulo,
bem como ds respectivas companhias de eletricidade, visando. localizar o
acusado. Determino, igualmente, a expedic¢Go de oficio 4 Delegacia de
Policia local para a abertura de inquéritos policias destinados a apurar

responsabilidades pelas duas fugas do acusado. P. R. I. C. Campos Sales,
08 de maio de 1994. (a) Josias Menescal Lima de Oliveira —Juiz de Direito.”

Vai o presente edital afixado no local de costume e publicado na forma da

mesmo as custas processuais. Transitada em julgado, oficie-se ao EG. TRE
deste Estado para fins do disposto na Carta Magna e lance-se-lhe o nome

no rol dos culpados. Oficie-se ainda 4 Cadeia Ptiblica, expedindo guia de

conferi e subscrevi.

BEL*. ELIZABETH SANTOS VALE
JUIZA DE DIREITO
ae

SECRETARIA DE VARA UNICA
EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO 90 DIAS
A Bel’. Elizabeth Santos Vale, MM*. Juiza de Direito Titular da
Comarca de Campos Sales, Estado do Ceara, por nomeac&o legal, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital de intimagdo, com prazo
de noventa (90) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juizo e respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais, n° 83, Centro,
nesta Cidade, tramita uma Acao Criminal, tombada sob o n.°

2000.0001.3818-6 (Niimero antigo 0000.039.00150-4), que a Justica
Piiblica move contra CARLOS VICENTE DE MELO, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de Recife/Pernambuco, filho de Ariston Peixoto de

|
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FORTALEZA,

Melo e de Dulce Josefina de Melo, portador do RG n° 1.085.453-PE, por
infragdo ao art. 121, § 4°, do Cédigo Penal Brasileiro, tendo como vitima
AMILTON

JOAQUIM

DA

SILVA.

E,

como

consta

dos

autos

que

o

condenado supra qualificado, encontra-se em lugar incerto e nao sabido,
mandou a MM’. Juiza expedir o presente Edital, pelo qual fica o mesmo
INTIMADO,

da r. sentenga prolatada as fs. 109 usque

115 dos autos, a

seguir transcrita: “(...) STO POSTO, e por tudo o mais que nos autos consta,
é que julgo PROCEDENTE
a agdo para condenar o acusado CARLOS
VICENTE DE MELO, as sancées do art. 121, pardgrafo quarto, do Cédigo
Penal Pdtrio, passando, de imediato, a dosimetria de sua pena. Atendendo
o disposto no art. 59 do CPB, principalmente as circunstancias e
consegiiéncias do crime, que enlutaram para sempre o seio de uma familia,
ceifando a vida de uma jovem crian¢a, e a enorme irresponsabilidade do
condutor, trafegando em velocidade absolutamente incompativel com a
hora

eo

local,

o que demonstra

que o réu tem desprezo & vida humana,

fixo-lhe a pena-base em dois (2) anos, a qual a aumento de um terco em
virtude do reconhecimento do pardgrafo quarto de retro mencionado artigo,
ficando a mesma assim em dois (2) anos e oito (8) meses. Nao hd atenuante
atinentes ao caso, mas hd a atenuante genérica tipificada no art. 61, I, h,
de referido Cédigo, pelo que a aumento em mais um (1) ano, tornando-a
definitiva, portanto, em trés (3) anos e oito (8) meses de detencdo, a qual
deverdé comecar em regime semi-aberto. Desta forma o acusado deverd se
recolher todas

as noites

G Cadeia

Publica

daquela

Comarca,

todos

os

dias titeis, pontualmente as 20:00 horas, sendo liberado ds 06:00 horas
do dia seguinte para exercer seu oficio, exceto nos finais de semana, quando

o mesmo permaneceré detido das 20:00 horas da Sexta-feira as 06:00
horas da segunda. Expeca-se, pois, mandado de intimagdo da sentenca ao
réu, por Precat6ria a Comarca de Fronteiras, no Estado do Piaui. O
apenado satisfard, ainda, as custas processuais. Transitada esta em julgado,
expe¢a-se mandado de prisdo em desfavor do acusado, também para ser
cumprido na Comarca de Fronteiras, onde reside 0 apenado, bem como a
respectiva guia de acompanhamento do apenado, em atendimento ao
disposto na L. P. E. e comunique-se ao T. R. E. daquele Estado, para fins
do disposto no art. 15 da Carta Magna. Comunique-se, ainda, aa DETRAN
onde foi habilitado o acusado para adocdo das medidas administrativas
necessdrias, inclusive a cominacdo da(s) multa(s) cabivel(is) & espécie.
Por fim, lance-se-lhe o nome no rol dos culpados. P. R. I. Campos Sales,
23 de maio de 1994. (a) Josias Menescal Lima de Oliveira—Juiz de Direito.”
Vai o presente edital afixado no local de costume e publicado na forma da
Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Campos Sales, Estado do
Ceara, aos 15/07/2002. Eu, Lucidio Rodrigues Martins, Auxiliar Judiciario,
o digitei. Eu, Meyreluce L6 Ferreira, Diretora de Secretaria, 0 conferi e
subscrevi.
BEL’, ELIZABETH SANTOS VALE
JUIZA DE DIREITO

SECRETARIA DE VARA UNICA
EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO 90 DIAS
A Bel’. Elizabeth Santos Vale, MM’. Juiza de Direito Titular da
Comarca de Campos Sales, Estado do Ceara, por nomeagio legal, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital de intimacéio, com prazo
de noventa (90) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juizo e respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais, n° 83, Centro,
nesta Cidade, tramita uma Ac&éo Criminal, tombada sob o n.°
2000.0001.3808-9 (Niimero antigo 0000.039.00143-1), que a Justiga
Publica move contra FRANCISCO SILVESTRE DA SILVA, brasileiro,
casado, vendedor ambulante, natural de Jardim de Piranhas/Rio Grande do
Norte, nascido aos 10/04/1952, filho de Inacio José Francisco e de Januaria
MARIA

BARROS

DE

SOUSA,

brasileira,

casada, doméstica, natural de Imperatriz/Maranhao, nascida aos 01/05/1968,
filha de Francisco Barbosa de Sousa e de Maria de Lourdes Sousa Barros,
- portadora do RG n° 290.545-SSP/RO, por infragao ao art. 171, caput, e art.
289,

§ 1°, c/c os arts.

69 e 71, todos

do

Cédigo

DE 2002- CADERNO
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circular mercadoria falsa; aos motivos, extremamente egoisticos; as
circunstdncias, fiiteis aos extremo; e ao comportamento das vitimas,
ludibriadas em sua boa-fé, quatro (4) anos de reclusdo, por infracdo ao
art. 171, caput, e seis (6) anos de reclusdo, por infracGo ao art. 289, § 1°
de citado Cédigo, aplicando apenas, em cumprimento ao disposto no art.
71, a pena mais grave, aumentada em dois tergos (2/3), para tornd-las
definitivas em dez (10) anos de reclusao, por inexistirem circunstancias
atenuantes

ou

atenuantes,

nem

causas

de

diminuicdo,

além

da

multa

correspondente o valor do dinheiro falso (sessenta e quatro notas de Cz$
500,00), devidamente atualizada pelos indices oficiais de corregdo
monetdria até a data da prolacdo desta, devendo referida multa ser paga
em até dez dias apés o transito em julgado desta, sob as penas do art. 51
de citado Cédigo, devendo a execucdo da pena privativa de liberdade
comecar em regime fechado. Denego aos acusados o direito de apelar em
liberdade, determinando, de imediato, a expedigdo de Precatéria para a
Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhdo, para intimacdo e prisao
dos apenados, que satisfardo ainda as custas processuais e honordrios do
Defensor Dativo indicado por este Juizo. Expeca-se Edital, com prazo de
noventa (90) dias, para a intimacgdo dos acusados desta e oficie-se aos
Egs. Tribunais Regionais eleitorais dos Estados do Maranhdo, Piaui,
Tocantins, Roraima,

Mato

Grosso,

Mato

Grosso do Sul, Rondénia

e Acre

para tentar localizd-los. Determino certifique ainda a Escrivania se a
Delegacia de Policia enviou para este Juizo os bens, cujo termo de
apresentacdo e apreensdo repousa a fl. 6, enviando oficio, caso negativa
seja a resposta, solicitando o imediato envio destes, sob as sancées legais.
Transitada esta em julgado, voltem-me conclusos. P. R. I. C. Campos Sales,
1° de agosto de 1994. (a) Josias Menescal Lima de Oliveira — Juiz de
Direito.” Vai o presente edital afixado no local de costume e publicado na
forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Campos Sales,
Estado do Ceara, aos 15/07/2002. Eu, Lucidio Rodrigues Martins, Auxiliar
Judiciario, o digitei. Eu, Meyreluce L6 Ferreira, Diretora de Secretaria, o
conferi e subscrevi.

BEL*. ELIZABETH SANTOS VALE
JUIZA DE DIREITO

COMARCA DE CASCAVEL
PODER JUDICIARIO-JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
CASCAVEL, ESTADO DO CEARA, SECRETARIA DA 1° VARAEDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS. Processo
n° 2002.006.00140-6 (1382). Aristéfanes Vieira Coutinho Junior, Juiz
de Direito da 1° Vara desta Comarca, por nomeagao legal... FAZ SABER
a todos quantos este piblico EDITAL com o prazo de vinte (20) dias virem,
ou dele tomarem conhecimento, que, por este Juizo da 1* Vara, nos autos do

ea

Luiza da Silva; e, ELIANE

22 DE JULHO

Penal

Brasileiro,

tendo

como vitima JOSE VIANA DE OLIVEIRA. E, como consta dos autos que
os condenados supra qualificados, encontram-se em lugar incerto e nao
sabido, mandou a MM”. Juiza expedir o presente Edital, pelo qual ficam os
mesmos INTIMADOS, da r. sentenga prolatada as fs. 83 usque 88 dos
autos, a seguir transcrita: “(...) STO POSTO, e por tudo o mais que nos
autos consta, é que julgo EM PARTE PROCEDENTE a Denincia para

condenar os acusados FRANCISCO SILVESTRE DA SILVA e ELIANE
MARIA BARROS DE SOUSA, jd suficientemente qualificados, as sangGes
do art. 171, caput, e art. 289, § 1°, c/c os arts. 69 e 71, todos do Cédiga
Penal, passando, de imediato, & dosimetria de suas penas, que fixo,
atendendo o disposto no art. 59 de citada Codificagdo, principalmente a
péssima conduta social dos acusados, que tinham a clara intengdo de

ARROLAMENTO, em que é Inventariante FRANCISCO ANTONIO DE
BRITO e Arrolado 0 espdélio de VITORIANO RODRIGUES DA SILVA e
ANTONIA FERREIRA DE LEMOS, foi publicado o presente, para que
fiquem CITADOS todos os herdeiros residentes fora do domicilio onde
corre o Arrolamento (art. 999, §1°): GERALDO RODRIGUES DA SILVA,
brasileiro, comerciante, casado com VALDENORA MENDONCA DA
SILVA, brasileira, do lar, residente e domiciliados em Morro Branco,

Beberibe-Ce; JOSE JECE RODRIGUES DA SILVA, brasileiro,

comerciante, casado com FRANCISCA DE FATIMA DE OLIVEIRA,
brasileira, do lar, residente.na Rua Francisco Felicio, n° 904, Maraponga,
Fortaleza-Ce.; JOSE RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro,
comerciante, residente na Rua Joaquim Pinto, n° 253, Fortaleza.;
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, industrial, casado com
MARIA EUNIRA RODRIGUES DE SANTANA, brasileira, do lar, residente
na Rua Cel. Manuel Jesuino, 671, Varjota, Fortaleza-Ce.; JOSE
ADALBERTO SANTANA, brasileiro, patrio de pesca, casado com
OZELITA MENDES SANTANA, brasileira, do lar, residente e domiciliado
em Fortaleza-Ce; ANA CELIA SANTANA LIMA, brasileira, do lar, casada
com JOAQUIM

NONATO

NASCIMENTO

LIMA, brasileiro, comerciante,

residente na Rua Ana Facé, n° 337, Carlito Pamplona,
RAIMUNDO

MAVINIER

SANTANA,

Fortaleza-Ce., e

brasileiro, motorista, casado com

LUCIA MARIA DE CASTRO SANTANA, brasileira, do lar, residente e
domiliciados em Acarape-Ce., e foi passado o presente EDITAL, com prazo
de vinte (20) dias, através do qual ficam CITADOS os aludidos herdeiros
para que, concluidas as citagdes, tenham vista no prazo comum de dez (10)
dias, para dizerem sobre as primeiras declaragdes. E para que ninguém
possa alegar ignorancia, mandou expedir o presente edital que sera afixado
no local piblico de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado
nesta Cidade de Cascavel, Estado do Ceara, aos dezoito (18) dias do més
de marco de 2002. Eu, Claudio Carvalho da Silva, Auxiliar Judiciario, digitei
e eu, Francisco Antonio da Silva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
ARISTOFANES

VIEIRA COUTINHO
Juiz de Direito

JUNIOR
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FORTALEZA,

SRR

PODER JUDICIARIO - JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
CASCAVEL, ESTADO DO CEARA, SECRETARIA DE 1* VARA EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE DEZ (10) DIAS . Proc.n°:
2000.0148,.8636-8/0. Aristéfanes Vieira Coutinho Jiinior, Juiz de Direito
da Comarca de Cascavel, Estado do Cear4, por nomeacao legal...FAZ saber
aos que 0 presente edital virem, ou o seu conhecimento tiver, que, por este
Juizo, se processam os termos de uma ACAO DE EXECUCAO
HIPOTECARIA, promovida pela ASSOCIACAO DE POUPANCA E

EMPRESTIMO contra a devedora CARLOTA JOAQUINA CAMARCO
DE FREITAS. E como os devedora se encontra em lugar incerto e nao
sabido, foi passado o presente edital com prazo de dez (10) dias, através do
qual fica citada a aludida devedora, para, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, efetuar o pagamento da quantia de R$5.837,88 (cinco mil, oitocentos
¢ trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), acrescida de juros e multa de
mora, corre¢io monetaria, em favor da exequente, ou garantir bens A penhora,

tantos quantos bastem para o pagamento da divida. Ciente de que a sede do
Juizo é o Férum Des. Carlos Facundo, sito na Rua Prof. José Anténio de
Queiroz, s/n°, Cascavel-Ce. E para que ninguém possa alegar ignorancia,
mandou expedir o presente edital que serd afixado no local piiblico de
costume e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de
Cascavel, Estado do Ceara, aos vinte e quatro (24) dias do més de junho de
2002. Eu, Claudio Carvalho da Silva, Auxiliar Judiciario, digitei, e eu,

Francisco Antonio da Silva, Diretor de Secretaria, subscrevo.
Aristéfanes Vieira Coutinho Junior
Juiz de Direito

22 DE JULHO

JUNIOR, Juiza de Direito respondendo pela 1* Vara por nomeagao legal...
FAZ SABER a todos quanto o presente edital de praga e eventual leilao,
virem, ou dele conhecimento tiverem que no dia cinco (05) de agosto de
2002, as 10:00 horas, a porta principal do ediffcio do Férum local, sito na
Rua Prof. José Anténio de Queiroz, S/N, Cascavel-Ce., o Oficial de Justiga
que estiver servindo de porteiro dos auditérios levard a ptiblico o pregiio de
venda ¢ arrematagao, a quem mais der e maior lanco oferecer, igual ou

acima da avaliac&o total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), os
seguintes bens, penhorados do executado

JOSE MARIA ROCHA, na Ac&o

de Execugao que o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL move
Uma lixadeira
elétrico de 50
elétrica, marca

contra J M ROCHA e JOSE MARIA ROCHA, a saber: 1elétrica, industrial, marca Invicta, acoplada em um motor
CV, avaliado em R$3.000,00 (trés mil reais); 2- Uma serra
Invicta, acoplada em um motor elétrico de 50CV, avaliado

em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), totalizando R$4.500,00 (quatro
mil e quinhentos reais)” Caso nao seja ofertado lanco superior ou igual ao

da avaliag&o, no primeiro leildo, fica j4 assinalado o dia 19 de agosto de
2002, também as 10:00 horas, para o segundo leilio, no qual os bens serio
arrematados pelo maior lango, salvo prego vil. E, para que ninguém possa
alegar ignorancia, mandou expedir o presente edital. Dado e passado nesta
Cidade de Cascavel, Estado do Cearé, aos vinte e oito (28) dias do més de
junho do ano dois mil ¢ dois (2002). Eu, Claudio Carvalho da Silva, Auxiliar
Judicidrio, digitei e eu, Maria Inez Guimaraes Carvalho, Diretora de
Secretaria,

subscrevi.

aceitos como

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Dado e passado nesta
Cidade de Cascavel, Estado do Cearé, aos vinte e sete (27) dias do més de
junho do ano dois mil e dois (2002). Eu, Claudio Carvalho da Silva, Auxiliar
Judiciario, digitei e eu, Francisco Antonio da Silva, Diretor de Secretaria,
subscrevi.
ARISTOFANES

VIEIRA COUTINHO
Juiz de Direito

JUNIOR

Seo

PODER JUDICIARIO-JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
CASCAVEL, ESTADO DO CEARA, SECRETARIA DA 1" VARAEDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE VINTE(20) DIAS.
JUSTICA GRATUITA. Aristéfanes Vieira Coutinho Junior, Juiz de
Direito da 1° Vara desta Comarca por nomeacao legal... FAZ SABER a

todos quantos este piiblico edital virem, ou dele noticias tiverem, que, por
requerimento de MANOEL VALDECI PEREIRA DE OLIVEIRA, foi
determinada a expedigao deste edital perante este Juizo em uma Acido de
Usucapiao Extraordinario, processo n° 2000.0148.9460-3/0 (1295), para
aquisigéo do seguinte imével, com posse mansa e pacffica por mais de
vinte (20) anos: “Um terreno rural, situado na localidade de “Sitio Paiva”,
como

nesta Cidade de Cascavel-Ce.,
com

culturas

tempordrias

onde plantou drvores

de toga,

milho,

e feijao,

terreno este com as seguintes medidas e extremas: ao NORTE, medindo
168,00m, com a propriedade do Sr. JOSIAS; ao SUL, medindo 202,00m,
com a propriedade do Sr. PEDRO DOMINGOS DA SILVA; ao

NASCENTE,

medindo 525,00m, com a propriedade do Sr. TARGINO

PEDRO VIEIRA; ao POENTE, medindo 592,00m, com a propriedade do
Sr. CHOFRE SOUZA’ FALCAO, perfazendo uma 4rea total de 10,8 ha”. O
Juiz mandou expedir este edital de CITACAO dos réus incertos e eventuais
interessados, para, querendo, contestarem a aco, no prazo de quinze(15)

dias, a contar do vencimento do prazo deste edital, sob pena de revelia,
caso em que se presumirao aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pela parte autora. Dado e passado nesta Cidade de Cascavel, Estado do
Ceara, aos vinte e oito (28) dias do més de junho do ano dois mil e dois
(2002). Eu, Claudio Carvalho da Silva, Auxiliar Judiciario, digitei e eu,
Francisco Antonio da Silva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
ARISTGFANES

VIEIRA COUTINHO
Juiz de Direito

JUNIOR

COMARCA DE FARIAS BRITO
EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA
Justica Gratuita
Natureza: A¢do de Interdigao e Curatela

Processo n° 1999.067.00132-5
Rte: Maria de Franca Duarte
Rdo: José Serino de Oliveira

ARISTOFANES VIEIRA COUTINHO JUNIOR
Juiz de Direito — 1* Vara
EE

PODER JUDICIARIO-JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
CASCAVEL, ESTADO DO CEARA, SECRETARIA DA 1? VARAEDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE VINTE(20) DIAS.
‘JUSTICA GRATUITA. Aristéfanes Vieira Coutinho Junior, Juiz de
Direito da 1° Vara desta Comarca por nomeacio legal... FAZ SABER a
todos quantos este ptiblico edital virem, ou dele noticias tiverem, que, por
requerimento de JOAO DE CASTRO SILVA e sua mulher EUNICE
NOGUEIRA DA SILVA, foi determinada a expedicio deste edital perante
este Juizo, em uma Ag&o de Usucapiae Ordinario, processo n°
2000.0148.9062-4/0 (1224), para aquisigao do seguinte im6vel, com posse
mansa e pacifica por mais de dez (10) anos: “Um terreno na Rua Joaquim
Ferreira, 585, neste Municipio, com uma 4rea de 564,00m2, com uma casa
construida medindo 270,72m2, medindo ao LESTE, 20,00m, extremando
com a Rua Joaquim Ferreira; ao OESTE, medindo 20,00m, extremando

com as propriedades de Raimundo Valter Ribeiro e Francisco Contino da
Silva; ao NORTE,

|

aco, no prazo de quinze(15) dias, a contar do vencimento do prazo deste
edital, sob pena de revelia, caso em que se presumirio

frutiferas, bem

PODER JUDICIARIO-JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
CASCAVEL, ESTADO DO CEARA, SECRETARIA DA 1* VARA-EDITAL
DE PRACA E EVENTUAL LEILAO, PRECATORIA N° 2000.0148.82885/0 (688). JUSTICA GRATUITA. ARISTOFANES VIEIRA COUTINHO
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Alzirene Moreira; ao SUL, medindo 28,60m, extremando com a propriedade
de Luiz Carlos Félix”. O Juiz mandou expedir este edital de CITACAO
dos réus incertos e eventuais interessados, para, querendo, contestarem a

em Choré Guanacés,
Rae

DE 2002- CADERNO

medindo 27,80m, extremando com a prop. de Maria

A Doutora ICLEA AGUIAR ARAUJO ROLIM, Juiza de Direito,
titular desta Comarca de Farias

Brito-CE, por nomeagio legal, etc..

Faz saber a quantos virem ou tomarem conhecimento do presente
edital, que pelo expediente desta Secretaria de Vara Unica da Comarca de
Farias Brito-CE tramitaram os autos de um processo de interdigdo, ajuizado
por MARIA DE FRANCA DUARTE, brasileira, casada, do lar, residente e
domiciliado(a) no Sitio Volta, em Farias Brito-CE, em face de seu filho
JOSE SERINO DE OLIVEIRA, brasileiro(a), solteiro(a), agricultor residénte

no enderego supramencionado, sendo que as fils. 43/45 fora prolatada
sentenga decretando a interdi¢&o do(a) mesmo(a), porquanto, resultou
reconhecida a sua incapacidade absoluta para exercer, pessoalmente, os
atos da vida civil, na forma do art. 5°, Il cfc 0 art. 454 ambos do CC, por ser
portador de psicose epilética, em conformidade com o laudo pericial de fis.
32 ¢ 33, sendo-lhe nomeado(a) curador(a) o(a) Sr(a) MARIA DE FRANCA
DUARTE, retroqualificado(a), cujo “munus” ser4 exercido sem limites. E
para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente
edital, que deverd ser publicado no Diario da Justica do Estado do Ceard,
por trés (03) vezes consecutivas, com intervalo de dez (10) dias de uma
publicagao para a outra e afixado no local de costume. Cumpra-se, em
observancia 4s cominacées legais. Dado e passado nesta cidade e Comarca
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de Farias Brito-CE, aos 08 (ito) dias do més de julho do ano dois mil e
dois (2002). Eu, (Maria Vanuza Pereira Leite - Diretora de Secretaria), o
digitei e o subscrevi.

FORTALEZA,

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

PROCESSO N?® 2000.01515074-8 (2001.104.00232-5)
JUSTICA GRATUITA
EDITAL DE CITAGAO - 30 dias
O DOUTOR JOSIAS NUNES VIDAL, JUIZ DE DIREITO DA 2*
VARA DA COMARCA DE MORADA NOVA, RESPONDENDO PELA
COMARCA DE FORTIM, ESTADO DO CEARA POR NOMEACAO
LEGAL, ETC.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de CitagZo com
prazo de 30 (trinta) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita
neste Juizo e Secretaria, uma Acao de Execucio Fiscal movida pela Fazenda
Publica Estadual contra Pesca ALro Mar s/a, inscrita no CNPJ sob n°
10.784.221/0010-42, e seus sdcios-gerentes BENTO DE Assis Brito NETO,
CPF/MF n° 00.477.754-91, FERNANDO FERREIRA Lette BuRLE, CPF/MF n°
04.009.394-87 e FREDERICO JOSE F, LEITE BURLE, CPF/MF N° 038.827.64449, por divida no valor de 780.282,43 (setecentos e oitenta mil, duzentos e
oitenta e dois reais e quarenta e trés centavos), conforme Certidio de Divida
Ativa n° 1998.06357-7, inscrita em 31/07/1998, e como nao foi possivel
cité-los pessoalmente, por nao ser encontrado nenhum dos seus
representantes legais, mandou expedir o presente EDITAL, que sera
publicado no Diario da Justiga e afixado no Férum local, sito 4 rua Tancredo
Neves, s/n, Fortim-CE, a fim de citar a referida empresa bem como seus
sécios-gerentes susos referidos, da aco supra citada, bem como para pagar
o débito acima indicado acrescido de juros e multa de mora, despesas
processuais e honordrios advocaticios, ou garantir a execug4o, sob pena de
penhora ou arresto. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de Fortim,
Estado do Ceara, aos 12 (doze) dias do més de julho do ano dois mil e dois
(2002). Eu, José Roberto da Costa Nogueira, Auxiliar Judiciario, o digitei.

DR. JOSIAS NUNES VIDAL
Juiz de Direito/respondendo
Br

PROCESSO N° 2000.0151.5157-4 (2002.104.00035-8)
JUSTICA GRATUITA
,

EDITAL DE CITAGAO - 15 dias
O DOUTOR JOSIAS NUNES VIDAL, JUIZ DE DIREITO DA 2*
VARA DA COMARCA DE MORADA NOVA/CE, RESPONDENDO
PELA COMARCA DE FORTIM, ESTADO DO CEARA POR

2

SECRETARIA DA VARA UNICA
PROCESSO N° 252/01
JUSTICA GRATUITA
EDITAL DE PUBLICACAO DE
SENTENCA DE INTERDICAO

Juiza de Direito - Titular

FORUM DES. JOSE MAURI MOURA ROCHA

DE 2002- CADERNO

COMARCA VINCULADA DE IBICUITINGA

DR*. ICLEA AGUIAR ARAUJO ROLIM

‘COMARCA DE FORTIM

22 DE JULHO

O Dr. Henrique Jorge Granja de Castro, Juiz de Direito da Vara
Unica da Comarca Vinculada de Ibicuitinga, Estado do Cear4, por nomeacio
legal, etc.
FAZ SABER aos que 0 presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que tendo em vista requerimento formulado por RAIMUNDO

MOREIRA

NETO, foi decretada por este Juizo

a INTERDICAO

de

FRANCISCO CLENILSON MOREIRA, tendo, como causa da
interdigao, deficiéncia mental, que o(a) torna permanente invalido(a) para
exercer os atos da vida civil, tudo de conformidade com ar. sentenga deste
Juizo, datada de 27 de maio de 2001, prolatada nos autos acima
mencionados, tendo sido nomeado(a) RAIMUNDO MOREIRA NETO,
brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na localidade de
Antonio Pereira - Ibicuitinga/Ce., curador(a) do(a) interditando(a), cujo
minus sera exercido sem limites enquanto persistir a anomalia psiquica.
E, para que de fato ninguém alegue ignorancia, mandou expedir o presente
edital, que sera afixado no local ptiblico de costume e publicado junto a
Imprensa Oficial do Estado, por trés vezes, com intervalo de dez (10) dias,
na forma do art. 1.184, do CPC. Dado e passado nesta cidade de Ibicuitinga,
Estado do Ceard, aos 25 de junho de 2002. Eu, Izabel Cristina Soares Ferreira
Félix, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevi.
Henrique Jorge Granja de Castro
Juiz de Direito

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

COMARCA DE ICO
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Doutor — Ademar da Silva Lima, MM. Juiz de Direito Titular
da Comarca de Ic6, Estado do Ceara, no uso de suas atribuigées legais, etc.
FAZ. SABER a todos quantos virem o presente Edital de Citagdo
com prazo de trinta (30) dias, ou dele conhecimento tiverem que por este
Juizo e expediente da Secretaria de Vara Unica desta Comarca, tramitam os

autos de uma Acdo de Investigacéo de Paternidade,

tombo n.°

2002.011.00209-1, promovida por Tamires Gregério, representada por
sua mie Josefa Lucineide Gregorio, em face de Juraci Roseno da Silva,
brasileiro, solteiro, operario, e como consta nos autos que o promovido
encontra-se em lugar incerto e nado sabido, vai o presente edital, a fim de
cité-lo de todos os termos da presente ago, bem como para contestar,
querendo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de serem tidos como
verdadeiros os fatos articulados pela autora. Dado e passado na cidade e
Comarca de Ic6, Estado do Ceara, aos 17 de julho de 2002. Eu, (Rdo Erlanio
Vidal Ferreira) Auxiliar Judiciario, o digitei e eu, (Expedito Batista da Silva
Jinior), Diretor de Secretaria, subscrevi.

NOMEACAO LEGAL, ETC.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citagdéo com
prazo de 15 (quinze)-dias virem ou dele conhecimento tiverem, que por
parte de OTACILIA PsREIRA DE SENA, brasileira, casada, do lar, residente na
Rua Maria Mota, 360, Fortim/CE, foi proposta uma Ago de Divércio
Litigioso contra FRANCISCO DE Assis PEREIRA DE SENA, brasileiro, casado,
agricultor, e como o Promovido encontra-se em lugar incerto e nao sabido,
mandou o MM Juiz, expedir o presente EDITAL, que ser4 publicado no
Didrio da Justiga e afixado no dtrio do Férum local, a fim de citar o acionado
FRANCISCO DE Assis PEREIRA DE SENA, da aco supra citada, bem como
para comparecer 4 audiéncia conciliatéria redesignada para o dia 28/08/
2002, as $:60 horas, no Férum local, sito 4 Rua Tancredo Neves, s/n, Fortim/
CE, advertindo-se de que o prazo para apresentar defesa sera de 15 (quinze)
dias a contar da audiéncia conciliatéria. Fica desde j4 intimado o Promovido
a participar da audiéncia suso designada. Cumpra-se. Dado e passado nesta
cidade de Fortim, Estado do Ceara, aos dezessete (17) dias do més de julho
do ano dois mil e dois (2002), Eu, José Roberto da Costa Nogueira, Auxiliar
Judiciadrio, 0 digitei.
:

DR. JOSIAS NUNES VIDAL
Juiz de Direito/respondendo

Ademar da Silva Lima
Juiz de Direito
teak

SECRETARIA DE VARA UNICA
EDITAL DE INTIMAGAO COM PRAZO DE 60 DIAS
O Doutor ADEMAR

DA SILVA LIMA, Juiz de Direito Titular da

Comarca de Ic6, Estado do Ceara, no uso de suas dtribuigées legais, etc.
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente Edital de Intimagao
com prazo de sessenta (60) dias, ou dele noticia tiverem, que por este Juizo
e Secretaria de Vara, tramita uma acéo criminal de Les&o Corporal, tombo
n° 1998.011.00171-0, proposta pela JUSTICA PUBLICA, contra

FRANCISCO COSMO DO NASCIMENTO - “Mosquito”, brasileiro,
solteiro, sem profisso definida, filho de Lourival Cosmo do Nascimento, e
como consta nos autos que o acusado encontra-se em local incerto e ndo
sabido, expediu-se o presente edital para INTIMA-LO da sentenga que
declarou a exting4o da punibilidade em relac&o ao acusado supra, no que
atine ao crime que lhe foi imputado nesse processo, capitulado no art. 129
do CPB. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Ic6, Estado do Ceara,
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FORTALEZA,

22 DE JULHO

ao 17 de julho de 2002. Eu, (Rdo. Erlanio Vidal Ferreira), Auxiliar Judicidrio,
o digitei. Eu, (Expedito Batista da Silva Junior), Diretor de Secretaria,
subscrevo.
Ademar da Silva Lima
Juiz de Direito

DE 2002- CADERNO
eR

EDITAL DE INTIMACAO - PRAZO DE 20 DIAS
Acido de Retificacio de Registro
( Justica Gratuita)

A Dra. ANDREA

COMARCA DE IRAUCUBA

2

PIMENTA

FREITAS PINTO,

MM. Juiza

Substituta da Comarca de Itarema do Estado do Ceard, no uso de suas

atribuigdes legais,
FAZ

Processo N° 2001.110.00360-5 (721/20010
Agao: Pedido de Curatela

SABER

aos

que o

presente

edital

virem,

ou

dele

conhecimento tiverem que, por parte de APRIGIO FELIPE DA ROCHA

Requerente: Rita Rodrigues Cruz
Interditanda: Antonia Rodrigues Cruz
__EDITAL DE PUBLICACAO DE SENTENCA
DECLARATORIA
DE INTERDICAO (Art, 1184 do CPC)

O Dr. GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS, Juiz Substituto
da Comarca de Iraucuba, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL, virem ou dele

FILHO,
foi requerida uma acao de retificagio de registro,
proc.2001.111.00201-7 (076/01), estando o autor trabalhando na cidade
de Fortaleza- Ce, em enderego incerto e nao sabido, pelo presente edital
com 0 prazo acima mencionado, fica intimado o autor Aprigio Felipe da
Rocha Filho, para querendo, dizer do seu interesse no prosseguimento
desse feito, mormente quanto ao parecer ministerial de fls. 26-V, que
segue adiante transcrito: PARECER de fls. 26-V: “ C/vista. MM? Juiza,
nos autos nao ha prova documental da profiss&o alegada pelo requerente. O

mesmo declara as fls. 14 que trabalhou na EMPESCA, razio pela qual

noticia tiverem e a quem possa interessar, que por este Juizo foi decretada
ainterdi¢ao de ANTONIA CRUZ DE SOUSA, sendo que a mesma apresenta
retardo mental grave irreversivel (CID F —- 72), estando incapacitada para
desempenhar os atos da vida civil, tudo em conformidade com a sentenga
deste Juizo datada de 13.06.2002, prolatada nos autos do processo acima
identificado, Ag&o de Curatela, tendo sido nomeada a Sra. RITA

julgamos necesséria a juntada de declaracio da referida empresa sobre a
atividade laboral do requerente, ou, sendo necessario qualquer documento
habil(por ex. declarag&o da colénia de pescadores ou associagio) a
comprovar tal afirmagao, além da oitiva das testemunhas arroladas na
exordial. E 0 parecer. Jtarema, 12 de margo de 2002. (a) Margarida de
Carvalho Barbosa — promotora de Justica “, seb pena de extincao, nos

RODRIGUES

sera

termos do art. 267§ 1° do CPC, no prazo de 48 horas. E para que chegue

exercido sem limites. E para que chegue ao conhecimento dos interessados,
mandou o MM. Juiz Substituto, expedir o presente Edital e publicar em 03
(ts) vezes com intervalo de 10 (dez) dias de uma publicac&o para outra,
conforme determina o art. 1.184 do CPC, na Imprensa do Tribunal de Justiga.
CUMPRA-SE na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Irauguba, Estado do Ceara, aos 27 (vinte e sete) dias do més de junho do
ano dois mil e dois (2002). Eu, Ana Paula B. Fernandes, Att. Judiciéria, 0

ao conhecimento de todos, mandou a MM* Juiza publicar o presente edital.
DADO ec PASSADO nesta cidade e comarca de Itarema do Estado do Ceara,
aos vinte e seis (26) dias do més de junho de ano de dois mil e dois (2002).
Eu, Marcia Maria Pimenta Paz, Diretora de Secretaria, o subscrevo.

CRUZ,

curadora da referida interditanda,

cujo munus

Dra. Andréa Pimenta Freitas Pinto
Juiza Substituta

digitei.

~COMARCA DE JAGUARUANA

Giacumuzaccara Leite Campos
Juiz Substituto da Comarca
* de Iraucuba.

SECRETARIA DE VARA UNICA

Pub dj 02/07, 12/07 e 22/07/2002

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE VINTE(20) DIAS

~ COMARCA DE ITAREMA
EDITAL DE CITACAO - PRAZO DE 30 DIAS
Acido de Usucapiaio
‘A Dra. ANDREA PIMENTA FREITAS PINTO, MM? Juiza
Substituta da Comarca de Itarema do Estado do Ceara, no uso de suas

atribuigées legais,
FAZ SABER

que tramita pelo expediente desta Secretaria

Judiciaria os termos de uma acgéo de USUCAPIAOQ, registrada sob 0 n.°
2002.111.00040-6 , ajuizada por RAIMUNDO DIAS DE ALBUQUERQUE
e sua esposa MARIA OZANA OLIVEIRA SANTOS, brasileiros, casados,
aposentados, ele agricultor, ela aposentada, residentes e domiciliados na
localidade na Localidade de Touro, cuja posse exercem de forma mansa e
pacifica ha mais de 20 anos, de forma continua e ininterrupta, sem oposicao
nem contestagao de forma alguma, sendo o imével constituido de um terreno,

com uma area de 52,82ha e Perimetro de 6.115,50m assim distribuidos
com seus respectivos confinantes: AO NORTE ~— mede 2.850m com as
terras do Sr, José Neto de Aguiar, residente na localidade de Touro, Itarema/

Ce, AO SUL — mede 3.000m com as terras do Sr. Raimundo Cacau de
Oliveira, residente na localidade de Touro, neste municipio; AO LESTE —
mede 133,50m com as terras do Sr. Geraldo Magela Rios Filho, residente
em Itarema/Ce, e Ao OESTE — mede 122m com o Rio Mirim. E para que

niio se alegue ignorancia, é passado o presente edital, através do qual
ficam citadas as pessoas em cujo nome esta transcrito o imével, a saber:
MARIA ILCA MAGNO ROMERO, casada com ANTENOR
ROMERO, e MARIA DAS GRACAS MAGNO, como também os
INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS,
nos termos dos arts. 232,IV e 942 ambos do CPC, advertindo-se que nao
sendo contestada a presente agéio, se presumirio aceitos pelos réus, como
verdadeiros os fatos articulados pelos autores.Eu, Marcia Maria Pimenta
Paz, Diretora de Secretaria, o digitei. Itarema, 08 de maio de 2002.
Dra. Andréa Pimenta Freitas Pinto
Juiza Substituta

:

Justiga gratuita

O Dr. CLAUDIO IBIAPINA, Juiz de Direito, Titular desta Comarca
de Jaguaruana(CE), por nomeagio legal, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo acima
mencionado, virem ou dele tomarem conhecimento que, tramita nesta
Comarca os termos e atos de uma Acdo de USUCAPIAO

EXTRAORDINARIO N? 2002.075.00218-1 requerida por ANA BEZERRA
DE OLIVEIRA MARQUES, brasileira, vitiva, do lar residente e domiciliado
nesta Comarca na localidade denominada “Sitio Figueredo”, com 0 objetivo
de comprovar a posse mansa, pacifica e continua do imével descrito a seguir:
imével rural denominado “S{TIO FIGUEREDO”, localizado neste
Municipio
hectares,

e Comarca
tendo

de Jaguaruana/CE,

as seguintes

dimensdes

com

uma

4rea total

e confrontacgdes:

Ao

de

1,27

Norte,

por

onde mede 21,80 metros de forma linear, ou seja, formando um Angulo de
90° graus com o Leste e 90° graus como Oeste; Ao Sul, por onde mede
21,80 metros de forma linear, ou seja, formando um Angulo de 90° graus
como

Leste e 90° graus

com

o Oeste;

Ao

Leste,

por onde

mede

586,00

metros de forma linear, ou seja, formando um Angulo de 90° graus com o
Norte e 90° graus como Sul; Ao Oeste, por onde mede 586,00 metros de
forma linear, ou seja, formando um Angulo de 90° graus como Norte e 90°
graus como Sul. Limitando-se: Ao Norte, com terras de Albertino Rocha
de Oliveira; Ao Sul, com terras de Francisco Raimundo da Silva; Ao Leste,
com terras de José Pereira Felipe e ao Oeste, com terras de José Edalves
Pereira, em nome de nenhuma pessoa fisica ou jurfdica, no Cartério de
Iméveis de Jaguaruana/CE, conforme planta anexa aos autos. Através do
qual ficam citados os confinantes e demais interessados ausentes, incertos,
desconhecidos, para querendo, e no prazo de quinze(15) dias contestarem
a presente agdo, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos
alegados na pega vestibular. DADO e PASSADO nesta cidade e comarca
de Jaguaruana, Estado do Ceara, aos dois(02) dias do més de julho do ano
de dois mil e dois (2002). Eu, Cosmo Gilberto da Silva, Diretor de Secretaria,
o digitei, imprimi e subscrevo.

CLAUDIO IBIAPINA
Juiz de Direito Titular
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FORTALEZA,

COMARCA DE JARDIM

O Dr. Francisco José Mazza Siqueira, MM?®. Juiz de Direito
Respondo pela 1* Vara desta Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do

JUSTICA GRATUITA

O Dr. Anténio Vandemberg Francelino Freitas, Juiz de Direito
Comarca ora respondendo, por nomeagio legal, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL, virem ou
dele tiverem conhecimento, que tem curso por esta Secretaria de Vara
Unica uma Acio de Assentamento de Registro, promovida por
FRANCISCO JOAO DA SILVA, brasileiro, solteiro, agricultor, JardimCE. sendo que o processo encontra-se paralisado ha mais de trinta
(30)dias, dependendo sua movimentag&o de providéncias da parte
interessada em seu andamento, consistente no cumprimento do
despacho de fls. dos autos, pelo que mandou o MM Juiz, em
observancia aos preceitos da lei, publicar este edital no Didrio da
Justiga, pelo que fica o requerente, pessoalmente intimado, através
deste edital, para no prazo de quarenta‘e oito (48)horas, providenciar
o andamento do feito, juntando a declaragao de pobreza, sob pena de
extingZo do processo e arquivamento dos autos, nos termos do art.
267, inciso III, § 1°, do Cédigo de Processo Civil. Dado e passado
desta

de Vara Unica,

Férum

Dr. Elizeu Barroso,

julho de 2002. Eu, José Barreto Couto
digitei. Eu, Diretora o Subscrevo.

Filho,

2

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

EDITAL DE INTIMACAO

nesta Secretaria

DE 2002- CADERNO

COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE

'

Secretaria de Vara Unica
Prazo 20 dias

Processo n ° 2001.076.00270-2

22 DE JULHO

aos

Ceara, no uso de suas atribuicdes legais, etc... Faz saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juizo
e respectiva Secretaria se processaram os autos de uma Interdi¢ao, processo

n.° 2000.0159.9173-4 impetrada por CICERA MARIA BARBOSA LIMA
RAFAEL em desfavor de HOSANA OLIVEIRA DE LIMA, tendo sido,
por sentenga, contra a qual nfo houve recurso, decretada a interdi¢fo desta
ultima, que é portadora de doenga mental grave, tendo sido nomeada a Sra.

CICERA MARIA BARBOSA LIMA RAFAEL, como CURADORA, cujo
muinus, sera exercido sem limites. E, para que chegue ao conhecimento de
todos é expedido o presente edital que sera publicado por trés vezes com
intervalo de dez (10) dias no Diario da Justiga. CUMPRA-SE. Dado e
passado nesta cidade de Juazeiro do Norte Estado do Ceara, aos dezoito
(18)-dias do més de julho de 2.002 (dois mil e dois). Eu, Cicero Vidal de
Brito, Auxiliar Judiciario, digitei. E, Eu, Maria do Socorro de Luna, Diretora

da Secretaria, subscrevi.

DR. FRANCISCO JOSE MAZZA SIQUEIRA
Juiz de Direito Respondendo pela 1* Vara

12 de

auxiliar judiciario,

o

COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Dr. Ant6nio Vandemberg Francelino Freitas
Juiz de Direito - resp.

SECRETARIA DE VARA UNICA
EDITAL D INTERDICAO

~COMARCA VINCULADA DE JIJOCA DE
JERICOACOARA

A Bel*. Maria Nadir Aratijo Papaléo — MM* Juiza de Direito titular
desta Comarca de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceara, por nomeagdo
legal, etc...

SECRETARIA DE VARA UNICA
JUSTICA GRATUITA
PROCESSO N° 1998.101.00937-0 (056/98)
AGAO DE INTERDICAO
REQUERENTE: MARIA SOCORRO DE SOUSA
INTERDITADO: FRANCILEIA DE SOUSA BRANDAO
EDITAL DE INTERDICAO
A Dra. MONICA
LIMA CHAVES, Juiza de Direito,
Respondendo por esta Comarca Vinculada de Jijoca, Estado do Ceara,
por nomeagio, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento que, por este Juizo, foi proferida Sentenga as fls. 82/83
dos

autos

acima

referenciados,

aos

03

de

abril

de 2002,

decretando

a

Interdic&o de FRANCILEIA DE SOUSA BRANDAO, brasileira, solteira,
nascida aos 01/05/1984, filha de Raimundo Nonato Brand&o e Raimunda
Teixiera de Sousa, residente e domiciliada neste municipio, na Rua 07
de setembro, 37, por ser a mesma portadora de oligofrenia moderada,
conforme laudo pericial incluso as fls. 74, que declarou a referida
interditada absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil e administrar
seus bens, na forma do art. 5°, n° II, e 446,
inciso I, ambos do CCB, sendo-lhe nomeada curadora, de acordo com o
art. 454 do CCB, a Sra. MARIA SOCORRO DE SOUSA, sob
compromisso, cujo munus seré exercido no 4mbito da administragao da
vida civil da interditada. Do que, para constar, foi passado o presente
Edital, o qual ser4 publicado por (03) vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias, no Diario da Justiga. Dado e passado nesta cidade e Comarca
Vinculada

de Jijoca/CE,

Secretaria

de Vara Unica,

aos oito(08)dias

do

més de julho do ano dois mil e dois(2002). Eu, Francisca Hozana do
Nascimento, Auxiliar Judiciaria o digitei. E eu, Rilma Rosélia Costa de
Carvalho, Diretora de Secretaria de Vara Unica, o subscrevi.

FAZ SABER a quantos o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juizo e secretaria de Vara Unica foi
requerida e decretada a interdigao de MARIA DO SOCORRO CORREIA
LIMA, brasileira, viiva, nascida em 07 de Junho de 1910, filha de Francisco
Augusto Correia Lima e de Luiza de Moraes Lima, residente e domiciliada
na Rua Major Ideldonso n° 83, nesta cidade. Sendo a mesma portadora de
Deméncia Senil do tipo Alzheimer, concequentemente impossibilitada de
reger sua propria pessoa e administrar seus bens. Foi nomeada curadora a
Sra. VALERIA MARIA DE AGUIAR ELLERY, brasileira, divorciada,
residente no mesmo enderego da interditada, para exercer o minus sem
restrigdes. Do que para constar, de acordo com a sentenga proferifa nos
autos de n° 1900/02 (2002.017.00078-3) — Acéo de Interdigio, e para efeito
do art. 1.184 do CPC foi passado o presente Edital que deverda ser publicado
no Diario da Justiga, trés vezes, com intervalo de dez dias. Dado e passado
nesta Cidade e Comarca de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceara, aos
vinte e oito (28) dias do més de junho do.ano dois mil e dois (2002). Eu,
_ Jtilia Maria Linhares de Sa Torres, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevi.
Bel* MARIA

NADIR ARAUJ O PAPALEO
Juiza de Direito

PUB. DJ DIAS 11/07, 22/07 E 01/08/2002
week

SECRETARIA DE VARA UNICA
EDITAL DE INTERDICAO
(Justicga Gratuita)

O Bel. Djalma Sobreira Dantas Jinior - MM. Juiz de Direito
Auxiliar da 2* Zona Judiciaria - Iguatu/Ce., respondendo por esta Comarca
de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceara, por nomeagao legal, etc.
FAZ SABER a quantos o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juizo e Secretaria de Vara Unica foi
requerida e decretada a interdicaio de JOSEFA ADALBERLITA DE SOUSA
CUSTODIO, brasileira, casada, do lar, nascida em 21 de marco de 1978,

Dra. MONICA IIMA CHAVES

filha de Manoel Casimiro de Souza e de Maria Aldenir de Souza, residente

Juiza de Direito - Respondendo

e domiciliada nesta cidade, sendo a mesma portadora de Psicose Epiléptica
- CID F 06.8, consequentemente impossibilitada de reger sua propria pessoa

PUB. DJ DIAS 10/07, 22/07 E 01/08/2002

e administrar seus bens. Foi nomeado curador o Sr. DAMIAO JOSE

DIARIO DA JUSTIGA N° 136

FORTALEZA,

22 DE

JULHO

CUSTODIO, brasileiro, casado, borracheiro, residente no mesmo endereco
da interditada, para exercer o minus sem restrigdes. Do que para constar,

de acordo

com

a sentenga

proferida nos

autos

DE 2002- CADERNO 2

BTER

EDITAL DE INTERDICAO

de n° 1931/02

(2002.017.00126-7) - Acido de Interdigio, e para efeito do art. 1.184 do

Proc. n° 1998.046.00264-0
JUSTICA GRATUITA

da Justicga, trés vezes, com intervalo de dez dias. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Lavras da Mangabeira, Estado do Cear4, aos doze
(12) dias do més de julho do ano dois mil e dois (2002). Eu, José Raimundo

O Dr. Liicio Alves Cavalcante, MM. Juiz de Direito da Comarca
de Mauriti, Estado do Ceard, por nomeacdo legal, etc., FAZ SABER aos

CPC, foi passado o presente Edital que deverd ser publicado no Didrio

do Nascimento Junior, Atendente Judicidrio, digitei. Eu, (Julia Maria
Linhares de Sé 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

~ COMARCA DE MARCO
PROCESSO N° 2000.077.00073-7
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS

que o presente Editalde Interdi¢&o virem ou dele noticia tiverem e a
quem interessar possa, que tramitou por este Juizo e expediente da
Comarca de Mauriti, uma Agio de Interdigdo, requerida por Cicero
Horcélio Gongalo, tendo, por sentenga, datada de 09 de maio de 2.001,
sido decretada a interdig¢io de ANTONIA DA SILVA MUNIZ, incapaz
de auto gerir-se, sendo nomeada curadora, sob compromisso, 0
requerente. E para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar,

manda o MM. Juiz expedir o edital, que deverd ser publicado 03 (trés)

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias de uma publicagao para outra, no
Diario da Justiga do Estado do Cearé. Dado e passado nesta cidade e
Comarca

aos

25

(vinte

e cinco)

dias

do

wR

VIEIRA, brasileiro, casado, agricultor,

residente e domiciliado na localidade
Marco-Ce.., foi proposta uma ACAO
bens deixados com o falecimento de
ocorrido em 6 de novembro de 1998.
Juiz de Direito, titular desta Comarca,
de 30 DIAS, que além de afixado no
Diario da Justiga Estadual, por meio do

do Ceara,

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

ODr J OSE COUTINHO TOMAZ FILHO, Juiz de Direito, titular desta

EXPEDITO

Estado

de Albuquerque, Diretor de Secretaria, que o digitei, assino e subscrevo.

Comarca de Marco, Estado do Ceara, por nomeacafo legal, etc... FAZ
SABER aos que o presente Edital de Citacdo com o prazo de TRINTAG0)
DIAS, virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar, que por
parte de RAIMUNDO

de Mauriti,

més de junho de dois mil e dois (2.002). Eu, Raimundo Osmar Borges

‘EDITAL DE INTERDICAO

de Cajueirinho, neste Municipio de
DE INVENTARIO em face dos
JOAO MAGALHAES VIEIRA,
Por ordem, ainda, do Exmo. Sr. Dr.
expedi o presente Edital com prazo
local de costume serd publicado no
qual fica(m) intimado(s) e citado(s),

que o presente Edital de Interdigao virem ou dele noticia tiverem e a

DUARTE NUNES, MARIA ROCINEIDE VIEIRA, JOSE EDSON
VIEIRA e MARIA ROCICLER ALVES MAGALHAES, todos

quem interessar possa, que tramitou por este Jufzo e expediente da
Comarca de Mauriti, uma Ago de Interdigao, requerida por Maria das
Dores de Souza, tendo, por sentenga, datada de 07 de dezembro de 2.001,

na forma do art. 999, § 1°, do CPC, o(s) herdeiros: JOSE ANTONIO

residentes na Comarca de Fortaleza-Ce., bem como terceiros interessados,
para todos os atos e termos do processo. Ficando os herdeiros acima
mencionados e eventuais interessados advertidos que nao havendo
contestagado se presumirao como aceitos os fatos articulados pelo autor (art.
285, CPC). Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Marco, Estado do
Ceara, aos dezoito (18) dias do més de julho do ano de dois mil e dois
(2002). Eu, Joo Dehon Silva Moreira, Diretor de Secretaria nomeado, o
digitei e o subscrevo.

Proc. n° 1997.046.00128-6

JUSTICA GRATUITA
O Dr. Liicio Alves Cavalcante, MM. Juiz de Direito da Comarca
de Mauriti, Estado do Ceara, por nomeacio legal, etc., FAZ SABER aos

sido decretada a interdigdo de CICERO RICARDO DE SOUZA, incapaz
de auto

gerir-se,

sendo

nomeada

curadora,

sob

compromisso,

a

requerente. E para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar,

manda o MM. Juiz expedir o edital, que deverd ser publicado 03 (trés)
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias de uma publicacio para outra, no
Diario da Justiga do Estado do Ceara. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Mauriti, Estado do Cear4, aos 25 (vinte e cinco) dias do
més de junho de dois mil e dois (2.002). Eu, Raimundo Osmar Borges
de Albuquerque, Diretor de Secretaria, que o digitei, assino e subscrevo.

José Coutinho Tomaz Filho

JUIZ DE DIREITO

COMARCA
DE MAURITI

DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE
JUIZ DE DIREITO
Pub. DJ dias 28/06, 09/07 e 19/07/2002
RE

EDITAL DE INTERDICAO
Proc. n° 1997.046.00128-6
JUSTICA GRATUITA
O Dr. Lucio Alves Cavalcante, MM. Juiz de Direito da Comarca
de Mauriti, Estado do Cearé, por nomeacao legal, etc., FAZ SABER aos
que o presente Edital de Interdi¢ao virem ou dele noticia tiverem e a quem
interessar possa, que tramitou por este Juizo e expediente da Comarca de
Mauriti, uma Ag&o de Interdic&o, requerida por Maria das Dores de Souza,
tendo, por sentenga, datada de 07 de dezembro de 2.001, sido decretada a

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

DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE
JUIZ DE DIREITO
Pub. DJ dias 01/07, 10/07 e 22/07/2002
ee

EDITAL DE INTERDICAO

Proc. n° 1998.046.00264-0
JUSTICA GRATUITA
O Dr. Liicio Alves Cavalcante, MM. Juiz de Direito da Comarca
de Mauriti, Estado do Ceara, por nomeagio legal, etc., FAZ SABER aos
que o presente Edital de Interdig&o virem ou dele noticia tiverem e a
quem interessar possa, que tramitou por este Juizo e expediente da
Comarca de Mauriti, uma Agdo de Interdig&o, requerida por Cicero

Horcélio Gongalo, tendo, por sentenga, datada de 09 de maio de 2.001,

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

DR. LUCIO ALVES CAVALCANTE
JUIZ DE DIREITO
Pub. DJ dias 28/06, 09/07 e 19/07/2002

S(i’@
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COMARCA VINCULADA DE MILHA

COMARCA DE NOVA RUSSAS

EDITAL DE INTERDICAO
(Justica Gratuita)

SECRETARIA DA 2? VARA
EDITAL DE PRACA

Processo n° 213/99
Requerente: Maria José Silva
Interditado: Francisco Rivaido Silva
O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz de
Direito Titular da Comarca de Solonépole, respondendo por esta
Comarca Vinculada de Milha, Estado do Ceara, por nomeagcio legal,
etc...

FAZ SABER a todos quantos 0 presente Edital virem que, por

2

PROC. N.° 1016/99 (1999.021.00769-0
)
NATUREZA DO FEITO: EXECUGAO FISCAL
EXEQUENTE: A UNIAO, pelo PROCURADOR DA FAZENDA
NACIONAL
EXECUTADO: RAIMUNDO BERNARDINO DE SOUSA - ME
AVALIACAO: R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)
LEILAO UNICO: DATA - 22.08.2002, as 10:00 horas, (MAIOR
OFERTA).
LOCAL: ATRIO DO FORUM ESCRIVAO ANTONIO BEZERRA DO
VALLE, sito 4 Rua Leonardo Aratijo, s/n - Nova Russas-CE.

este Juizo foram processados os termos da Interdigéo de FRANCISCO
RIVALDO SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Solondpole/Ce.,
nascido aos 23/05/1965, filho de Cicero Sabino Silva e de Maria José
Silva, residente no Sitio Trairas, municipio de Milha/Ce., a
requerimento de sua mae Maria José Silva, brasileira, casada, do lar,
filha de Manoel Alexandre Regio e de Maria Nazaré Alexandre,
residente no Sitio Trairas, Milha/Ce., tendo a respectiva sentenga,
datada de 23/04/2002, nomeada a mesma MARIA JOSE SILVA,
curadora do interditado e declarado este incapaz de reger a sua pessoa,
visto que sofre de deficiéncia mental, cujo “munus” serd exercido sem
limites. Este Edital serd publicado por 03 (trés) vezes, com intervalo
de 10 (dez) dias, no Didrio da Justiga Estadual, para os devidos fins.
Dado e passado nesta cidade e Comarca Vinculada de Milha, aos oito
(08) dias do més de julho do ano de dois mil e dois (2002). Eu, (Livia
Maria Moreira Barros), Diretora da Secretaria de Vara Unica, o
subscrevi.
Dr. Edson Feitosa dos Santos Filho
Juiz de Direito
Pub. DJ dias 11/07, 22/07 e 01/08/2002

A Doutora ADRIANA AGUIAR MAGALHAES, Juiza de Direito
Titular da 2* Vara desta
nomeacao legal, etc.
FAZ SABER
Auditérios, servindo de
arremata¢ao em dia, hora

Comarca de Nova Russas, Estado do Ceara, por
a quem interessar possa que, 0 Porteiro dos
Leiloeiro, levard a piblico prego de venda e
e local supracitados, o bem penhorado no processo

acima.
BEM DA ARREMATACAO: UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125
TITAN, COR AZUL, ANO E MODELO 1998, PLACAS HVS 0173,
CHASSI 9C2JC250WWR120027, CODIGO RENAVAM 696354616. Pelo
presente fica INTIMADO o executado da designagio do leilfo, caso nao
seja localizado para intimagiio pessoal. Para conhecimento dos interessados
e a fim de que ninguém possa alegar ignorancia, é expedido este EDITAL
que sera publicado e afixado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta
cidade de Nova Russas-CE, aos onze (11) dias do més de junho de dois mil
e dois (2002). Eu, (Maria Auxiliadora Melo R. Martins), Diretora de
Secretaria, o digitei e subscrevi. /M//M//II/1

ADRIANA

AGUIAR MAGALHAES

JUIZA DE DIREITO

COMARCA DE MISSAO VELHA |
EDITAL DE INTERDICAO

Justica Gratuita

JUSTICA GRATUITA

PROCESSO N?®: 2001.048.00111-0
ACAO DE INTERDICAO
PROMOVENTES: LUIS MALVARO DANTAS E S/M RAIMUNDA
ZILA SILVA DANTAS
INTERDITANDO: CiCERO EDUARDO SILVA DANTAS
O DR. FRANCISCO

EDUARDO

FONTENELE

COMARCA VINCULADA DE OCARA

BATISTA,

MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca de Missio Velha-CE, por
nomeacio legal, etc.
FAZ SABER a todos que este Edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, nos autos da Ac&o de Interdic&o a epigrafe,
em curso neste Juizo e expediente desta Secretaria de Vara Unica, foi
decretada a Interdigfo de Ci(CERO EDUARDO SILVA DANTAS,
brasileiro, solteiro, natural de Mogi das Cruzes-SP, nascido aos
08.01.1971, filho de Luis Malvaro Dantas e de Raimunda Zila Silva
Dantas, residente e domiciliado na Av. José Sobreira da Cruz, 434,
nesta cidade de Misséo Velha-CE, declarando-o incapaz de exercer

PROCESSO: N.° 0000.141.00077-5
ACAO DE CURATELA
REQUERENTE :MARIA ZETE DOS SANTOS
INTERDITANDO(A): MARIA ZONETE DOS SANTOS
EDITAL DE INTERDICAO
O DR. HENRIQUE JORGE DOS SANTOS

FALCAO,

Juiz

Substituto da Comarca Vinculada de Ocara, Estado do Ceara, por nomea¢ao
legal, etc. FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele
conhecimento
tiverem que, por este Juizo, tramitou o processo

n.°0000.141.00077-5, ACAO DE CURATELA

requerida por MARIA

ZETE DOS SANTOS, brasileira, casada, doméstica, residente e domiciliada
na localidade de Bolas, no Municipio de Ocara/Ce, em que é interditada
sua irma, MARIA ZONETE DOS SANTOS, brasileira, residente e
domiciliada na localidade de Bolas, no Municipio de Ocara/CE, julgada
pelo Dr. José Maria dos Santos Sales, Juiz de Direito desta Comarca
Vinculada de Ocara, datada de 18/08/1998, cujo o dispositivo tem o seguinte

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 5°, inc. II do Cédigo

teor. “... Desta forma, hei por bem decretar a interdicéo de MARIA

Civil, sendo-ihe nomeado curador o préprio promovente LUIS
MALVARO DANTAS, de acordo com 0 art. 454, caput, do mesmo
Estatuto Legal. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados,
mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital, que deverd ser publicado
por 03 (trés) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias de uma publicagéo
para outra, junto 4 Imprensa Oficial. Para conhecimento de todos é
passado o presente Edital, cuja 2* via fica afixada no local de costume.
CUMPRA-SE, com as cautelas de estilo.MissAo Velha, 26 de
junho de 2002.Eu, Cristiane Macédo Silva, Atendente Judicidria, o
digitei.Eu, Antonia Luzy S. L. Goncalves, Diretora de Secretaria, 0
conferi.

ZONETE DOS SANTOS, nos termos do art. 1.177 e seguintes do CPC,
declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil, na forma do art. 5°, II, do Cédigo Civil, nomeando sua curadora
a Sra. MARIA ZETE DOS SANTOS, requerente e irmd da interditanda
> que prestard o compromisso de lei, dos moldes do art. 1.187 do Cédigo
de Processo Civil. Expeca-se mandado para inscrigdo no Registro de
Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento da interditanda e
publiquem-se editais, tudo na conformidade dos arts. 12, III, do Cédigo
Civil e 1.184 do Cédigo de Processo Civil. Sem Custas. P.R.I. Apés 0
transito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.
Dado e passado nesta Cidade de Ocara estado do Ceara aos 21 dias do més
de maio do ano de dois mil e dois. Eu, Francisca Eronilde Almeida Morais
Servidora Municipal, o digitei e eu, Othon Aratijo de C. Reis, Diretor de
Secretaria, o subscrevo.
Henrique Jorge dos Santos Falcio
Juiz Substituto

Dr. Francisco Eduardo Fontenele Batista
Juiz de Direito
Pub dj 02/07, 12/07 e 22/07/2002

PUB. DJ DIAS 10/07, 22/07 E 01/08/2002
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COMARCA DE PACATUBA
SECRETARIA DA 2? VARA
Processo n° 2000. 0151.1760-0

(2651/00)

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Dr. JOAO EVERARDO MATOS BIERMANN, MM. Juiz de
Diréito Auxiliar da 5* Zona Judiciaria, respondendo pela 2" Vara desta
Comarca de Pacatuba, Estado do Ceara, por nomeacio legal, na forma da

Joao Everardo Matos Biermann
Juiz de Direito Aux. 5* Z. J. (resp.)

FAZ SABER a todos quantos 0 presente edital com prazo de trinta

(30) dias virem;-ou-dele-conhecimento tiverem, que se processando, por
Acdo de
Moreira,
de Mauro
MAURO
o qual se

encontra em lugar incerto e nao sabido, ficando o réu advertido que tem o
prazo de 15 (quinze) dias para contestar, querendo, bem como, fica sabedor
de que, nZo contestando a ac&o presumir-se-d aceita pelo mesmo, como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor (Art. 285 do CPC). O presente
edital ser4 publicado por trés (03) vezes no Diario da Justiga do Estado,
com intervalo de dez (10) dias.
Dado e passado nesta cidade de Pacatuba, Estado do Ceard, aos
onze dias do més de julho do ano de dois mil e dois (11/07/2002). Eu, Joao
Everaldo Sales Filho), Auxiliar Judiciario, digitei e imprimi. Eu, (Vicente
Marcelo Aratijo Mourao), Deretor de Secretaria (respondendo), subscrevi.
Joao Everardo Matos Biermann
Juiz de Direito Aux. 5* Z. J. (resp.)

RK

SECRETARIA DA 2? VARA
Processo n° 2000.0151.1390-7 (2535/00)
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Dr. JOAO EVERARDO MATOS BIERMANN, MM. Juiz de
Direito Auxiliar da 5° Zona Judiciaria, respondendo pela 2° Vara desta
Comarca de Pacatuba, Estado do Ceara, por nomeagio 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 Agdo de Mandado
de Busca e Apreens&o, movida por Ilma Bezerra Pereira, em face de
Raimundo Roberto N. de Oliveira, é 0 presente para CITAR o requerido

RAIMUNDO

ROBERTO

N. DE OLIVEIRA,

brasileiro, o qual se

encontra em lugar incerto e nao sabido, para, querendo, contestar a acfo,
no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertido de que, nao contestando a

ese

ago, presumir-se-a aceita pelo mesmo, como verdadeiros os fatos articulados

SECRETARIA DA 2? VARA
Processo n° 1999.050.00274-9 (2363/99)
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Dr. JOAO EVERARDO MATOS BIERMANN, MM. Juiz de
Direito Auxiliar da 5* Zona Judicidria,
Comarca de Pacatuba, Estado do Ceara,
Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o
(30) dias virem, ou dele conhecimento

BI}

de Alimentos, movida por Natan Tomé de Sousa, representada por sua
genitora, Elaine Cristina de Sousa, em face de Natal Umberto Tomé Correia,
é o presente para CITAR o promovido NATAL UMBERTO TOME
CORREIA, brasileiro, empresdrio, o qual se encontra em lugar incerto e
no sabido, para no prazo de trés (03) dias, efetuar o pagamento referente
ao débito constante no petitério, provar que o fez, ou justificar a
impossibilidade de efetud-lo, sob pena de decretar-lhe a prisdo, nos termos
da legislagao atinente 4 especie.
Dado e passado nesta cidade de Pacatuba, Estado do Ceara, aos
onze dias do més de julho do ano de dois mil e dois (11/07/2002). Eu, Joio
Everaldo Sales Filho), Auxiliar Judiciario, digitei e imprimi. Eu, (Vicente
Marcelo Aratijo Mourdo), Deretor de Secretaria (respondendo), subscrevi.

Lei, etc.

este Jufzo e expediente da 2* Secretaria, os termos de uma
Alimentos, movida pelo Francisco Jhon Lennon da Silva
representado por sua genitora, Anténia Lucimeire da Silva, em face
César Moreira da Costa, € 0 presente para CITAR o requerido
CESAR MOREIRA DA COSTA, brasileiro, casado, taxista,

DE 2002- cADERNO 2

respondendo pela 2* Vara desta
por nomeacdo legal, na forma da

pelo autor (Art. 285 do CPC).
Dado e passado nesta cidade de Pacatuba, Estado do Ceara, aos
onze dias do més de julho do ano de dois mil e dois (11/07/2002). Eu, Jodo
Everaldo Sales Filho), Auxiliar Judicidrio, digitei e imprimi. Eu, (Vicente
Marcelo Aratijo Mourio), Deretor de Secretaria (respondendo), subscrevi.

Joio Everardo Matos Biermann
Juiz de Direito Aux. 5? Z. J. (resp.)
ook

presente edital com prazo de trinta
tiverem, que se processando, por

SECRETARIA DA 2? VARA

este Juizo ¢ expediente da 2* Secretaria, os termos de uma Acido de Divércio
Direto Litigioso, Jofo Carlos da Silva, em face de Marilticia dos Santos da

Processo n° 2002.050.00082-7 (3024/02)

Silva, é o presente para CITAR a promovida MARILUCIA DOS SANTOS
DA SILVA, brasileira, casada, do lar, a qual se encontra em lugar incerto e
nao sabido, para, querendo, contestar a agdo, no prazo de 15 (quinze) dias,
ficando advertido de que, no contestando a ago, presumir-se-4 aceita pelo
mesmo, como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (Art. 285 do CPC).
Dado e passado nesta cidade de Pacatuba, Estado do Cear4, aos
onze dias do més de julho do ano de dois mil e dois (11/07/2002). Eu, Joao
Everaldo Sales Filho), Auxiliar Judicidrio, digitei e imprimi. Eu, (Vicente
Marcelo Aratijo Mourao), Deretor de Secretaria (respondendo), subscrevi.
Jo&o Everardo Matos Biermann
Juiz de Direito Aux. 5* Z. J. (resp.)

Vila das Flores, Conjunto Jereissati Ill, em Pacatuba-Cearé,

SECRETARIA DA 2? VARA

0 qual se

encontra em lugar incerto e nao sabido, ficando o réu advertido que tem o

Processo n° 2000.0151.2860-2 (3005/02)
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Dr. JOAO EVERARDO MATOS BIERMANN, MM. Juiz de
Direito Auxiliar da 5* Zona Judicidria, respondendo pela 2* Vara desta
de Pacatuba, Estado do Cear4, por nomeagdo

O Dr. JOAO EVERARDO MATOS BIERMANN, MM. Juiz de
Direito Auxiliar da 5° Zona Judiciaria, respondendo pela 2° Vara desta
Comarca de Pacatuba, Estado do Ceara, por nomeagio 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 Agio de Cobranga
com Pedido de Antecpagio de tutela, movida por Jofo Romualdo
Vasconcelos, em face de Eliezer dos Santos Vasconcelos, € 0 presente para

CITAR o requerido ELYEZER DOS SANTOS VASCONCELOS,
brasileiro, casado, eletricitario, residente na Rua 11, casa n° 55, Conjunto

aes

Comarca

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS

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 Acido de Execuciio

prazo de 15 (quinze) dias para contestar, querendo, bem como, fica sabedor
de que, néo contestando a ac&o presumir-se-4 aceita pelo mesmo, como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor (Art. 285 do CPC).
Dado e passado nesta cidade de Pacatuba, Estado do Ceard, aos
onze dias do més de julho do ano de dois mil e dois (11/07/2002). Eu, Joao
Everaldo Sales Filho), Auxiliar Judiciario, digitei e imprimi. Eu, (Vicente
Marcelo Aratijo Mourdo), Deretor de Secretaria (respondendo), subscrevi.
Joao Everardo Matos Biermann
Juiz de Direito Aux. 5* Z. J. (resp.)
Pir
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FORTALEZA,

Processo n° 2001.050.00568-2 (2884/01)
EDITAL DECLARAGAO DE INTERDICAO
O Dr. JOAO EVERARDO MATOS BIERMANN, MM. Juiz de
Direito Auxiliar da 5* Zona Judiciaria, respondendo pela 2* Vara desta
Comarca de Pacatuba, Estado do Ceara, por nomeagiio legal, na forma da
Lei, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele

22 DE JULHO

DE 2002- CADERNO

2

natural de Tacaratu/PE., filho de Luiz Rodrigues de Oliveira e de Maria
José de Queiroz, residente em lugar incerto e nao sabido, sobre todo o teor
da sentenca, datada de 26 de fevereiro de 1999, prolatada por este juizo a
fls.165/168, dos referidos autos, cuja parte final é a seguinte: “Julgo,
portanto, procedente a denincia para, nos termos do artigo 129,

paragrafo 1°, incise I e IL do Cédigo Penal, condenar o réu MANOEL

brasileiro, nascido em 14.10.1968,
Rodrigues de Sousa Tavares e de
deficiéncia mental, incapaz de reger
CURADORA, a Sra. DIANA DE

NILSON DE OLIVEIRA 4 pena de quatro anos de reclusao, que sera
cumprida em regime semi-aberto. Sobre a presente sentenca, intimemse o MP, 0 réu e seu defensor. Transitada em julgado a sentenga, lancese o nome do réu no ‘ROL DOS CULPADOS’ . Expeca-se carta de
cumprimento da pena e oficie-se ao TRE/Ce. para os devidos fins.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. e, Cumpra-se. Antonia Neuma Dias
Vasconcelos, Juiza Substituta.”. E, para que nao se alegue ignordncia,

BRITO TAVARES DA SILVA, nos autos n° 2000.0151.2489-5 (2884/

foi expedido o presente edital que sera publicado afixado na forma da lei.

01), da ACAO DE INTERDICAO. A InterdicAo é por tempo indeterminado
e tem a finalidade de reger o interditando em todos os atos de sua vida civil,
na forma do art. 5°, II, do Cédigo Civil Brasileiro, e de acordo com o art.
454, § 3°, do Cédigo Civil Brasileiro. O presente edital seré publicado por
trés (3) vezes no Didrio da Justica 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). Eu, (Joao Everaldo Sales Filho), Auxiliar Judicidrio, digitei e imprimi.
Eu, (Vicente Marcelo Aratijo Mourao), Diretor de Secretaria (respondendo),
’ subscrevi.

Dado e passado nesta cidade de Pacatuba, Estado do Ceara, aos
dezessete dias do més de julho do ano de dois mil e dos (17/07/2002). Eu,
(Joao Everaldo Sales Filho), Auxiliar Judicidrio, digitei e imprimi. Eu,
Vicente Marcelo Aratijo Mourdo), Diretor de Secretaria (respondendo),
subscrevi.

conhecimento

tiverem,

que

por

este foi declarada

MANOEL TAVARES DE BRITO,
natural de Maranguape/Ce., filho de
Francisca Luiza de Brito, portador de
sua prépria vida, sendo-lhe nomeado

a INTERDICAO

de

Joao Everardo Matos Biermann
Juiz de Direito Aux. 5° Z. J. (resp.)
PUB. DJ DIAS 22/07, 01/08 E 12/08/2002
eR

SECRETARIA DA 2? VARA
Processo n° 2000.0151.2470-4 (2889/01)
EDITAL DE INTIMACAO COM

PRAZO DE QUINZE (15) DIAS

Jodo Everardo Matos Biermann
Juiz de Direito da 5° Z. J. - respodendo

COMARCA DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DA 1° VARAPROC. 2002.0001.3280-0
EDITAL DE CITACAO
COM PRAZO DE 30 DIAS JUSTICA GRATUITA
A Dra. SONIA MEIRE DE ABREU TRANCA, Juiza de
Direito da 1* Vara da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceara, por
nomeacio legal, etc.
FAZ SABER a todos os que 0 presente Edital, com prazo de
30 dias, virem, ou dele tiverem conhecimento,

O Dr. JOAO EVERARDO MATOS BIERMANN, MM. Juiz de
Direito Auxiliar da 5* Zona Judiciaria, respondendo pela 2° Vara desta
Comarca de Pacatuba, Estado do Ceara, por nomeacio 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 da Acao de Reintegragado
de Posse com Pedido de Liminar, movida por José Maria da Silva, em face
de Elinete Carneiro Oliveira, sendo 0 presente para INTIMAR o requerente
JOSE MARIA DA SILVA, brasileiro, dicorciado, auxiliar admnistrativo,
residente na Rua Santa Efigénia, n° 31, Vila das Flores, em Pacatuba-Ceara,
para dizer se ainda tem interesse no prosseguimente do feito, no prazo
de quarenta e oito (48) horas, sob pena de extingdo, nos termos do art.
267, § 1°, do C.P.C. E, para que no se alegue ignor4ncia, foi expedido o
presente edital que sera publicado afixado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de Pacatuba, Estado do Ceard, aos
onze dias do més de julho do ano de dois mil e dois (11/07/2002). Eu, (Joao
Everaldo Sales Filho) Auxiliar Judiciario, digitei e imprimi. Eu, (Vicente
Marcelo Aratijo Mourao), Diretor de Secretaria (respondendo), subscrevi.
Joao Everardo Matos Biermann
Juiz de Direito Aux. 5* Z. J. (resp.)

ALVES CRUZ conta MANOEL

OSMAR VASCONCELOS.

SECRETARIA DA 2? VARA
Processo n° 1265/95

EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Dr. JOAO EVERARDO MATOS BIERMANN, Juiz de Direito
Auxiliar da 5* Zona Judiciaira, respodenedo pela 2* Vara desta Comarca de
Pacatuba, Estado do Ceara, por nomeagio 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 da Acdo Criminal, movida
pela JUSTICA PUBLICA contra MANOEL NILSON DE OLIVEIRA e
outro, sendo o presente para INTIMAR 0 réu MANOEL NILSON DE
OLIVEIRA, vulgo “Nilsinho”, brasileiro, solteiro, nascido aos 20.08.1968,

E como

tenha sido requerida a citagio do referido acionado, por encontrar-se o
mesmo em lugar incerto e nado sabido, mandou a MM Juiza expedir este

Edital, pelo qual fica o Sr. MANOEL OSMAR VASCONCELOS, citado
para todos os termos da Acao ora proposta, para contestar a presente ado,
no prazo legal. Dado e passado nesta cidade de Quixeramobim-Ce, aos 09
de julho de 2002. Eu, Fabio Félix Santiago, Atendente Judiciario, o digitei.
Eu, Dra. M6nica Maria Fontenele de Aratijo, Diretora de Secretaria da 1°
Vara, o subscrevo.
Dra. S6nia Meire de Abreu Tranca
Jufza de Direito
woke

SECRETARIA DA 1? VARA - PROC. N° 2001.023.00620-7
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO
STICA GRATUITA

DE 30 DIAS

A Dra. SONIA MEIRE DE ABREU TRANCA, Juiza de Direito
da 1* Vara da Comarca de Quixeramobim,

eek

que tem curso perante este

Juizo e Secretaria da 1* Vara uma Agio de Conversio de Separagéo em
Div6ércio, Processo n° 2002.0001.3280-0, requerida por NADIA MARTA

Estado do Ceara, por nomeac&o

legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital, com prazo de 30
dias, virem, ou dele tiverem conhecimento, que tem curso perante este Juizo
e Secretaria da 1* Vara uma Acdo de Alvara requerida por CRISTIANE
ALVES DE OLIVEIRA. Ecomo tenha sido requerido a intimagdo dos irmao
da referida requerente, por encontrar-se os mesmos em lugar incerto e néo
sabido, mandou a MM* Juiza expedir este Edital, pelo qual ficam

SAYONARA

BALSINO

PINA e JOSE RICARDO

BALSINO PINA,

CITADOS, para todos os termos da Agio ora proposta, inclusive para
contestar a referida aco no prazo legal. Dado e passado nesta cidade de
Quixeramobim-Ce,

aos 09

de julho

de 2002.

Eu,

Ana

Marcia

Lemos

da

Silva, Atendente Judicidria, o digitei. Eu, Dra. Marcia Derlane Lobo Leite,
Diretora de Secretaria da 1* Vara, o subscrevo.
Dra. S6nia Meire de Abreu Tranca
Juiza de Direito da 1* Vara
EK

La

{IY

FORTALEZA,
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SECRETARIA DA 1° VARA - PROC. 2002.0001.9839-8
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS
STICA GRATUITA

22 DE JULHO

POR ESTA COMARCA

DE 2002- CADERNO 2
DE RUSSAS-CE,

ETC.

POR NOMEACAO

LEGAL,

,
FAZ SABER que tramita perante este Juizo una ACAO

DE

USUCAPIAO EXTRAORDINARIO (Processo n° 2000.0157.0749-1 A Dra. Sénia Meire de Abreu Tranca, Juiza de Direito da 1*
Vara da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceara, por nomeacao legal,

3.842/01 — 2001.024.00513-1) proposta por ASSOCIACAO
COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORES,

etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital, com prazo de 30 dias,
virem, ou dele tiverem conhecimento que tem curso perante este Juizo e
Secretaria da 1* Vara uma Ac&o de Guarda Judicial do menor FRANCISCO

lucrativos, representada por seu Presidente — Raimundo Nonato Ribeiro,
residente e domiciliado na Trav. Jodo Xavier, n° 639, Flores — Russas-CE,

VALDEMBERG DA COSTA, Processo n° 2002.0001.9839-8, requerida
por MARIA DE JESUS EPIFANIO COSTA. E como tenha sido requerido
a citagéo da genitora do referido menor,

ANT’ ONIA

DIANA

EPIFANIO

COSTA, por encontrar-se a mesma em lugar incerto e nao sabido, mandou
a MM+®. Juiza expedir este Edital, pelo qual fica a genitora de FRANCISCO

sobre UM TERRENO de forma retangular, situado na Localidade Ramal
de Flores, no Distrito de Flores, nesta cidade de Russas-CE, com as
seguintes dimensGes e confrontagdes: ao Norte, partindo do vértice 01 ao
vértice 02, medindo 400,00 metros

de comprimento,

extremando-se

com

VALDEMBERG DA COSTA, CITADA para todos os termos da Agao ora

a Sra. Raimunda Sandenira Maia; ao Oeste, partindo do vértice 02 ao
vértice 03, com Angulo interno de 90° graus, medindo 37,00 metros de

proposta, inclusive para contestar a referida agdo no prazo legal. Dado ¢

largura de frente, extremando-se com o

passado nesta cidade de Quixeramobim - Ce, aos 09 de julho de 2002. Eu,

partindo do vértice 03 ao vértice 04, com Angulo interno de 90° graus,
medindo 400,00 metros de comprimento, extremando-se com o Sr. Arlino
Xavier de Lima; ao Leste, partindo do vértice 04 ao vértice 01, com angulo
interno de 90° graus, fechando o reténgulo, medindo 37,00 metros de
largura de fundos, extremando-se com o Sr. José Roque Mendes,

Ana Marcia Lemos da Silva, Atendente Judiciaria, o digitei. Eu, Dra. Monica
Maria Fontenele de Aratijo, Diretora de Secretaria da 1* Vara, o subscrevi.
Dra. Sénia Meire de Abreu Tranca
Juiza de Direito

Sr. Sebastiado José Moura;

ao Sul,

perfazendo uma Area total de 14.800,00m?, tendo encravado no mesmo

EDITAL DE CITACAO

01 galpiio coberto de telhas tipo colonial, com uma area coberta de 640m?
com as seguintes divisdes: uma sala para reuniao, um quarto para depdsito
e um banheiro tipo coletivo; tendo ainda no mesmo terreno: 01 cisterna
com capacidade para 9,00m3, 02 fornos com capacidade para 45 mil telhas
cada um, 01 chaminé com 12 metros de altura. Por este Edital, cita o
confinante ARLINDO XAVIER DE LIMA e sua mulher, para querendo,
no prazo de quinze (15) dias, contestarem a presente agZo, sob pena de
revelia, caso em que, presumir-se-A0 aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pela autora na inicial. Russas-CE, 18 de Julho de 2002. Eu,
Osnalba Torres de Almeida, Auxiliar Judiciario, digitei. E eu, Izilda Santos
Maciel, Diretora de Secretaria, subscrevi.

ADRA. MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI, JUIZA DE
DIREITO AUXILIAR DA 4*ZONA JUDICIARIA — RESPONDENDO POR
ESTA COMARCA DE RUSSAS-CE, POR NOMEACAO LEGAL, ETC.

Dra. Maria Vera Licia de Souza Saleri

COMARCA DE RUSSAS
SECRETARIA DA VARA UNICA
COM PRAZO DE TRINTA DIAS
PROCESSO N° 2000.0157.0742-4
(3.841/01 — 2001.024.00512-3)
JUSTICA GRATUITA

#5

cadastrada no CNPJ n° 00.694.460/0001-67, pessoa juridica, sem fins

FAZ

SABER

que tramita perante este Juizo uma ACAO

weak

DE

USUCAPIAO EXTRAORDINARIO (Processo n° 2000.0157.0742-4 3.841/01 — 2001.024.00512-3) proposta por LUIS MOREIRA DE
OLIVEIRA, brasileiro, casado, aposentado, e TEREZINHA MOREIRA
DE OLIVEIRA, brasileira, casada, do lar, residentes e domiciliados na
Rua Cel. Perdigéo Sobrinho, n° 280, em Russas-CE, sobre UM TERRENO
de forma irregular, situado 4 Rua Coronel Perdig&éo Sobrinho, com fundo
correspondente 4 Rua Dr. José Ramalho, neste municipio de Russas-CE,
com as seguintes confrontagées e dimensGes: ao Norte, com terreno de Maria
Marcilene de Lima, medindo do ponto 1 ao 2, (23,21m): do ponto 2 ao 3,
(20cm): do ponto 3 ao 4, (21,50m); ao Nascente, com alinhamento da Rua
Dr. José Ramalho, medindo do ponto 4 ao 5 (5,10m); ao Sul, com Francisco
Nadir de Aratijo/ Casa n° 272, medindo do ponto 5 ao 6 (19,00m): do ponto
6 ao 7, (1,00m): do ponto 7 ao 8, (25,65m); ao Poente, com alinhamento da
Rua Cel. Perdig&o Sobrinho, medindo do ponto 1 ao 8, (6,10m); terreno
este, que soma uma area de A= 253,36m%, tendo encravado no terreno em
alusao, uma casa residencial, feita de tijolo e coberta com telha de barro,

casa esta com 10 compartimentos, a qual tomou o n° 280, medindo de
frente 4,95m, por 25,65 m de comprimento de fundo, somando uma area
coberta de A= 126,96 m2. Por este Edital, cita os réus ausentes, incertos e
desconhecidos, para querendo, no prazo de quinze (15) dias, contestarem a
presente acao, sob pena de revelia, caso em que, presumir-se-do aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pela autora na inicial.Russas-CE, 18
de Julho de 2002. Eu, Osnalba Torres de Almeida, Auxiliar Judicidrio,
digitei. E eu, Izilda Santos Maciel, Diretora de Secretaria, subscrevi.

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

SECRETARIA DA VARA UNICA
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA DIAS
PROCESSO

Juiza de Direito Auxiliar - respondendo

SECRETARIA DA VARA UNICA
EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
PROCESSO N° 2000.0156.9693-7
(3.225/00 — 2000.024.00456-8)
JUSTICA GRATUITA
A DRA. MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI, JUIZA
DE DIREITO

AUXILIAR

— RESPONDENDO

PELA

COMARCA

RUSSAS — CE, POR NOMEACAO LEGAL, ETC.
FAZ SABER ao promovido ASSIS XAVIER

A DRA. MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI, JUIZA
DE DIREITO AUXILIAR DA 4? ZONA JUDICIARIA — RESPONDENDO

PINTO,

brasileiro, solteiro, agricultor, filho de Antonio Xavier Pinto e de Maria
Batista Pinto, residente em lugar incerto e nado sabido, que nos autos

da Ag&o de Alimentos n° 2000.0156.9693-7 (3.225/00 — 2000.024.004568), movida por Josineide Xavier Pinto, Jotevanio Xavier Pinto,

Josivanio

Xavier Pinto e Jovanio Xavier Pinto, menores, representados por sua
genitora, Sra. Maria da Consolac&o de Jesus, contra o mesmo, foi prolatada
pela MM. Juiza de Direito desta Comarca, SENTENCA, datada de 25 de
fevereiro de 2002, 4 f1.23 dos autos, a qual julgou procedente a agdo,
conforme parte final da mesma que ora transcrevo, do teor seguinte:
“Portanto, considerando a documentacdo apresentada e o parecer
ministerial, julgo procedente a presente aco, para, em conseqiiéncia,
tornar definitivo os alimentos arbitrados as fls. 12. P.R.I. Certificado o
transito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. RussasCE, 25 de fevereiro de 2002. (as) Dra. Anténia Neuma Dias Vasconcelos.
Juiza de Direito”. E, como nfo tenha sido possfvel intimé-lo pessoalmente,
pelo presente edital, com o prazo de 15(quinze) dias, INTIMA-0 da aludida
sentenga, pata que use, querendo, do recurso legal, dentro em 15 (quinze)
dias, contados da data da expirag#o daquele prazo. Russas, 18 de Julho
de 2002. Eu, Osnalba Torres de Almeida, Auxiliar Judiciario, digitei. E
eu, Izilda Santos Maciel, Diretora de Secretaria, subscrevi.

N?°.2000.0157.0749-1

(3.842/01 — 2001.024.00513-1)
JUSTICA GRATUITA

DE

Dra. Maria Vera Liicia de Souza Saleri

Juiza de Direito Auxiliar - respondendo
hae

ii}
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FORTALEZA,

SECRETARIA DA VARA UNICA

_

EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PROCESSO N° 2000.0157.0642-8
(3.785/01 — 2001.024.00448-8)
JUSTICA GRATUITA

‘

A DRA. MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI, JUIZA DE
DIREITO AUXILIAR -RESPONDENDO PELA COMARCA DERUSSAS
— CE, POR NOMEACAO LEGAL, ETC.
FAZ SABER ao promovido RONALDO BARBOSA PEREIRA,
brasileiro, casado, filho de Antonio Nenen Pereira e Maria Barbosa Pereira,
residente em lugar incerto e nado sabido, que nos autos da Acido de

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

EDITAL DE INTERDICAO
A DRA. MARIA DE FATIMA PEREIRA JAYNE, Juiza de
Direito respondendo por esta Comarca de Saboeiro, Estado do Ceara, na
forma da Lei, etc.
’ FAZ SABER a todos quantos 0 presente edital virem que, por este
Juizo e Secretaria de Vara Unica, foi DECRETADA a interdicaio de Adio
de Sousa Santos, brasileiro, solteiro, filho de Francisco Almeida dos Santos
e Maria Sufia de Sousa, residente no Sitio Palestina, municipio de Saboeiro/
CE, por haver sido reconhecido que o mesmo é portador de CID-10, sendo
incapaz de enunciar suas vontades e gerir seus préprios interesses na vida
civil, nomeando-se, para tanto, como curadora, Maria Sufia de Sousa,
casada, residente no Sitio Palestina, neste municipio de Saboeiro/CE. E
para obediéncia do disposto no art. 1.184 do CPC, mandou a MM. Juiza
respondendo por esta Comarca de Saboeiro, expedir o presente edital, que
devera ser publicado por trés vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, no
6rg&o oficial. Dado e passado nesta comarca de Saboeiro aos 09 de julho de
2002. Eu, Pedro de Oliveira Queiroz Junior, mat. 763-1-7, 0 digitei, e Eu,
Anténio Ildevan de Moraes, Diretor de Secretaria, o subscrevi.

MARIA DE FATIMA PEREIA JAYNE
Juiza de Direito respondendo

Pub. DJ dias 11/07, 22/07 e 01/08/2002

COMARCA DE SAO GONCALO DO
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Luis Savio de Azevedo Bringel
Juiz Titular da Comarca de S40 Goncalo do Amarante
we

SECRETARIA DE VARA UNICA
Proc. Crime n. 2002.054.00095-3

EDITAL DE CITACAO
( Prazo de 20 dias)
O Juiz Luis Savio de Azevedo Bringel, Titular desta Comarca de
Sao Gongalo do Amarante, Estado do Ceara, por nomeacio legal, etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital com prazo de vinte
(20) dias virem, ou dele conhecimento tiverem, que Severino Tabosa Lima
e sua mulher Maria Spinosa Barroso Lima, brasileiros, casados,
aposentados,
residentes e domiciliados no distrito de Serrote, neste
Municipio, por sua advogada Dra. Marcia Sales Leite Silveira, requereu
perante este Juizo a Agdo de Usucapifo de um terreno localizado do distrito
de Serrote, medindo e confrontando: ao NORTE, com terreno de propriedade
do Sr. Joao Barroso, medindo 6.000,00m; ao SUL, extremando com terreno
do sr. Marcelo Barroso, medindo 6.000,00 m; ao LESTE (nascente),
extremando

COMARCA DE SABOEIRO

DE

Francisco Ferreira de Matos, vulgo “Nenem Cascavel”, brasileiro, solteiro,
filho de Otacflio Lopes de Moraes, nascido em 03.07.1980, natural de Sao
Gongalo do Amarante (CE), residente na localidade de Passagem, neste
Municipio, achando-se atualmente em lugar incerto e nao sabido, é 0
presente para CITA-LO a fim de, sob pena de revelia, comparecer perante
este Juizo, no Férum local no dia 06.08.2002, as 08:10 horas para ser
interrogado ou no triduo legal oferecer alegacées escritas e arrolar
testemunhas. E, para que se nao aleguem ignorancia, mandou expedir este
que sera afixado no local de costume na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade, aos 08/07/2002. Eu, Auxiliar Judiciaria, digitei e subscrevo.

Alimentos n° 2000.0157.0642-8 (3.785/01 — 2001.024.00448-8), movida
pelo Orgio do Ministério Publico (representando a menor Rayanne Azevedo
Pereira), contra o mesmo, foi prolatada pela MM. Jufza de Direito desta
Comarca, Dra. Ant6nia Neuma Dias Vasconcelos, SENTENCA, datada de
05 de margo de 2002, & £1.26 dos autos, a qual decretou a extingaio do
processo sem julgamento do mérito, sentenga esta que ora transcrevo, do
teor seguinte: “Ante o pedido de desisténcia formulado pela parte
promovente, decreto a exting&o do processo sem julgamento do mérito, o
que fago com esteio no art. 267, inc. VIII do C.P.C. Publicada em audiéncia,
dou as partes por intimadas neste ato, registre-se. Apés observadas as
formalidades legais, arquive-se. Demais expedientes necessdrios.”. E, como
nao tenha sido possivel intimd-lo pessoalmente, pelo presente edital, como
prazo de 30(trinta) dias, INTIMA-O da aludida sentenga, para que use,
querendo, do recurso legal, dentro em 15 (quinze) dias, contados da data da
expiragdo daquele prazo. Russas, 18 de Julho de 2002. Eu, Osnalba Torres
de Almeida, Auxiliar Judiciario, digitei. E eu, Izilda Santos Maciel, Diretora
de Secretaria, subscrevi.

22

com

terreno do Sr. José Neilton

Supriano

Juvéncio,

medindo

127,00m; ao OESTE (poente), extremando com o Rio Curu, medindo
127,00m, e por este Juizo, hei por bem mandar publicar o presente edital
de citagao, para que desta forma fique AS PESSOAS EVENTUALMENTE

INTERESSADAS,

AUSENTES,

INCERTOS ‘E DESCONHECIDOS,

CITADASde todos os atos do processo e, querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentarem a defesa que entenderem necessarias, sob pena de revelia,
caso em que os fatos alegados na inicial e ndo contestados poderiio ser tidos
como verdadeiros por este Juizo. Dado e passado nesta cidade de Sao
Gongalo do Amarante, aos 09.07.2002. Eu, Auxiliar Judicidria, digitei e

subscrevo.

,
Luis Savio de Azevedo Bringel
Juiz Titular da Comarca de S40 Gongalo do Amarante
sek

SECRETARIA DE VARA UNICA
Proc. Crime n. 2002.054.00095-3
EDITAL DE CITACAO
( Prazo de 20 dias)

O Juiz Luis Savio de Azevedo Bringel,

Titular desta Comarca de

Sao Gongalo do Amarante, Estado do Ceara, por nomeagio legal, etc.

Faz saber a todos quantos o presente edital com prazo de vinte
(20) dias virem, ou dele conhecimento tiverem, que PEDRO BRAGA
MENDES, brasileiro, casado, funciondrio ptiblico estadual, residente e
domiciliado na Rua Sao Luis, s/n, distrito de Pecém, neste Municipio, por
seu advogado Lucianténio Almeida Falcéio, requereu perante este Juizo a
Agao de Usucapiao de um prédio de tijolo e telha, com 232,00m2 de drea
construfda, encravada em um terreno irregular, distando 130m do Oceano
Atlantico, localizado na Rua Sao Luis, s/n, Pecém, medindo e confrontando:

SECRETARIA DE VARA UNICA
Proc.

Crime n. 2001.054.00319-6

EDITAL DE CITACAO
(Justiga Gratuita- Prazo de 05 dias)
O Juiz Luis Savio de Azevedo Bringel, Titular desta Comarca de
Sao Gon¢alo do Amarante, Estado do Cearé, por nomeacio legal, etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital com prazo de 05 dias
virem, ou dele conhecimento tiverem, que se procedendo por este Juizo,
aos termos de um processo crime que a Justica Ptitblica move contra

ao NORTE(fundos),

com

Pescadores”,

08,00m;

medindo

S40 Lufs, medindo

08,00m;

imével

de propriedade

ao SUL

da “Colénia

(frente), extremando

ao LESTE(ado

esquerdo),

com

extremando

dos
a Rua
com

uma Rua sem denominacdo oficial, medindo 29,00m; ao OESTE 9lado
direito), extremando com um imével de propriedade da Cagece — Companhia
de agua e Esgoto do Ceara, medindo 29,00m, e por este Juizo, hei por bem
mandar publicar o presente edital de citaciio, para que desta forma fique
AS PESSOAS EVENTUALMENTE INTERESSADAS, AUSENTES,
INCERTOS E DESCONHECIDOS, CITADAS de todos os atos do processo
e, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem a defesa que
entenderem necessarias, sob pena de revelia, caso em que os fatos alegados

DIARIO DA JUSTIGA N°
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FORTALEZA,

na inicial e nfo contestados poderio ser tidos como verdadeiros por este
Juizo. Dado e passado nesta cidade de Sdo Gongalo do Amarante, aos
03.07.2002. Eu,
, Auxiliar Judiciaria, digitei e subscrevo.

Luis Savio de Azevedo Bringel
Juiz Titular da Comarca de Sio Goncalo do Amarante

COMARCA DESOBRAL

‘COMARCA
DE TABULEIRO DO NORTE

tramita uma Agao de Usucapiao, proc. n° 2392/02, movida por Manoel
Felizardo Mendes Parente Neto, de um Terreno localizado na Rua Miami,
medindo 32,60 metros de frente por 30,00 metros de fundos, equivalente a
uma area de 978,00 metros quadrados, estremando-o pela frente com a Rua
Miami; pelos fundos com uma casa de propriedade de Abelardo Ribeiro
Dias; pelo lado direito com uma casa de propriedade do Sr. Anténio Gomes
Vieira; pelo lado esquerdo com a Rua Arlindo Vieira de Almeida. Mandou
o MM. Juiz expedir o presente edital, com prazo de vinte dias, a fim de
citar os eventuais interessados e os réus certos que se encontrarem em lugar
incerto para contestar a agdo, no prazo de quinze dias, querendo, sob pena
de revelia e de se presumirem aceitos por ele(a), como verdadeiros, os fatos
alegados na inicial. Dado e passado nesta Cidade de Sobral, aos dez de
julho de 2002. Eu, Anténio Carneiro Roberto, Atendente Judiciario, di gitei.
E eu, Vandisa Maria Frota Azevedo Moura, Diretora de Secretaria,
subscrevo.

Be

ESTADO DO CEARA - PODER JUDICIARIO - COMARCA DE

TABULEIRO DO NORTE - EDITAL DE CITACAO DE
AUDIENCIA - PRAZO DE 15 DIAS - JUSTICA GRATUITA
Processo n° 2002.092.00470-7
Autora: Justiga Piiblica
Réu:

Reboucas,

vulgo

“Joo

de Dil”,

brasileiro,

casado,

Filiagdo: Manuel Albino Filho e Maria Reboucas de Freitas
Dra. Geritsa Sampaio Fernandes, Juiza de Direito desta Comarca, por

nomeacao legal, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que tramita por este juizo e Secretaria Agao

Crime em que é acusado 0 réu acima citado, como incursos no art. 121, §
2°, I, Il, Ue IV do C.P.B. E como consta que ele est em lugar incerto e nao
sabido, nao sendo possivel citd-lo pessoalmente, CITE-O pelo presente, a
comparecer no dia 27 de agosto de 2002, As 10h30min.,

ao Férum local, a

Juiza de Direito
sh

O(A) Doutor(a) PATRICIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES,

Marinho, pertencente a Antonio Airton de Oliveira e, pelos fundos, com
um terreno que dd frente para a rua Pe. Luiz Franzone, pertencente a
Maria José Gomes Aragdo.” Pelo que mandou o(a) MM. Juiz(a) passar o

presente Edital com prazo de 20(vinte) dias, que serd afixado no local de
costume e publicado em jornal de circulagdo do estado, que cita e chama os
herdeiros de KLEBER RODRIGUES DE ANDRADE, bem como os réus
que estio em lugar incerto, desconhecidos, ausentes e os eventuais,
interessados, para querendo, no prazo de lei, requererem o que acharem
necessdrio, valendo desta citagao para todos os atos e termos do processo,
como disciplina o art. 942 do C.P-C. inclusive, para contestar a ag#o. Dado
e passado nesta cidade e Comarca de Sobral, aos 15(quinze) de julho de
2002. Eu, Anténio Gilson Rodrigues, Auxiliar Judicidrio, matricula 200148-1-3 digitei. Eu,
Francisco das Chagas Ribeiro, subscrevo.

PATRICIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES
JUIZA SUBSTITUTA RESPONDENDO- 5° Vara

ESTADO DO CEARA - PODER JUDICIARIO - COMARCA DE
TABULEIRO DO NORTE - EDITAL DE CITACAO DE AUDIENCIA

- PRAZO DE 15 DIAS - JUSTICA GRATUITA
Processo n° 2002.092.00107-4
Autora: Justiga Pitblica
Réu: José Varela dos Santos Junior, brasileiro, solteiro, agricultor, natural

de Pedro Avelino-RN, nascido em 11.05.1977, com residéncia ignorada.

Filiagdo: José Varela dos Santos Neto e Maria Conceigéo Fernandes da
Silva

Dra. Geritsa Sampaio Fernandes, Juiza de Direito desta Comarca, por

nomeacao legal, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que tramita por este juizo e Secretaria Acdo

Crime (J.E.) em que é acusado 0 réu acima citado, como incurso no art. 19
da LCP. E como consta que ele esté em lugar incerto e nao sabido, nado
sendo possivel cité-lo pessoalmente, CITE-O pelo presente, a comparecer

no dia 10 de setembro de 2002, as 10h40min., ao Férum local, a fim de ser

interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do
processo, sob pena de revelia. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Tabuleiro do Norte, 16 de julho de 2002. Eu (Joceandra Mendes Chaves),
Dir. de Secretaria, digitei e subscrevo.
Dra. Geritsa Sampaio Fernandes
Juiza de Direito
eR

eke

JUSTICA GRATUITA
PRAZO DE 15 DIAS
RODRIGUES,

Batista

Dra. Geritsa Sampaio Fernandes

Juiz(a) Substituta respondendo pela 5* Vara da Comarca de Sobral. FAZ
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por parte de MARCAL LOPES MACEDO, brasileiro, solteiro, corretor,
residente na rua Caeté, 334, bairro Alto do Cristo- Sobral-Ce.,, foi proposta
uma Aco de Usucapiao, proc. 2001.028.03361-0(339/2001), do imével
seguinte: “Um terreno medindo 22,00 metros de frente, por 33,00 metros
de fundos, perfazendo uma Grea total de 726,00m2, situado d rua Manoel
Marinho, no bairro da Coelce, nesta cidade, estremando-se : pela frente,
com a rua Manoel Marinho; pelo lado esquerdo, com a rua Pe. Luiz
Franzone; pelo lado direito, com uma casa de no. 147 da rua Manoel

TOLEDO

Jodo

agricultor, natural de T. do Norte - Ce., nascido em 25.09.1980; com
residéncia ignorada.

SECRETARIA DA 5* VARA
JUSTICA GRATUITA
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 20 DIAS

A Di*. PATRICIA FERNANDA

_

fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores
termos do processo, sob pena de revelia. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Tabuleiro do Norte, 16 de julho de 2002. Eu
(Joceandra
Mendes Chaves), Dir. de Secretaria, digitei e subscrevo.

FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
JUIZ DE DIREITO

COM

yy

PATRICIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES
Juiza Substituta Respondendo — 5* Vara

todos que por este Juizo e Secretaria da 4° Vara,

EDITAL DE INTIMACAO

DE 2002- cADERNO 2

Eu, Francisco Das Chagas Ribeiro , Diretor de Secretaria, o subscrevo.

Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, Juiz de Direito da 4°
Vara da Comarca de Sobral, Estado do Ceara, por nomeagio legal, etc...
SABERa

JULHO

neste Juizo os autos de n° 321/99 (2000.0172.7917-9), REDUCAO DE
ALIMENTOS, no qual é promovente, JOSE CARLOS DA SILVA,
brasileiro, e por o mesmo estar em lugar incerto e nao sabido, fica desde
logo Intimado, no prazo de 15 dias, da Sentenga julgada extinta, sem
julgamento do mérito, com amparo nas disposigées insertas no art. 267, Il,
do CPC. Dado e passado nesta cidade de Sobral-Ce., aos 18 de Julho de
2002. Eu, Conceigio de Maria Vasconcelos Mesquita, Estagiaria, o digitei.

COMARCA DE SOBRAL
SECRETARIA DA 47 VARA
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 20 DIAS

FAZ

22 DE

Juiza

Substituta Respondendo - 5* Vara da Comarca de Sobral. FAZ SABER, aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita

ESTADO DO CEARA - PODER JUDICIARIO - COMARCA DE
TABULEIRO DO NORTE - EDITAL DE CITACAO DE AUDIENCIA
- PRAZO DE 15 DIAS - JUSTICA GRATUITA
Processo n° 2001.092.00962-7
Autora: Justiga Piblica
Réu: Marion Cardoso Bezerra, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de
S&o Bernardo dos Campos-SP, nascido em 03.08.1975, com residéncia
ignorada.
Filiagao: Marcelo Martins Bezerra e Antonia Ademir Cardoso

FORTALEZA,

nomeacio legal, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que tramita por este juizo e Secretaria Acéo
Crime (J.E.) em que é acusado o réu acima citado, como incurso no art.
309 do CPB. Ecomo consta que ele esté em lugar incerto e nao sabido, nao
sendo possivel cité-lo pessoalmente, CITE-O pelo presente, a comparecer
no dia 10 de setembro de 2002, 4s 10h30min., ao Férum local, a fim de ser
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do
processo, sob pena de revelia. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Tabuleiro do Norte, 16 de julho de 2002. Eu (Joceandra Mendes Chaves),
Dir. de Secretaria, digitei e subscrevo.

JULHO

ESTADO DO CEARA - PODER JUDICIARIO - COMARCA DE
TABULEIRO DO NORTE - EDITAL DE CITACAO DE AUDIENCIA
- PRAZO DE 15 DIAS - JUSTICA GRATUITA
Processo n® 2001.092.00988-0

Autora: Justiga Publica
Réu: Raimundo Cezanildo Rodrigues Barobsa, vulgo “Dito”, brasileiro,
solteiro, agricultor, natural de S. Joao do Jaguaribe-CE, com 21 anos de
idade e com residéncia ignorada.
Filiagao: José Alves Barbosa e Maria Guiomar Rodrigues Barbosa
Dra. Geritsa Sampaio Fernandes, Juiza de Direito desta Comarca, por
nomeacio legal, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que tramita por este juizo e Secretaria Agao
Crime (J.E.) em que é acusado o réu acima citado, como incurso no art. 19

da LCP. E como consta que ele esté em lugar incerto e nao sabido, nao
sendo possivel citd-lo pessoalmente, CITE-O pelo presente, a comparecer
no dia 10 de setembro de 2002, is 09h30min., ao Férum local, a fim de ser
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do
processo, sob pena de revelia. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Tabuleiro do Norte, 16 de julho de 2002. Eu (Joceandra Mendes Chaves),
Dir. de Secretaria, digitei e subscrevo.
Dra. Geritsa Sampaio Fernandes

Juiza de Direito
shock

ESTADO DO CEARA - PODER JUDICIARIO - COMARCA DE
TABULEIRO DO NORTE - EDITAL DE CITACAO DE AUDIENCIA
- PRAZO DE 15 DIAS - JUSTICA GRATUITA
Processo n° 2002.092.00040-0

Autora: Justiga Piéblica

2

0, em que é requerente ADALGISA VISCELINA DE MELO, que por
sentenga deste jufzo, datada de 06 de junho de 2002, foi decretada a

interdigiio de LUCIA FREIRE CHAVES, brasileira, solteira, portadora de
disttirbio mental do tipo CID: 318.1/0, tendo sido declarada invalida para
exercer atos civis. Evidenciando a incapacidade da interditanda de autogerir-se, foi nomeada curadora na pessoa da autora. E, para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou a MM. Juiza expedir o presente
Edital, que deverd ser publicado trés (03) vezes, com intervalo de dez (10)
dias, na Imprensa Oficial. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Tabuleiro do Norte, aos vinte e sete (27) dias do més de junho de 2002. Eu
(Joceandra Mendes Chaves), Diretora de Secretaria, digitei ¢ subscrevi.
Dra. Geritsa Sampaio Fernandes

Juiza de Direito

Dra. Geritsa Sampaio Fernandes
Juiza de Direito
aha

DE 2002- CADERNO

PUB. DJ DIAS

10/07, 22/07 E 01/08/2002

COMARCA VINCULADA DE TARRAFAS

|

EDITAL DE INTERDICAO
JUSTICA GRATUITA
PROCESSO N° 2001.144.00058-6
O DOUTOR JOSE MAURO

LIMA FEITOSA, MM. Juiz de

Direito da Comarca Vinculada de Tarrafas, Estado do Ceara, no uso de

suas atribuigées legais, etc.
FAZ SABER a quantos o presente EDITAL DE INTERDICAO
virem ou dele tomarem conhecimento que, por forga da sentenga proferida
em data de 03 de dezembro de 2001, foi decretada a interdi¢Zo de
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, por haver resultado provada
a sua incapacidade civil absoluta, por ser portador(a) de DOENCA
MENTAL, que 0(a) impossibilita de “per se”, de praticar qualquer ato da
vida civil, tendo sido, por conseguinte,
nomeado curador(a) do(a)
interdito(a), o(a) requerente ANTONIA CABOCA DE OLIVEIRA, sem
nenhuma restri¢ao, se estendendo a interdigéio decretada para todos os atos
da vida civil. E para o conhecimento de todos, em observancia ao disposto
no art. 1184, do CPC, ordenou o MM Juiz a publicagao do presente edital
‘por (3) trés vezes, com intervalo de 10 (dez) dias de uma publicagao para
outra, junto ao Diario da Justiga. Dado e passado nesta cidade e Comarca
Vinculada de Tarrafas, Estado do Ceara, Secretaria de vara Unica, aos vinte
e quatro (24) dias do més de abril do ano dois mil e dois (2002). Eu, Maria

Sénia Rodrigues, o digitei ¢ o subscrevi.

JOSE MAURO LIMA FEITOSA
Juiz de Direito de Tarrafas/Ceara

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

Réu: Claudemir Ancelmo da Silva, vulgo “Bibi”, brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de T. do Norte-CE, nascido em 22.04.1972, com residéncia
ignorada.

Filiagao: Antonio Ancelmo da Silva e Maria das Gracas
Dra. Geritsa Sampaio Fernandes, Juiza de Direito desta Comarca, por
nomeacio legal, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que tramita por este jufzo e Secretaria Agao
Crime (J.E.) em que é acusado o réu acima citado, como incurso no art. 65
da LCP. E como consta que ele estd em lugar incerto e nao sabido, nao
sendo possivel cité-lo pessoalmente, CITE-O pelo presente, a comparecer
no dia 10 de setembro de 2002, as O9h40min., ao Férum local, a fim de ser
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do
processo, sob pena de revelia. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Tabuleiro do Norte, 16 de julho de 2002. Eu (Joceandra Mendes Chaves),
Dir. de Secretaria, digitei e subscrevo.
Dra. Geritsa Sampaio Fernandes
Juiza de Direito
eR

ESTADO DO CEARA. PODER JUDICIARIO. COMARCA
DE TABULEIRO DO NORTE. SECRETARIA DE VARA UNICA.
JUSTICA GRATUITA. EDITAL DE INTERDICAO
A Dra. Geritsa Sampaio Fernandes, ‘Juiza de Direito desta
Comarca de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceara, por nomeagao legal, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
gue por este jufzo tramita os autos da ago de Curatela n° 2002.092.00076-

EDITAL DE INTERDICAO

JUSTICA GRATUITA
PROCESSO N° 2000.144.00031-4
O DOUTOR JOSE MAURO

LIMA FEITOSA, MM. Juiz de

Direito da Comarca Vinculada de Tarrafas, Estado do Ceara, no uso de
suas atribuigées legais, etc.

FAZ SABER a quantos o presente EDITAL DE INTERDICAO
virem ou dele tomarem conhecimento que, por forga da sentenga proferida
em data de 03 de dezembro de 2001, foi decretada a interdigao de MARIA
DO SOCORRO ALVES, por haver resultado provada a sua incapacidade
civil absoluta, por ser portador(a) de DOENCA MENTAL, que o(a)
impossibilita de “per se”, de praticar qualquer ato da vida civil, tendo sido,
por conseguinte, nomeado curador(a) do(a) interdito(a), o(a) requerente
MARIA MIGUEL. PEREIRA, sem nenhuma restrig&o, se estendendo a
interdi¢do decretada para todos os atos da vida civil. E para o conhecimento
de todos, em observancia ao disposto no art. 1184, do CPC, ordenou o MM
Juiz a publicagiio do presente edital por (3) trés vezes, com intervalo de 10
(dez) dias de uma publica¢io para outra, junto ao Diario da Justiga. Dado
e passado nesta cidade e Comarca Vinculada de Tarrafas, Estado do Ceara,
Secretaria de vara tinica, aos vinte e quatro (24) dias do més de abril do ano
dois mil e dois (2002). Eu, Maria S6nia Rodrigues, o digitei e o subscrevi.

JOSE MAURO LIMA FEITOSA
Juiz de Direito de Tarrafas/Ceara

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

ai
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SSM

no atrio do Férum. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Taud, Estado
do Ceard, aos (17) dezessete dias do més de julho do ano dois mil
e

COMARCA DE TAUA

dois(2002). Eu, Ivanete Rosena, Téc. Judicidrio, 0 digitei e eu, Rosemary
Oliveira de Brito, Diretora da Secretaria da 1? Vara, o subscrevi.

SECRETARIA DA 1* VARA
(JUSTIGA GRATUITA)
EDITAL DE CITACAO
(COM O PRAZO DE 20 DIAS)

Bel. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO
Juiz de Direito
wee

O DR. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, MM. JUIZ DE
DIREITO DA 1* VARA DESTA COMARCA DE TAUA, ESTADO
DO

SECRETARIA DA 1* VARA
(JUSTICA GRATUITA)

CEARA, POR TITULO E NOMEACAO LEGAL, ETC.

FAZ SABER
aos que o presente EDITAL virem que, por esta
Secretaria da 1* Vara, tramita o processo n° 2000.0175.5544-3/0 - Agio
de
Guarda Judicial, requerido por NAISA BEZERRA, brasileira,
casada,
trabalhadora rural, residente e domiciliada na Rua Sefiza Ferreira
de Sousa,
41, Colibri, Taud4-Ce , em favor do menor Cristiano Bezerra Patricio, filho
de Francisco Patricio, atualmente residente em lugar desconhecido,
ficando
este, através do presente, CITADO para contestar, querendo, aos termos
do
pedido, apresentando a contestagdo no prazo de dez(10) dias,
contados a
partir da expiragao do prazo do presente edital, ou ainda, comparecer
a este

Juizo em qualquer dia de expediente normal para assinar o termo
de

concordancia com a presente agio, sob pena de
Dado e passado nesta cidade e Comarca
aos dezessete(17) dias do més de julho do ano
Ivanete Rosena, Téc. Judiciario, o digitei, e eu,
Diretora de Secretaria, o subscrevi.

revelia e confissio.
de Taud, Estado do Ceara,
dois mil e dois(2002), Eu,
Rosemary Oliveira Brito,

Dr. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO
Juiz de Direito
REE

O DR.

FRANCISCO

DUARTE

PINHEIRO,

EDITAL DE CITACAO

(COM O PRAZO DE 20 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

aos que o presente EDITAL

virem que, por esta

Guarda Judicial, requerido por FRANCISCA PEREIRA FEITOSA,
brasileira, casada, trabalhadora rural, residente e domiciliada na Localidade
de Conceigdo, Distrito de Carrapateiras, Taud-Ce , em favor do menor
Jorge
Douglas de Lima Silva, filho de Francisco de Assis da Silva e Francisca
Edilsa de Lima, atualmente residentes em lugar desconhecido, ficando
estes,
através do presente, CITADOS para contestar, querendo, aos termos
do
pedido, apresentando a contestagiio.no prazo de dez(10) dias, contados
a
partir da expiragao do prazo do presente edital, ou ainda, comparece
r a este
Juizo em qualquer dia de expediente normal para assinar o
termo de
concordancia com a presente acdo, sob pena de revelia e confissio.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Taua, Estado do Ceara,
aos dezessete(17) dias do més de julho do ano dois mil e dois(2002)
, Eu,
Téc. Judiciario, o digitei, e eu, Rosemary

Diretora de Secretaria, o subscrevi.

Oliveira Brito,

Dr. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO
Juiz de Direito
MM.

JUIZ

DE

sea

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

an

SABER

Secretaria da 1* Vara, tramita o processo n° 2001.029.00424-9 - Acao de

Ivanete Rosena,

SECRETARIA DA 1* VARA
(JUSTICA GRATUITA)
EDITAL DE CITACAO
(COM O PRAZO DE 20 DIAS)

©

CEARA, POR TITULO E NOMEACAO LEGAL, ETC.

FAZ SABER
aos que o presente EDITAL virem que, por esta
Secretaria da 1* Vara, tramita o processo n° 2000.0175.5631-8/0
- Agio de
Guarda Judicial, requerido por ANTONIETA COSME DE
SOUSA,
brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada em lugar incerto
e nio
sabido, em favor dos menores Barbara Gleyce César Julio
e Marleide
César da Silva, ficando a requerente, através do presente, INTIMAD
A para
no prazo de vinte e quatro (24) horas, contados a partir da
expiragio do
prazo do presente edital, dizer, se ainda nutre interesse no prossegui
mento
do feito, sob pena de extingio e arquivamento do processo.

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

aos dezessete(17) dia do més de julho do ano dois mil e dois(2002)
, Eu,
Ivanete Rosena, Téc. Judiciério, o digitei, e eu, Rosemary Oliveira
Brito,
Diretora de Secretaria, o subscrevi,

Dr. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO
Juiz de Direito
HK

SECRETARIA DA 1? VARA
JUSTICA GRATUITA
EDITAL DE INTERDICAO

(Proc. n° 2002.029.00196-8)
O Doutor FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, Juiz de Direito

Titular da 1° Vara da Comarca de Taud, Estado do Ceara, por
nomeagaéo
legal, etc.
FAZ SABER aos interessados, que, por este Juizo, foi decretada
a
INTERDICAO de CICERO ANTONIO BELARMINO, brasileiro,
casado,
maior, residente e domiciliado no enderego da requerente, nesta
cidade,
face ser portador de esquizofrenia, com provas, notadamente técnicas,
de
incapacidade para exercer pessoalmente os atos da vida civil, conforme
o
requerido pelo Representante do Ministério Piblico, sendo
nomeada sua
esposa ALZIRA FERREIRA PETRONILO, como sua CURADORA
tudo
nos moldes da sentenga deste Juizo, prolatada em (31) trinta e um de
maio
de 2002, pelo Bel. Francisco Duarte Pinheiro, cujo “munus”
sera exercido
sem limites, enquanto persistir a incapacidade. E, para constar, determino
u
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 afix4-lo

SECRETARIA DA 1* VARA
GUSTIGA GRATUITA)
EDITAL DE CITACAO
(COM O PRAZO DE 30 DIAS)
DIREITO

O DR. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, MM. JUIZ DE
DA 1? VARA DESTA COMARCA DE TAUA, ESTADO DO

CEARA, POR TITULO E NOMEAGAO LEGAL, ETC.

FAZ SABER
aos que o presente EDITAL virem que, por esta
Secretaria da 1° Vara, tramita o processo n° 2001.029.00386-2
- Acido de

Guarda Judicial, requerido por FRANCISCA

AURILEIDE

SALES

GONCALVES, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliad
a na Rua
Jilio Gongalves da Silva, Taud-Ce , em favor da menor Anne Mayara
Sales
do Nascimento, filha de Francisco de Assis Teixeira do Nasciment
o e Maria
Lucileide Sales Gongalves, atualmente residentes em lugar desconheci
do,
ficando estes, através do presente, CITADOS para contestar, querendo,
aos

termos do pedido, apresentando a contestagiio no prazo de quinze (15)
dias,
contados a partir da expiragéio do prazo do presente edital,
ou ainda;

comparecer a este Juizo em qualquer dia de expediente normal para assinar
0 termo de concordancia com a presente ac4o, sob pena de revelia
e
confissio.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Taud, Estado do Ceard,
aos dezessete(17) dias do més de julho do ano dois mil e dois(2002)
, Eu,
Ivanete Rosena, Téc. Judicidrio, o digitei, e eu, Rosemary Oliveira
Brito,
Diretora de Secretaria, o subscrevi.
Dr. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO
Juiz de Direito

COMARCA DE UBAJARA
SECRETARIA DE VARA UNICA
EDITAL DE INTERDICAO
(JUSTICA GRATUITA)
ANTONIA DILCE RODRIGUES FEIJAO, Juiza de Direito
Auxiliar, respondendo por esta Comarca de Ubajara, Estado
do Ceara, na
forma da lei, etc.

112 (ELST DA JUSTIGA N°136
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22 DE

Dr. Antonio Francisco Paiva
Juiz de Direito

COMARCA DE VICOSA DO CEARA
COMARCA DE VICOSA DO CEARA
EDITAL DE CITACAO - USUCAPIAO

Selo n° AC216862.

Processo n° 2002.056.00323-2

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

O DOUTOR- JOAQUIM VIEIRA CAVALCANTE NETO, MM.
Juiz de Direito desta Comarca de Vicosa do Ceard, Estado do Ceara, por
Saber a todos quantos 0 presente edital virem
Faz
nomeacio legal etc.
ou dele noticias tiverem que, por este Juizo se processa em seus termos

COMARCA DE URUOCA

regulares uma aco de Usucapiiio Extraordinario de Imével Urbano,

processo n° 2002.056.00323-2, proposta por José Ernesto da Rocha
Carneiro e sua mulher, Raimunda Passos da Rocha Carneiro, brasileiros,
casados entre si, ele agricultor e ela do lar, residentes e domiciliados na
Cidade de Vicosa do Ceard, na Av. José Siqueira, s/n.°, referente a: uma

EDITAL DE INTIMACAO
Prazo 20 (vinte dias)
JUSTICA GRATUITA

casa residencial de tijolo e telha, encravada em terreno urbano, com 320,89

PROCESSO NUMERO 438/2001
ACAO DE RETIFICACAO

metros quadrados, originariamente pertencente aos herdeiros de Felizardo
Pacheco, nesta cidade, localizada na Rua José Siqueira, tendo as seguintes
limitagées: ao norte, onde mede 49,60 metros: com o imdvel pertencente
ao Espélio de Francisco Oliveira Lopes; ao sul, onde mede 49,12 metros:
com o imével pertencente a Luzia Dantas Pacheco; ao nascente, onde
mede 2,55 metros: com o imdvel pertencente a Tereza Macario; e, ao
poente, onde mede 9,60 metros: com a Rua José Siqueiras imdével esse,
que segundo os autores, quer por si, que por seus antecessores, ha mais de
vinte anos, sem oposi¢ao de quem quer que seja e com “animus domini”,
exercem posse mansa e pacffica, o qual foi adquirido por compra feita a
Luiz Galeno Passos e Maria José Rocha Passos, herdeiros de Felizardo
Pacheco, fato ocorrido no ano de 1981. Assim em cumprimento ao que
determina a lei, mandou o MM. Juiz de Direito, expedir o presente edital
de citago com prazo de (30) trinta dias, o qual sera afixado no lugar de
costume deste Férum e publicado no Diério da Justiga do Estado, onde

Requerente: RAIMUNDA IVANILTA DE ANDRADE

Acionada: A JUSTICA PUBLICA

ODR. FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
, Juiz de Direito respondendo nesta Comarca de Uruoca, Estado do Cearé,
no uso de suas atribuicées legais, etc.
FAZ SABER a todos que este Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que tramita p6r este Juizo e é expediente desta Secretaria de Vara
Unica uma Acao Civel de Retificagdo, tendo como requerente a SRA.

RAIMUNDA IVANILTA DE ANDRADE, tendo sido certificado pelo Sr.

Oficial de Justiga encarregado das dilig&ncia que a mesma encontrar-se em.
lugar incerto e nao sabido, sendo desta forma determinado pelo MM. Juiz

desta Comarca a expedigo do presente EDITAL DE INTIMACAO pelo

devidamente intimada para manifestar interesse no

ficam

prosseguimento da a¢io no prazo legal. Para conhecimento de todos é
passado o presente Edital, cuja 2* via fica afixada no atrium do Férum
local. Uruoca - CE, 15 de julho de 2002. Eu, Carlos Giovanni de Almeida,

Auxiliar Judiciario, digitei. Eu, Pedro Aurelio Sousa Angelim, Diretor de
Secretaria, subscrevi.

DR. FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Juiz de Direito respondendo
.

COMARCA DE VARZEA ALEGRE
SECRETARIA DE VARA UNICA
EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA
COM PRAZO DE 15 DIAS
PROC. N°0000.055.00279-0
O Doutor Antonio Francisco Paiva , MM. Juiz de Direito da
Comarea de Varzea Alegre, Estado do Ceara, por nomeacio legal ete. FAZ
SABER aos que o presente EDITAL de Intimagao, virem, ou dele
conhecimento tiverem, que consta nesta Secretaria de Vara Unica da
Comarca de Varzea Alegre, Estado do Ceara, uma aio de Execugao - Proc.
n° 0000.055.00279-0, em que é exequente: BANCO DO ESTADO DO

COSTA E OUTROS.
DA
ee
vee
SEVERINO
DEINE
VENRENG BENICIO
CEARA ec executados: OE

2

E, como o executado Jakson Ribeiro Teixeira encontra-se em lugar incerto
e nao sabido, razio porque o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital,
pelo qual fica o mesmo INTIMADO da sentenga prolatada as fls. 123/124,
nos autos em epfgrafe, cuja parte final é do seguinte teor: “ISTO POSTO,
por sentenca, para que surta os seus juridicos e legais efeitos, declaro
EXTINTO o presente feito executério; o que fago com fulcro no art. 794,
inc. I, cfc art. 795, ambos do Cédigo de Processo Civil. Transitada em
julgado, arquivem-se os autos. Condeno os executados ao pagamento das
custas processuais e honordrios advocaticios do patrono do exequente, que
ora fixo em 10% do valor apurado na execug4o, em igual proporgao. P.R.I.
Cumpra-se. Varzea Alegre-CE, 08 de julho de 2002. (a) Dr. Antonio
Francisco Paiva — Juiz de Direito.” E para que nao se alegue ignorancia
mandou o MM. Juiz que expedisse 0 presente Edital com prazo de quinze
dias, devendo o mesmo ser publicado no Diario da Justiga e afixado no
local de costume. Dado e passado nesta cidade de Varzea Alegre-CE, aos
11 de Julho de 2002. Eu, (Cicero Duarte Fiuza), Auxiliar Judiciario, o digitei.
Eu, (Antonia Vilaci do Nascimento), Diretora de Secretaria, o subscrevi.

aos gue o presente edital virem ou dele
FAZSABER
conhecimento tiverem, que, perante esta Secretaria de Vara Unica, tramitou
uma agao de INT: ERDICAO, tombada sob o n° de ordem 2000.095.004692, em que é requerente JOANA ALVES REINALDO, brasileira, casada,
do lar, residente e domiciliada no sftio Santo Elias, Ubajara - CE., que por
Sentenga da Juiza de Direito desta Comarca Dr’. Teresa Germana Lopes de
Azevedo, datada de 14/05/2002, com parecer favoravel do Ministério
Piblico, foi declarada a interdigjo de NELSON ALVES REINALDO,
brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/01/1975, conforme Certidao de
Nascimento n° 8582, as fls. 146v, Livro A-08, portadora do RG de n°
97028090198 da SSP-CE, residente no. endereco supra descrito, portador
de surdo-mudez irreversivel, sendo absolutamente incapaz, cuja deficiéncia
ficou comprovada conforme pericia médica de fis 24, evidenciando a
incapacidade do interditando de exercer pessoalmente os atos da vida civil
(art. 5°, inciso II do Cédigo Civil), ¢ para que chegue ao conhecimento de
quem interessar, foi nomeado, sob compromisso, para exercer 0 “munus”
de curador, sem limitagio, a requerente supramencionada (art. 454, do C.
C., e 1.183 do C.P.C.). E para que ninguém possa alegar ignorAncia foi
expedido o presente edital o qual ser4 publicado no Diario da Justiga por
03 (trés) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, de uma para outra publicagio
(Art. 1.184 do C.P.C.). Expedido nesta cidade e Comarca de Ubajara, Estado
do Ceara, na Secretaria de Vara Unica, aos 24(vinte e quatro) dias do més
de junho do ano de 2000 (dois mil). Eu, José Wagner Lima Fernandes),
Auxiliar Judiciério, o digitei. Eu(Eufinis de Sousa Mendes Giacomelli),
Diretora de Secretaria, o subscrevi.
.

qual fica a mesma

DE 2002- CADERNO

JULHO

.

citados

por

meio

deste,

os

interessados,

ausentes,

incertos

e

desconhecidos, para os atos do processo, e, em caso de contestagao, devera
ser oposta no prazo de (15) quinze dias, contados com preceitua a lei, sob
pena de revelia, caso em que presumirao aceitos pelos citandos os fatos

articulados na pega vestibular. Ficam ainda pelo presente intimados, da

audiéncia designada para o dia (10) dez de setembro de 2002, as 10:00
horas, a se realizar na sala das audiéncias do Forum Des* Agueda Passos

Rodrigues Martins, sito 4 Praga Destrino Carneiro Passos - Vigosa do Ceara.

Dado e passado nesta Comarca de Vicosa do Ceara, aos 21 (vinte e um)
dias do més de junho do ano de 2002. EU, Luis Carlos da Rocha, Atendente
Judiciario, o digitei e Eu, Sérgio Ricardo Pacheco Lessa Castro, Diretor de
Secretaria, o subscrevi.
Dr.

Joaquim Vieira Cavalcante Neto.
Juiz de Direito.
eek

EDITAL DE INTERDICAO
Justica Gratuita.
Processo n° 2002.056.00041-1.

O DOUTOR- JOAQUIM VIEIRA CAVALCANTE

NETO, MM.

Juiz de Direito desta Comarca de Vicosa do Ceara, Estado do Ceara, por
nomeacio legal etc.

.
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FORTALEZA,

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

RDICAO, proposta por Cesario Gregério
de Oliveira, brasileiro,
casado eclesiasticamenite, aposentando,
residen

te nesta cidade de Vigosa
do Cear4, tendo como Interditanda sua
esposa, Rita Maria de Jesus,
havendo o promovente alegado, que
a Interditanda ha vérios anos vem
apresentando sintomas de disttrbio
mental, doenca esta que, segundo o
autor, a impossibilita para 0 exercicio
de atividades profissionais. O referido
processo foi julgado por sentenga deste
Juizo em data de 25 de junho de
2002, cuja parte final, é de teor seguint
e: “Assim posto decreto a interdigio
de Rita Maria de Jesus, por ser ela doente
mental, nomeando seu curador o

Sr. Cesdrio Gregério de Oliveira que devera
prestar o compromisso de lei e
a quem dispenso das exigéncias previstas
no artigo 1188 do Cédigo de
Processo Civil. Publique-se, Registre-se e
Intime-se. Vicgosa do Cear4, aos
25 de junho de 2002. (a) Dr. Joaqui
m 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 public
ado (03) trés
vezes, com intervalo de (10) dez dias
de uma publicac&o para outra, junto
ao Diario da Justica. Dado e passado
nesta Comarca de Vicosa do Cearé,
aos 26(vinte e seis) dias do més de junho
do ano de 2002. Eu, Francisco das
Chagas Belchior, Auxiliar Judiciario,
o digitei, e Eu, Sérgio Ricardo Pacheco
Lessa Castro, Diretor de Secretaria,
o subscrevi.

Dr. Joaquim Vieira:Cavalcante Neto,
Juiz de Direito.
Pub dj

02/07, 12/07 e 22/07/2002

eek
PORTARIA N°001 /2002.

O DOUTOR- JOAQUIM VIEIRA CAVA
LCANTE NETO, MM.
Juiz de Direito desta Comarca de Vigosa
do Cear,

no uso de suas atribuigdes
asseguradas por lei etc.
CONSIDERANDO a vacancia do cargo
de Tabeliao e Oficial do
Registro Civil do Cartério do 1° Oficio
da sede desta comarca de Vigosa do
Ceara, em decorréncia do afastamento
definitivo da titular, Sr.* Maria do
Livramento Dias, em virtude de aposen
tadoria, conforme ato da Presidéncia
do Egrégio Tribunal de Justiga deste
Estado, publicado no Diario da Justica

do dia (25) vinte e cinco de janeiro de (2002)
dois mil e dois;
CONSIDERANDO gue as atividades de tal
serventia extrajudicial
840 essenciais ao interesse publico, e por
isso mesmo nao podem sofrer

solugao de continuidade;
CONSIDERANDO as atribuig6es cometi
das a este juizo pelo
paragrafo 2° do artigo 414 da Lei Estadu
al n°12.342/94 (Cédigo de Divisio
e Organizagio Judicidria do Estado
do Ceara);

RESOLVE:

1.

Designar a Sr.* IRACELIA FONTENEL
E

MAGALHAES
PACHECO, para interinamente, respon
der pelo expediente da questionada
serventia, até ulterior deliberagao
deste juizo ou nomeacao de titular
por
parte da Presidéncia do Egrégio Tribun
al de Justiga do Cearé;
2.
Determinar que seja oficializado 2
Presidéncia e a Corregedoria
do TICE, comunicando a presente design
acao;
3.

contrario.

Férum.

Revogar as deliberagSes eventualme
nte existentes em sentido

Publique-se afixando a segunda (2*)
via no Atrio do Edificio do

Registre-se arquivando a primeira
(1*) via no colecionador de
portarias expedidas,
Cumpra-se.
Diretoria do Férum da Comarca de
Vigosa do Ceard, Estado do
Ceara, ao (1°) primeiro dia do més
de fevereiro de 2002.
Joaquim Vieira Cavalcante Neto.
Juiz de Direito.

18 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIC
A
TERMO

DE COMPROMISSO DE AJUSTAME
NTO DE
CONDUTA

Aos 10 (dez) dias do més de Julho do
ano em curso, nesta cidade ecomarca de Fortaleza, no Edificio da
Procuradoria Geral de Justiga, na sala,
810, sala das Promotorias de Justiga
do Meio Ambiente e Planejamento

22 DE

JULHO

DE. 2002- cADERNO 2

Ey

Urbano, as 11:00 horas, onde presente
se achava a Exmaa. Sra. Promotora
de Justica, Dra. Sheila Cavalcante Pitomb
eira, compareceu, de um lado, 0
empreendimento denominado V.M.M
. Comercial Ltda., Nome Fantasia
BAR BOTECO, localizado na Av. Antoni
o Sales, 3177, Aldeota, nesta
cidade de Fortaleza, Trepresentado, portad
ora de identidade: 1844062 — SSP/
PA, CPF: 237.814.162 - 91 pela propri
etéria Vania Maria Marron de
Mesquita, brasileira, casada, residente
na Rua José Napolefo 355, 501,
Bloco B, nesta cidadé’de Fortaleza e
pelo Gerente Sr. Augusto Sérgio Farias
de Mesquita, brasileiro, casado, reside
nte na rua José Napolefio 355, 501,
Bloco B, nesta cidade de Fortaleza,
portador de identidade n. ° 282353SSP-PA, CPF n. ° 105.432952-49,
o qual ciente do teor dos autos
do
procedimento

administrativo n, ° 521/02, da 1. * Promot
oria de Justiga do
Meio Ambiente e Planejamento Urbano
, que trata de poluicao sonora

proveniente das atividades comerciais
desenvolvidas no BAR BOTECO,
e
da ocupagao do passeio com mesas
e cadeiras, em desacordo com a
Legislagao Municipal, pretendendo ajustar
-se aos mandamentos legais, sem
necessidade de ajuizamento da ago
civil piiblica de que trata a Lei Federa
l
n. ° 7.347, de 24 de julho de 1985,
firma 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 Ie VII,do CPC:

I-Nao procederd, promoverd, realizard
ou permit

iré que se faga
qualquer ato ou atividade que provoque
emiissao ou propagacao de sons ou
tuidos em nfveis superiores aos estabe
lecidos na legislacio de regéncia
(Resolugéo CONAMA n. ° 01/90 c/c
Norma NBR n. °- 10.152, da ABNT,

ou outra norma que venha disciplinar a
producdo de rufdos):
II-A presente obrigagio deverd obrigatoriam
ente

constar como
cldusula vinculante em qualquer eventu
al futuro contrato de venda, compra,
empréstimo, doagio, etc., do im6vel,
sede ou ponto comercial em questao,
objetivando transferir a obrigagZo consta
nte do presente titulo de modo a
ser obtida idéntica adequagao de
conduta por parte de terceiros e
arrendatarios;
I-O BAR BOTECO providenciaré
a regularizac&o de suas
atividades objeto das notificagdes n.
° 4867, 4873 e 33463, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentando, no prazo
de 5 ( cinco) dias, a devida

comprovacao junto a 1. * Promotoria de
Justiga;

IV-O presente titulo executivo nao
inibira nem

restringira, de forma
alguma, as agdes de controle, monitorame
nto e fiscalizago de qualquer
érgio ptiblico, nem limita ou impede 0 exerci
cio, por ele, de suas atribuigdes

legais e regulamentares;

V-O Descumprimento ou violagao
de qualquer dos compromissos
ora assumidos implicard, a titulo de
cldusula penal, o pagamento de multa
didria correspondente a 10 (dez) saléri
os minimos, exigiveis enquanto
perdurar a violagao;
(VI-) A vulneracao de qualquer das
obrigacdes assumidas implicar4,
caso nao sobrevenha o pagamento
do valor da correspondente multa
em
nivel extrajudicial na sujeigao do respo
nsdvel as medidas judiciais cabiveis,
incluindo execucdo especifica na forma
estatufda no pardgrafo 6. ° do art.
5. °, da Lei

Federal n. ° 73.47/85 e incisos Ile VI,
do art. 585, do CPC;

VII-_O BAR

BOTECO doaré ao Programa

de Combate a Poluigao
Sonora-DISQUE-SILENCIO, um decibelime
tro digital que realize medicdes

cumulativas oferecendo média logaritmo
- LEQ, certificado pelo INMETRO,
a titulo de indenizacao pelos danos
ambientais causados quando produzia
polui¢gao sonora.

Este acordo produziré efeitos legais
depois de homologado pelo
Conselho Superior do Ministétio e public
ado no Diario de J ustiga do Estado
do Ceara.

Fica consignado que os valores
eventualmente desembolsados
devero ser revertidos em beneficio
do FUNDO ESPECIAL DE DEFESA
E REPARACA

O DE INTERESSE DIF USOS ESTADUAL
.

Nada mais havendo a tratar, a Promo
tora de J ustica ordenou que se
encelrasse © presente termo de compr
omisso 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 testemunha
s
adiante assinadas. Eu, __
» (Assistente
Administrativo), o subscrevi.
Promotora de Justiga

Testemunhas:
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PORTARIA N? 1061/2002

FRA

PORTARIA N° 1036/2002
SOCORRO
A DOUTORA MARIA DO PERPETUO
A, no uso
JUSTIC
DE
AL
A-GER
RADOR
PROCU
FRANCA PINTO,
22, da lei
alinea
I,
inciso
45,
art.
de suas atribuigdes legais, na forma do
Piblico do Estado
io
Ministér
do
Cédigo
—
1982
de
julho
de
08
10.675, de
do Ceara,

RESOLVE DESIGNAR O(A) DR. ALFREDO

RICARDO

titular da 2* Promotoria de
HOLANDA MACHADO, Promotor de Justiga
suas atuais atribuigdes,
de
prejuizo
sem
para,
Juri
do
Justica Auxiliar
ria de Justiga do Jiri,
representar 0 Ministério Ptiblico junto & 6* Promoto
DR. FRANCISCO
titular
Justiga
de
r(a)
Promoto
do(a)
face as férias

002 a 30/08/2002,
LUC{DIO DE QUEIROZ JUNIOR, no perfodo de 01/08/2
sem 6nus para a Procuradoria-Geral de Justi¢ga.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

A,
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIC

RRO FRANCA
ADOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCO
no uso de suas
CA,
JUSTI
DE
L
PINTO, PROCURADORA-GERA
I, alfnea 53, da lei 10.675, de
inciso
45,
art.
do
forma
na
legais,
des
atribuig
Piblico do Estado do Ceara,
08 de julho de 1982 — Cédigo do Ministério

RESOLVE

DESIGNAR

SOARES

O(A) DR. EULERIO

titular da 2* Promotoria de
CAVALCANTE JUNIOR, Promotor de Justiga
sem prejuizo de suas atuais
para,
ude
Juvent
da
e
a
Infanci
da
Justica
dos Conselhos Tutelares I
atribuicdes, acompanhar o processo de escolha
Direitos da Crianga e do
e IV, do Conselho Municipal de Defesa dos
CA, até ulterior
COMDI
eza
Fortal
de
pio
Munici
do
Adoslecente
Justiga.
de
Geral
doria
Procura
deliberacao, sem nus para a
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

DE JUSTICA, em
CGABINETE DA PROCURADORA-GERAL

Fortaleza, aos 15 de julho de 2002.

PINTO
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA
Procuradora-Geral de Justiga

em Fortaleza, aos 4 de julho de 2002.

se

MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA PINTO

PORTARIA N¢? 1013/2002.

Procuradora-Geral de Justica
ha

PORTARIA N® 1032/2002
RO FRANCA
A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCOR
uso de suas
no
A,
JUSTIG
DE
L
GERA
PINTO, PROCURADORAI alinea 28, da Jei 10.675/82,
atribuicdes legais, na forma do art. 45, inciso

DRA. MARIA
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA,
uso de suas
no
PINTO,
A
FRANC
RRO
DO PERPETUO SOCO
Ie IX, da lei 8.625/93, de 15
atribuic6es legais, na forma do art. 10, incisos
19 e 24, da lei 10.675,
de fevereiro de 1993, c/c 0 art. 45, inciso I, alfneas
de 08 de julho de 1982,

s de 02/07/2002
CONSIDERANDO 0 periodo de férias forense

a 31/07/2002,

e,

o n2 02233925CONSIDERANDO 0s fatos constantes do Process

6/SPU/PGJ;
RESOLVE

instituir Comissio

de Sindicancia, composta pelos

ANTONIO
prs. ANGELA TERESA GONDIM CARNEIRO,
MATOS
NA
LUCIA
ra
Servido
a
«
CARLOS AZEVEDO COSTA,
de
ALVES, sob
um aparelho
Comunitaria
no prazo de

recimento
a presidéncia da primeira, para apurar 0 desapa
l de Defesa
Especia
Servigo
do
éncias
depend
Gelégua nas
o conclusivo
- DECOM, devendoa Comissdo apresentar relatéri
30 (trinta) dias.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

JUSTICA, em
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE
Fortaleza, aos 03 de julho de 2002.

MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA PINTO
Procuradora-Geral de Justica
WRK

PORTARIA N° 986/2002
SOCORRO
A DOUTORA MARIA DO PERPETUO
L DE JUSTIC@A, no uso
FRANCA PINTO, PROCURADORA-GERA
45, inciso I, alinea 25, da lei
de suas atribuicdes legais, na forma do art.
Ministério Piiblico do Estado
do
10.675, de 08 de julho de 1982 — Cédigo

abaixo
RESOLVE DESIGNAR os Procuradores de J ustiga
de férias forenses,
perfodo
nado
mencio
o
durante
em
oficiar
para
dos
nomina
como a seguir é dado a conhecer:

1° PROCURADORIA DE JUSTICA:
1. Dr. JOSE GLAUBERTON ALVES SA;
2. Dra. MARIA PERPETUA NOGUEIRA PINTO.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

JUSTICA,
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE

em Fortaleza-Ceara, em 1° de julho de 2002.

PINTO
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA
PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA
eK
PORTARIA Ne? 985/2002

SOCORRO
A DOUTORA MARIA DO PERPETUO
GA, no uso
JUSTI
DE
L
GERA
ORAFRANCA PINTO, PROCURAD

45, inciso I, alinea 25, da lei
de suas atribuicdes legais, na forma do art.
Ministério Puiblico do Estado
do
Cédigo
—
1982
de
10.675, de 08 de julho
do Ceara,

CISCO DE
RESOLVE DESIGNAR O(A) DR. J OSE FRAN

do Ceara,

ARAUJO
RESOLVE DESIGNAR O(A) DR. EDUARDO
Fazenda
da
Justiga
de
ria
Promoto
5*
da
titular
NETO, Promotor de Justiga

des, compor a COMISSAO
Publica para, sem prejuizo de suas atuais atribuig
NAIS DO MINISTERIO
TUCIO
INSTI
TOS
ASSUN
DE LEGISLACGAO E
para a Procuradoria Geral de
PUBLICO, até ulterior deliberagao, sem 6nus
Justi¢a.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

JUSTICA,
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE

em Fortaleza, aos 25 de junho de 2002.

PINTO
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA
Procuradora-Geral de Justica
FR

titular da 2* Promotoria de Justiga
OLIVEIRA FILHO, Promotor de Justiga

de suas atuais atribui¢gées,
do Juri da Comarca da Capital para, sem prejuizo
E ASSUNTOS
AO
SLAC
DE LEGI
compor a COMISSAO
agao,

até ulterior deliber
INSTITUCIONAIS DO MINISTERIO PUBLICO,
sem Onus para a Procuradoria Geral de Justiga.
Fica revogada a Portaria n° 750/2001, que
o minus.
VANJA FONTENELE PONTES, para 0 referid

designou a Dra.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

JUSTICA,
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE

em Fortaleza, aos 25 de junho de 2002.

PINTO
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA
Procuradora-Geral de Justica
eK
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PORTARIA N° 1037/2002

O(A) DR.

LUIZ

BSE

a Auxiliar do Crime para, sem prejui
zo de suas

atuais atribuigées,
Tepresentar 0 Ministério Pitblico junto A
12* Promotoria de Justica Criminal,

ANTONIO
ABRANTES PEQUENO, Promotor
de J ustica titular da 3* Promotoria
de .
Justiga Auxiliar do Crime para,
sem prejuizo de suas atuais atribu
igées,
representar o Ministério Puiblico junto
A 16* Promotoria de Justica Criminal,
face as férias do(a) Promotor(a)
de Ji ustiga titular DR. MARCOS
WILLIAM

LEITE DE OLIVEIRA, no periodo
de 01/08/2002 a 30/08/2002, sem énus
para a Procuradoria-Geral de Justiga.

2

RESOLVE DESIGNAR O(A) DRA. MARI
A DO SOCORRO
BRITO GUIMARAES, Promotora de
Justiga titular da 4° Promotoria de
Justig

suas atribuicdes

legais, na forma do art. 45, inciso
I, alfnea 22, da lei
10.675, de 08 de julho de 1982 — Cédig
o do Ministério Puiblico do Estado
do Cearé,

DESIGNAR

DE 2002- caperno

10.675, de 08 de julho de 1982 — Cédig
o do Ministério Piblico do Estado
do Ceara,

A DOUTORA MARIA DO PER
PETUO SOCORRO
FRANCA PINTO, PROCURADORAGERAL DE JUSTIGA, no uso
de

RESOLVE

22 DE JULHO

face As férias do(a) Promotor(a) de Justica titular
DR. JOSE MAURICIO
CARNEIRO,

no perfodo de 08/08/2002 a 06/09
/2002,
Procuradoria-Geral de Justiga.

sem énus para a

Registre-se. Publique-se. Cumpr
a-se.
GABINETE DA PROCURADO
RA-GERAL DE JUSTICA,
em Fortaleza, aos 4 de julho de 2002.

a,

i

Registre-se. Publique-se. Cump
ra-se.

.
GABINETE DA PROCURADORAGERAL DE JUSTICA,
em Fortaleza, aos 4 de julho de 2002.

MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRAN
CA PINTO
Procuradora-Geral de Justica
sok

MARIA DO PERPETUO SOCORR
O FRANCA PINTO
Procuradora-Geral de Justica
RR

PORTARIA N° 1052/2002
A DOUTORA MARIA DO PER
PETUO SOCORRO
FRANCA PINTO, PROCURADO
RA-GERAL DE JUSTICA,
no uso
de suas atribuicdes legais, na forma
do art. 45, inciso I, alfnea 22,
da lei

10.675, de 08 de julho de 1982 — Cédig
o do Ministério Péiblico do Estado
do Cearé,

RESOLVE

DESIGNAR

O(A) DR. LUIZ,

ANTONIO
ABRANTES PEQUENO, Promo
tor de J ustiga titular da 3* Promotoria
de
Justiga Auxiliar do Crime para,
sem prejuizo de suas atuais atribu
igées,
Tepresentar 0 Ministério Piblico
junto 4 7* Promotoria de Ji usti¢a
Criminal,
face a licenga especial do(a) Promo
tor(a) de Justiga titular DR. FRAN
CISCO

PORTARIA N? 1035/2002
A DOUTORA MARIA DO PER
PETUO SOCORRO
FRANCA PINTO, PROCURADORAGERAL DE JUSTICA, no uso
de

suas atribuigdes legais, na forma
do art. 45, inciso I, alfnea 53, da
lei
10.675, de 08 de julho de 1982 — Cédig
o do Ministério Puiblico do Estado
do Ceara,

RESOLVE DESIGNAR O(A) DRA.
MARIA NEVES
FEITOSA CAMPOS, Promotora de
Justiga titular da 1° Promotoria de
Justiga Civel para, sem prejuizo de
suas atuais atribuig6es, integrar a

Comissio Ouvidoria Agraria do
Estado do Ceard, criada pelo Decre
to n°
26.207, de 27/04/2001, na qualidade
suplente da Dra. VANJA FONTENEL
E
PONTES, até ulterior deliberagao,
sem Snus para a Procuradoria-Geral
de
Justiga.

Registre-se. Publique-se. Cumpr
a-se.

OSIETE CAVALCANTE FILHO, no
perfodo de 02/09/2002 a 31/10/2002,
sem Onus para

GABINETE DA PROCURADORAGERAL DE JUSTICA,
em Fortaleza, aos 8 de julho de 2002.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORAGERAL DE JUSTICA,
em Fortaleza, aos 11 de julho de
2002.

MARIA DO PERPETUO SOCORRO
FRANCA PINTO

MARIA DO PERPETUO SOCORR
O FRANCA PINTO
Procuradora-Geral de Justiga -

PORTARIA N° 1042/2002

a Procuradoria-Geral de Justiga,

aR

PORTARIA N° 1060/2002
A DOUTORA MARIA DO
PERPETUO SOCORRO
FRANCA PINTO, PROCUR
ADORA-GERAL DE JUSTIGCA
, no uso
de suas atribuicdes legais, na forma
do art. 45, inciso I, alfnea 53, da
Lei n.°
10.675, de 08 de julho de 1982
- Cédigo do Ministétio Piblico
do Estado
do Ceara,

RESOLVE REVOGAR a Portaria
n° 835/2002, de 27 de maio
de 2002, que DESIGNOU O(A)
DRA. MARIA DALVA LIMA DE
ALBUQUERQUE, Promo

tora de Justiga, titular da 1* Promo
toria de Justica
da Infancia e da Juventude, para
acompanhar 0 processo de escol
ha dos
Conselhos Tutelares Ie IV, do
Conselho Municipal de Defesa
dos Direitos
da Crianga e

do Adoslecente do Municipio de Forta
leza.

Registre-se. Publique-se. Cump
ra-se,

GABINETE DO PROCURADOR-G
ERAL DE JUSTICA,
em Fortaleza, aos 15 de julho de
2002.
MARIA DO PERPETUO SOCORR
O FRAN CA PINTO
Procuradora-Geral de Justica
Seo

PORTARIA N° 1038/2002
A DOUTORA MARIA DO PER
PETUO SOCORRO
FRANCA PINTO, PROCURADO
RA-GERAL DE JUSTICA, no
uso
de suas atribuigées legais, na forma
do art. 45, inciso I, alfnea 22, da lei

Procuradora-Geral

de Justica

FORK

A DOUTORA MARIA DO PER
PETUO SOCORRO
FRANCA PINTO, PROCURADORAGERAL DE JUSTICA, no uso
de suas
atribuigdes

legais na forma do art. 45, inciso
I, alinea 24, da lei
10.675, de 08 de julho de 1982 — Cédig
o do Ministério Puiblico do Estado
do CearA,

RESOLVE DESIGNAR O(A) DR. RON
ALD

FONTENELE
ROCHA, Promotor de Justiga titular
da Promotoria de J ustic¢a da Comar
ca
de Paraipaba para, sem prejuizo
de suas atuais atribuigdes, funci
onar no
Termo Circunstanciado de Ocorréncia
n° 2000,115 .00250-9, em tramite
na
Comarca de Paraipaba, sem énus
para a Procuradoria Geral de Justig
a.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORAGERAL DE JUSTICA,
em Fortaleza, aos 8 de julho de 2002.

MARIA DO PERPETUO SOCORR
O FRAN CA PINTO
Procuradora-Geral de Justica
ake

PORTARIA N° 1044/2002
A DOUTORA MARIA DO
PERPETUO SOCORRO
FRANCA PINTO, PROCURADO
RA-GERAL DE JUSTICA, no
uso
de suas atribuicgGes legais na forma
do art. 45, inciso I, alinea 53, da
lei
10.675, de 08 de julho de 1982 —
Cédigo do Ministério Publico do
Estado
do Ceara,

RESOLVE DESIGNAR O(A) DR. RON
ALD FONTENELE
ROCHA, Promotor de J ustica titular da
Promotoria de Ji ustig¢a da Comarca

de Paraipaba para, sem prejuizo
de suas atuais atribuigdes, funcionar
no
Termo Circunstanciado de Ocorréncia
n° 2001. 115.00171-6, em tramite
na

FESS

116

FORTALEZA,

DA JUSTIGA N°136

JULHO

22 DE

DE 2002- CADERNO

2

Licitagiio do FERC; OBJETO:
PARECER N° 005/2002 da Comissao de
ional Windows, Trés Estag6es
Operac
a
Sistem
com
Aquisic&o de um Servidor
20 x 40 e

a Procuradoria Geral de Justiga.
Comarca de Paraipaba, sem 6nus para
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

L DE JUSTIC€A,
GABINETE DA PROCURADORA-GERA

em Fortaleza, aos 8 de julho de 2002.

CA PINTO
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRAN
Procuradora-Geral de Justiga

DO BRASIL
19 - ORDEM DOS ADVOGADOS
SECCAO DO CEARA

Unidade de Fita DAT
com Sistema Operacional Windows, uma
FICATIVA: As propostas
JUSTI
;
Server
ess
Bussin
um Pacote — Small
ialmente, em desacordo
artific
os
elevad
apresentadas consignaram pregos
VALOR GLOBAL: R$ 22.243,55
local;
do
merca
no
ados
pratic
os
com
e trés reais e cinquenta e cinco
(vinte e dois mil, duzentos e quarenta
Att. 24, inciso VII, da Lein®
L:
centavos); FUNDAMENTACAO LEGA
zacdes da Lei n° 9.648/98;
atuali
as
com
1993,
de
junho
de
21
8.666/93, de

DATA DO PARECER: 5 de
CONTRATADA: Lanlink Informatica Ltda.;
GAO DO PARECER: 5 de
junho de 2002; DATA DA HOMOLOGA
el Alves de
junho de 2002; DECLARACAO

DE

DISPENSA:

Josani

do FERC; RATIFICACAO:
Lacerda — Presidente da Comissiio de Licitagao
r do FERC.
e Jinior — Presidente do Conselho Direto
Jaime de Alencar Ararip

Republicado por incorrecao
Ordem dos Advogados do Brasil

OER

Secciio do Ceara

Secretaria da Ordem dos Advogados
Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A
que requereu Inscricéo Suplementar
o
ptiblic
do Brasil, Secgiio do Cearé, faz
0 advogado Ricardo Kalil Lage.
ados
Advog
de
Quadro
no
E
da OAB/P
dias tteis. Fortaleza, 15 de julho
(05)
de
prazo
com
O presente aviso é feito

de 2002.
Paulo Napoleado Gongalves Quezado

PRESIDENTE DA OAB/CE

RAL
20 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITO

DE
EXTRATO DE PARECER DA COMISSAO
LICITACAO DO FERC

DISPENSA DE LICITACAO
Licitagio do FERC; OBJETO:
PARECER N ° 006/2002 da Comissao de
Impressora a Laser, uma
uma
HUB,
um
Break,
Aquisigao de um No
Matricial 80 colunas e
sora
Impres
Impressora Matricial 136 colunas, uma
ntadas consignaram
aprese
tas
propos
As
IVA:
FICAT
um Scanner; JUSTI
o

rdo com os praticados no mercad
pregos elevados artificialmente, em desaco
mil e quatrocentos ¢ sessenta
(sete
00
7.460,
R$
AL:
GLOB
R
local; VALO
8.666/

24, inciso VIL, da Lei n°
reais); FUNDAMENTAGCAO LEGAL: Act.
atualizagdes da Lei n ° 9.648/98;
93, de 21 de junho de 1993, com as
DATA DO PARECER: 5
CONTRATADA: Fortaleza Informatica Ltda.;
DO PARECER: 5 de
CAO
LOGA
de junho de 2002; DATA DA HOMO
DISPENSA: Josaniel Alves de
junho de 2002; DECLARACAO DE
co do FERC; RATIEICACAO:
Licita
de
sao
Comis
Lacerda—Presidente da
do Conselho Diretor do FERC.
ente
Jaime de Alencar Araripe Junior — Presid
Republicado por incorre¢ao

PODER JUDICIARIO

FEDERAL

;

CEARA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
Presidente
Des. José Mauri Moura Rocha —
— Vice-Presidente
Rocha
es
Ximen
Luiz
ndo
Des. Ferna

Juiz de Direito
Dr. Luiz Gerardo de Pontes Brigido —

Dr. Jorge Alofsio Pires.— Jurista
s — Juiz de Direito
Dr. Antonio Abelardo Benevides Morae

Juiz Federal
Dr. Francisco das Chagas Fernandes —
s — Jurista
Dr. Francisco Massilon Torres Freita
o — Procurador Regional Eleitoral
Dr. Paulo Roberto de Alencar Araripe Furtad
‘
ario
Dr. José Bezerra de Morais — Secret

DO TRIBUNAL REGIONAL
PORTARIA N.° 329/02 -O PRESIDENTE
igdes que lhe confere o art.
atribu
das
uso
no
A,
CEAR
ELEITORAL DO
O ao

o deste Tribunal, ATENDEND
17, inciso XXVI do Regimento Intern
CA, Técnico Judicidrio do Quadro
JU!
E
PONT
O
CIAN
FELI
eu
que requer
RESOLVE conceder-lhe 2 (dois)
al,
Region
desse
Permanente da Secretaria
sses particulares, no periodo de
anos de licenga para tratamento de intere
nos termos do artigo 91 da Lei
2004,
de
junho
de
29
a
1° de juiho de 2002
Publicos Civis da Unido),
ores
Servid
n° 8.112/90 (Regime Juridico dos
IFIQUE-SE, PUBLIQUECIENT
1997.
10.12.
de
9.527,
n.°
Lei
alterada pela
junho de 2002.
SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 27 de

Des. José Mauri Moura Rocha
PRESIDENTE

21 - PUBLICACOES DIVERSAS
ESTADO DO CEARA
CIVIL
FUNDO ESPECIAL PARA O REGISTRO
FERC
DE
EXTRATO DE PARECER DA COMISSAO
LICITACAO DO FERC
DISPENSA DE LICITACAO
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