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SECRETARIA DA 1º VARA 
“EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS” 

(Justiça Gratuita) 

Processo Cível nº 2003.0008.5361-2 

(Ação de Adoção) 

  

O Exmo. Sr. Dr. MARCELO WOLNEY DE ALENCAR PEREIRA 
DE MATOS, Juiz de Direito, respondendo pela 1º Vara da Comarca de 

Brejo Santo, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc... 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que perante este Juízo e Secretaria da 1º Vara, tramita uma Ação 

de Adoção da criança de nome Dorivan da Silva Santos, movida por José 

Manoel de Araújo e Expedita Maria de Jesus, contra Aparecido Damião 

dos Santos e MARIA AUXILIADORA DA SILVA, vulgo Dôra, brasileira, 

filha de Domingos Américo da Silva e Ivonete Cordeiro da Silva, atualmente 

em local incerto e não sabido. Assim, mandou o(a) MM(a). Juiz(a) publicar 

o presente Edital com prazo de vinte (20) dias, pelo qual fica CITADA a 

mãe biológica da criança mencionada, para tomar conhecimento de que 

tramita a ação acima indicada, e contestar, querendo, no prazo de quinze(15) 

dias, a contar do término do prazo deste Edital, na forma da lei. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pelo 

autor(a)(arts. 285 e 319 do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca 

de Brejo Santo/CE., aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de 2003. Eu, 

José Nicodemos Neto, Diretor da 1º Secretaria, o digitei e subscrevi. 

DR. MARCELO WOLNEY DE ALENCAR PEREIRA DE MATOS 
- Juiz de Direito/Respondendo - 

kk 

SECRETARIA DA 1º VARA 
“EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS” 

(Justiça Gratuita) 

Processo Cível nº 2002.0009.3284-9 

(Ação de Tutela) 

O Exmo. Sr. Dr. MARCELO WOLNEY DE ALENCAR PEREIRA 
DE MATOS, Juiz de Direito, respondendo pela 1º Vara da Comarca de 

Brejo Santo, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc... 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que perante este Juízo e Secretaria da 1º Vara, tramita uma Ação 

de Adoção das crianças de nomes Antonio Maraques da Silva e Marcelo 
Marques da Silva, movida por Heleno Zuza da Silva, contra DAMIANA 

MARQUES BEZERRA, brasileira, filha de Genuina Maques Bezerra, 

atualmente em local incerto e não sabido. Assim, mandou o(a) MM(a). 

Juiz(a) publicar o presente Edital com prazo de vinte (20) dias, pelo qual 

fica CITADA a mãe biológica das crianças mencionadas, para tomar 
conhecimento de que tramita a ação acima indicada, e contestar, querendo, 

no prazo de quinze(15) dias, a contar do término do prazo deste Edital, na 

forma da lei. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros 
os fatos alegados pelo autor(a)(arts. 285 e 319 do CPC). Dado e passado 

nesta cidade e Comarca de Brejo Santo/CE., aos 18 (dezoito) dias do mês 

de julho de 2003. Eu, José Nicodemos Neto, Diretor da 1º Secretaria, o 
digitei e subscrevi. 

DR. MARCELO WOLNEY DE ALENCAR PEREIRA DE MATOS 
- Juiz de Direito/Respondendo - 

ator 

SECRETARIA DA 1º. VARA 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 

(Justiça Gratuita) 

Proc. Cível nº 144/2002 

  

O Exmo. Sr. Dr. MARCELO WOLNEY DE ALENCAR PEREIRA 
DE MATOS, Juiz de Direito, responderíido pela 1º Vara” da Comarca dé” 
Brejo Santo/CE., no uso de suas atribuições legais, etc... 

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que perante este Juízo e Secretaria da 1º. Vara, tramita Pedido de 

Suspensão de Pátrio Poder c/c Pedido Liminar de Guarda Provisória de 

Menor movida por Francimar Bezerra Costa contra SORAYA BENVENUTO 

PEREIRA, a qual não foi localizada no endereço indicado e estando em 

lugar incerto e não sabido, mandou o M. Juiz publicar o presente Edital 

com prazo de vinte(20) dias, pelo qual ficam a promovida, INTIMADA da 
Sentença de fls. 62, a seguir transcrita: “Vistos, etc. Francisco Bezerra Costa, 

devidamente identificado nos autos, através de advogado legalmente 

constituído, ajuizou o presente Pedido de Suspensão de Pátrio Poder c/c   

Pedido Liminar de Guarda Provisória de Menor, com fulcro nos arts. 394 e 

395 do Código Civil e 888, V e 889, parágrafo único do Código d Processo 

Civil, contra SORAYA BENVENUTO PEREIRA. Juntou documentos de 

fls. 06/8. Citação da promovida no verso de fls. 18, apresentando contestação 
às fls. 19/21 e documentos de fls. 23/27. Réplica à contestação para 
depoimento pessoal das partes, esta não se realizou, tendo em vista o não 
comparecimento da parte promovida, bem como a não devolução da Carta 

Precatória, ocasião em que o promovente requereu a extinção da ação com 

fulcro no art. 267, VIII do Código de Processo Civil, por se encontrar 

regularizada a guarda pleiteada. Determinação deste Magistrado para 

intimação da promovida acerca do pedido de desistência do promovido, na 

forma do art. 267, $4º do Código de Processo Civil. Petição do patrono da 

promovida ás fls. 41, requerendo a nulidade da audiência, tendo este 

Magistrado às fls. 47, indeferido o pedido formulado. Intimado acerca do 

despacho de indeferimento acima mencionado, o procurador da promovida 

requereu no verso de fl. 49, o arquivamento dos presentes autos. É o relatório. 

Ante o exposto e mais que dos autos consta, acolho o pedido de desistência 

formulado pelo promovente e aceito pela promovida, declarando por 

sentença para que produza os efeitos jurídicos e necessários, a extinção do 

presente Pedido de Suspensão de Pátrio Poder c/c Pedido Liminar de Guarda 
Provisória de Menor, ordenando por consegóu-encia, o arquivamento dos 

respectivos autos, de conformidade com a regra inserta no art. 267, VIII do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brejo Santo/ 
CE, 20 de dezembro de 2002. (aa)Dr. Miguel Feitosa Cardoso - Juiz de 

Direito da 1º Vara -.” E, para que ninguém alegue ignorância da lei, foi 

expedido o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO. Dado e passado nesta 

cidade e Comarca de Brejo Santo/CE., aos 18 (dezoito) dias do mês de 

julho de 2003. Eu, José Nicodemos Neto, Diretor de Secretaria, o digitei e 
subscrevi. 

DR. MARCELO WOLNEY DE ALENCAR PEREIRA DE MATOS 
- Juiz de Direito da 1º Vara/respondendo - 

  

  

COMARCA DE CASCAVEL 
  

  

PODER JUDICIÁRIO-JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA 
DE CASCAVEL, ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DA 1º VARA— 
JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL DE INTERDIÇÃO. PROC. Nº 
2003.0000.7152-3 (1763), Aristófanes Vieira Coutinho Júnior, Juiz de 

Direito da 1* Vara da Comarca de Cascavel, Estado do Ceará, por nomeação 

legal... FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 

tiverem, que foi decretada a INTERDIÇÃO de LUCILANA DE LEMOS 

SOUSA, brasileira, solteira, filha de Francisco Firmino de Sousa e de Maria 

Luci de Lemos Sousa, tendo como causa da interdição, enfermidade mental 

atestada por perícia médica, que o torna incapaz de exercer os atos da vida 

civil, tudo de conformidade com ar. sentença deste Juízo, datada de 05 de 

Junho de 2.003, prolatada nos autos acima mencionados, tendo sido MARIA 

LUCILEMOS DE SOUSA nomeada curadora do interditado, cujo múnus 

será exercido sem limites, enquanto persistir a anomalia psíquica. E, para 
que do fato ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital, que será publicado na Imprensa Oficial do Estado e afixado no lugar 

público de costume, por três vezes, com intervalo de dez (10) dias, na forma 

do art. 1.184 do C.P.C. Dado e passado nesta Cidade de Cascavel, Estado 

do Ceará, aos vinte (20) dias do mês de junho do ano dois mil e três (2.003). 

Eu, Cláudio Carvalho da Silva, Auxiliar Judiciário, digitei e eu, Francisco 
Antonio da Silva, Diretor de Secretaria, subscrevi. 

Aristófanes Vieira Coutinho Júnior 

Juiz de Direito 

DJ 04/07, 14/07 e 24/07/2003 

kk 

“EDITAL DE INTERDIÇÃO 

PODER JUDICIÁRIO-JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA 
DE CASCAVEL; ESTADO DO CEARÁ; SECRETARIA DA 2º VARA 
“EDITAL DE INTERDIÇÃO. PROC. Nº 2000.006.01026-8 (1813), Dr. 
Gerardo Magelo Facundo Júnior, Juiz de Direito da 2º Vara da Comarca de 

Cascavel, Estado do Ceará, por nomeação legal... FAZ SABER aos que o 

presente edital virem, ou dele conhecimento tiver, que foi decretada a 
INTERDIÇÃO de RAIMUNDO EVARISTO VIEIRA, tendo como causa 

da interdição, esquizofrenia, código F-20,5, CID-10, atestada por perícia 

médica, que o torna, incapaz de exercer os atos da vida civil, tudo de 

conformidade com a r. sentença deste Juízo, datada de 28.04.2003, prolatada 

nos autos acima mencionados, tendo sido RAIMUNDA VIEIRA DE 

SOUZA, nomeada curadora do interditando, cujo múnus será exercido sem 

limites, enquanto persistir a anomalia psíquica. E, para que do fato ninguém  
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possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, que será 

publicado na Imprensa Oficial do Estado e afixado no lugar público de 

costume, por três vezes, com intervalo de dez (10) dias, na forma do art. 

1.184 do C.R.€, Dado e passado nesta cidade de Cascavel, Estado do Ceará, 

aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho do ano dois mil e três (2003). 

Eu, José Marcondes Silva Maia, Auxiliar Judiciário, digitei e eu, Miguel 

Ângelo Facundo Nogueira, Diretor de Secretaria, subscrevi. 

Gerardo Magelo Facundo Júnior 

Juiz de Direito 

DJ 04/07, 14/07 e 24/07/2003 

dk 

-EDITAL DE INTERDIÇÃO 

PODER JUDICIÁRIO-JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA 
DE CASCAVEL, ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DA 2º VARA 
“EDITAL DE INTERDIÇÃO. PROC. Nº 2000.0148.8886-7 (2132N), 
Dr. Gerardo Magelo Facundo Júnior, Juiz de Direito da 2º Vara da Comarca 

de Cascavel, Estado do Ceará, por nomeação legal... FAZ SABER aos que 

o presente edital virem, ou dele conhecimento tiver, que foi decretada a 

INTERDIÇÃO de ORLANDO PEREIRA DA SILVA, tendo como causa 
da interdição, retardo mental moderado, código F-71.1, CID-10, atestada 

por perícia médica, que o torna incapaz de exercer os atos da vida civil, 

tudo de conformidade com a r. sentença deste Juízo, datada de 04.02.2003, 
prolatada nos autos acima mencionados, tendo sido FRANCISCA 

PEREIRA DA SILVA, nomeada curadora do interditando, cujo múnus 

será exercido sem limites, enquanto persistir a anomalia psíquica. E, para 
que do fato ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 

edital, que será publicado na Imprensa Oficial do Estado e afixado no lugar 

público de costume, por três vezes, com intervalo de dez (10) dias, na forma 

do art. 1.184 do C.PC. Dado e passado nesta cidade de Cascavel, Estado 

do Ceará, aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho do ano dois mil e três 

(2003). Eu, José Marcondes Silva Maia, Auxiliar Judiciário, digitei e eu, 

Miguel Ângelo Facundo Nogueira, Diretor de Secretaria, subscrevi. 

Gerardo Magelo Facundo Júnior 

Juiz de Direito 

DJ 04/07, 14/07 e 24/07/2003 

ao 

“EDITAL DE INTERDIÇÃO 

PODER JUDICIÁRIO -JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA 
DE CASCAVEL, ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DA 2º VARA 
“EDITAL DE INTERDIÇÃO. PROC. Nº 2000.0148.6142-0 (802), Dr. 
Gerardo Magelo Facundo Júnior, Juiz de Direito da 2º Vara da Comarca de 

Cascavel, Estado do Ceará, por nomeação legal... FAZ SABER aos que o 

presente edital virem, ou dele conhecimento tiver, que foi decretada a 
INTERDIÇÃO de OSMAR PEREIRA DA SILVA, tendo como causa da 
interdição, retardo mental grave, código F-72, atestada por perícia médica, 

que o torna incapaz de exercer os atos da vida civil, tudo de conformidade 

coma r. sentença deste Juízo, datada de 20.02.2003, prolatada nos autos 

acima mencionados, tendo sido ANITA SANTOS DA SILVA, nomeada 

curadora do interditando, cujo múnus será exercido sem limites, enquanto 

persistir a anomalia psíquica. E, para que do fato ninguém possa alegar 

ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na 

Imprensa Oficial do Estado e afixado no lugar público de costume, por três 

vezes, com intervalo de dez (10) dias, na forma do art. 1.184 do C.PC. 

Dado e passado nesta cidade de Cascavel, Estado do Ceará, aos vinte e 

cinco (25) dias do mês de junho do ano dois mil e três (2003). Eu, José 

Marcondes Silva Maia, Auxiliar Judiciário, digitei e eu, Miguel Ângelo 

Facundo Nogueira, Diretor de Secretaria, subscrevi. 

Gerardo Magelo Facundo Júnior 

Juiz de Direito 
DJ 04/07, 14/07 e 24/07/2003 

  

  

COMARCA DE CHOROZINHO 
  

  

SECRETARIA DE VARA ÚNICA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 30 DIAS 

ISENTA DE CUSTAS 
PROCESSO CÍVEL N.º 2002.140.00118-9(354/00) 

O Dr. HENRIQUE JORGE DOS SANTOS FALCÃO, Juiz 

Substituto Titular desta Comarca de Chorozinho, Estado do Ceará, na forma   

da lei etc. 

FAZ SABER a todos que, pelo presente edital, com prazo acima 

mencionado, o virem ou dele tiverem conhecimento, no Processo de ação 

de EXECUÇÃO FISCAL, no processo supra epigrafado, tendo como 

exegiiente A FAZENDA PÚBLICA NACIONAL, e executado W. L. 

NEPOMUCENO MENDONÇA - ME, residente em lugar incerto e não 

sabido, pelo presente edital o INTIMO da decisão de fls. 24, prolatada em 

04 de abril de 2003, da lavra do MM. Juiz desta Comarca, tendo como 

parte principal o seguinte: “(...) DECIDO, considerando a manifestação 

da União, determino o arquivamento dos autos de execução fiscal, sem 

baixa na distribuição, de acordo com o art. 20, da Lei nº 10.522/02. 
P.R.I. Sem custas. Chorozinho, 04 de abril de 2003. Henrique Jorge 

dos Santos Falcão — MM. Juiz Substituto - Titular”. Cuja 2º via fica 
afixada no local de costume. Dado e passado nesta Cidade de Chorozinho, 

aos 02 dias do mês de junho do ano de 2003. Eu, Othon Reis, Diretor 

Secretaria, o digitei e subscrevi. 

Bel. HENRIQUE JORGE DOS SANTOS FALCÃO 

Juiz Substituto Titular 

    

  
COMARCA DE CRATEÚS 
  

SECRETARIA DA 1º VARA 
JUSTIÇA GRATUITA * 

EDITAL DE REMOÇÃO DE CURADORA 
PROCESSO Nº 2001.008.01259-5 

O Doutor JOSÉ AIRTON DA SILVA, Juiz de Direito da 1º Vara 

desta Comarca de Crateús/Ce, por nomeação legal, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que, tendo em vista o requerimento formulado por 

MANOEL LINHARES DA SILVA, através de advogado legalmente 

habilitado, foi decretada por este juízo a substituição da curadora da 

interditanda FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA, brasileira, solteira, 

aposentada, residente e domiciliada na localidade de Umburanas, Distrito 

de Realejo, Crateús/CE, dês que falecida a sua curadora, a Sra. MARIA 

FLORINDA DE ARAÚJO, tendo-lhe sido nomeado curador o próprio 

requerente, tudo na conformidade da sentença datada de 29 de maio de 

2003, prolatada nos autos do processo em epígrafe. E para que ninguém 

alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado no 
órgão oficial por três (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias, e afixado 
no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Crateús/CE, aos 25 de 

junho de 2003. Eu, Roberto Sávio Resende Sousa, Atendente Judiciário, 

digitei. Eu, Rosângela de Moraes Evangelista), Diretora de Secretaria, 

conferi e subscrevi. 

Dr. José Airton da Silva 
JUIZ DE DIREITO 

Pub. DJ 03/07, 14/07 e 24/07/2003 

dede 

SECRETARIA DA 1º VARA 
JUSTIÇA GRATUITA 

EDITAL DE INTERDIÇÃO 
PROCESSO Nº 2002.008.00204-3 

O Doutor JOSÉ AIRTON DA SILVA, Juiz de Direito da 1º Vara desta 
Comarca de Crateús/Ce, por nomeação legal, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que, tendo em vista o requerimento formulado por 

JOSÉ MOREIRA DO NASCIMENTO, através de advogado legalmente 

habilitado, foi decretada por este Juízo a interdição de seu irmão 

FRANCISCO MOREIRA FILHO, brasileiro, solteiro, doente mental, 

nascido em Crateús/CE, aos 18/06/1967, portador da CTPS nº 095728, 

residente e domiciliado à Rua General Gentil Falcão, nº 260, Bairro dos 

Patriarcas, Crateús/CE, pois a perícia médica constatou que o interditando 

é portador de OLIGOFRENIA CRÔNICA, o que o torna incapaz para exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, tendo-lhe sido nomeado curador o próprio 

requerente, tudo na conformidade da sentença datada de 15 de abril de 

2003, prolatada nos autos do processo em epígrafe. E para que ninguém 

alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado no 

órgão oficial por três (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias, e afixado 

no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Crateús/CE, aos 18 de 

junho de 2003. Eu, Roberto Sávio Resende Sousa, Atendente Judiciário, 

digitei. Eu, Rosângela de Moraes Evangelista), Diretora de Secretaria, 

conferi e subscrevi. 

Dr. José Airton da Silva 

JUIZ DE DIREITO 

DJ 02/07, 14/07 e 24/07/2003  
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SECRETARIA DA 1º VARA 
JUSTIÇA GRATUITA 

EDITAL DE INTERDIÇÃO 
PROCESSO Nº 2002.008.01433-5 

O Doutor JOSÉ AIRTON DA SILVA, Juiz de Direito da 1º Vara 
desta Comarca de Crateús/Ce, por nomeação legal, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que, tendo em vista o requerimento formulado por 

MARIA ARAGÃO CARNEIRO, através de advogado legalmente 
habilitado, foi decretada por este juízo a interdição de seu filho JOSÉ 

MARTAGNON ARAGÃO CARNEIRO, brasileiro, solteiro, mentalmente 

insano, nascido em Crateús/CE, aos 06/09/1962, portador da cédula de 

identidade nº 864.363-85, CPF nº 625.066093-34, residente e domiciliado 

à Rua Almirante Tamandaré, nº 763, Crateús/CE, pois a perícia médica 

constatou que o interditando é portador de RETARDO MENTAL 

MODERADO CRÔNICO, o que o torna incapaz para exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, tendo-lhe sido nomeada curadora a Sra. MARIA 

MARGARETE ARAGÃO CARNEIRO, tudo na conformidade da sentença 

datada de 22 de abril de 2003, prolatada nos autos do processo em epígrafe. 
E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, 

que será publicado no órgão oficial por três (03) vezes, com intervalo de 

dez (10) dias, e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade 

de Crateús/CE, aos 18 de junho de 2003. Eu, Roberto Sávio Resende Sousa, 
Atendente Judiciário, digitei. Eu, Rosângela de Moraes Evangelista), 

Diretora de Secretaria, conferi e subscrevi. 

Dr. José Airton da Silva 

JUIZ DE DIREITO 
DJ 02/07, 14/07 e 24/07/2003 

  

  

COMARCA DE GROAÍRAS 
    

  

  

Processo nº 364/03 

Ação Criminal 

Acusados: Sérgio Luis Farias Lima e outros 

Vítima: Francisco Dino Silva 

Infração: Art. 129, $ 1º, inciso I, c/c art. 29 do CPB 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 

EMÍLIO DE MEDEIROS VIANA, Juiz de Direito em exercício 

nesta Comarca de Groaíras, Estado do Ceará, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER que perante este Juízo e expediente desta Secretaria, 

se processa uma Ação Criminal contra SÉRGIO LUIS FARIAS LIMA, 

brasileiro, solteiro, nascido em Groaíras-CE em 20/1/1984, conhecido por 

“Serginho”, filho de Luis Diogo e Maria da Conceição Diogo, promovida 
pelo Ministério Público Estadual desta Comarca. E por se encontrar em 
lugar incerto e não-sabido o acusado SERGIO LUIS FARIA LIMA, 

conforme consta nos autos do processo em epígrafe, manda o MM. Juiz, 

nos termos do art. 361 do CPP, expedir o presente Edital, com o prazo 

acima mencionado, pelo que fica referido acusado devidamente notificado 

a comparecer perante este Juízo, na sala de audiência do Fórum local, situado 

na Rua Princesa Isabel, 1520, Groaíras CE., no dia 2 de setembro de 2003, 

às 12h. a fim de ser interrogado e se ver processar e julgar como incurso 

nas sanções penais acima mencionadas ficando desde logo citado para os 

demais termos e atos do processo até o julgamento final, sob pena de revelia. 

Secretaria de Vara Única da Comarca de Groaíras, CE, 14 de julho de 2.002. 

Eu, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevi. 

Emílio de Medeiros Viana 

JUIZ DE DIREITO EM EXERCÍCIO 

  
  

COMARCA DE IGUATU 
  

  

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO 

PROCESSO Nº 2003.0000.4412-7 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO - 30 DIAS - Justiça Gratuita 

O DOUTOR CRISTIANO RABELO LEITÃO, JUIZ DE 
DIREITO DA 2º VARA DA COMARCA DE IGUATU, ESTADO DO 
CEARÁ, NA FORMA DA LEI ETC.   

Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele notícia 

tiverem, que constando nos autos que a parte promovida MARIA FREIRE 

DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, casada, encontra-se em lugar incerto 

e não sabido, fica, por este, CITADA de todos os termos da ação de Divórcio 

Litigioso promovida por ANTÔNIO IRAMAR DA SILVA, brasileiro, 

casado, vigilante, residente e domiciliado na Av. Amália Brasil, 167 — Vila 

Neuma, neste município, para, querendo, contestar no prazo de 15 (quinze) 
dias, os termos da ação, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros 

os fatos ali articulados pelo(s) autor(es) (arts. 225, II e 285, 2: parte do 

CPC) a contar a partir da Audiência de Conciliação designada para o dia 
26/08/2003, às 8 horas, no Fórum local, ficando, por este, devidamente 

intimado. Dado e passado nesta cidade de Iguatu-Ce, aos 22 (vinte e dois) 

dias do mês de julho de 2003. Eu, Ana Paula Nogueira de Oliveira, Aux. 

Judiciária., digitei. E eu, Daguimário Leite de Oliveira, Diretor de Secretaria 

Substituto, subscrevi. 

DR. CRISTIANO RABELO LEITÃO 

Juiz de Direito 

  
  

COMARCA DE IRAUÇUBA 
  

  

SECRETARIA DE VARA ÚNICA 
Processo Nº 2002.110.00280-4 (842/02) 

Ação: Pedido de Interdição 

Requerente: ANTONIA MARTINS LOPES 
JUSTIÇA GRATUITA 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA 
DE INTERDIÇÃO (Art. 1184 do CPC) 

O Dr. GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS, Juiz Substituto 
da Comarca de Irauçuba, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele notícia 

tiverem e a quem possa interessar, que por este juízo foi decretada a 
interdição de MARIA LUCINEIDE LOPES MARTINS, sendo que a 

mesma é portadora de transtorno mental congênito e moderado (CID S — 

20.0), estando incapacitada para desempenhar os atos da vida civil, tudo 
em conformidade com a sentença deste Juízo datada de 11.06.2003, 
prolatada nos autos do processo acima identificado, Ação de Interdição, 

tendo sido nomeada a Sra. ANTONIA MARTINS LOPES, mãe e curadora 
da referida interditanda, cujo munus será exercido sem limites. E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou o MM. Juiz Substituto, 

expedir o presente Edital e publicar em 03 (três) vezes com intervalo de 10 

(dez) dias de uma publicação para outra, conforme determina o art. 1.184 

do CPC, na Imprensa do Tribunal de Justiça. CUMPRA-SE na forma da 

Lei. Dado e passado nesta cidade de Irauçuba - Ce., aos 10 (dez) dias do 

mês de Julho do ano 2003. Eu, Marco Aurélio Melo Feijão, Auxiliar 

Judiciário, o digitei. Eu, Ana Paula B. Fernandes, Diretora de Secretaria 

em Exercício , subscrevi. 

Dr. GIACUMUZACCARA 
LEITE CAMPOS 

Juiz Substituto da Comarca de Irauçuba 

Pub. DJ 14/07, 24/07 e 04/08/2003 

  

  

COMARCA DE ITAPIPOCA 
  

  

SECRETARIA DA 1º VARA 

JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 2000.0162.7309-6 

Ação: Guarda Judicial 

A Doutora MARIA JOSÉ BENTES PINTO, Juíza de Direito 

o Titular da Comarca de Uruburetama Respondendo pela o Vara da Comarca 
de Itapipoca/Ce, por nomeação legal, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou déle 

conhecimento tiverem que tem curso perante este Juízo, na Secretaria da 1º 

Vara, o processo de Guarda Judicial nº 2000.0162.6430-5, que tem como 

requerente, MARIA ELIANA GONDIM PEREIRA, brasileira, solteira, 

gerente administrativa, Rg nº 2674873/93 SSP/CE, residente na rua D. 

Aureliano Matos, 765, Itapipoca/CE, sendo a guarda requerida dos menores 

DAYGLISSON MAYLON DE OLIVEIRA e DAYANA MARIA DE 
OLIVEIRA, de 12 e 13 anos de idade, que se encontram em poder da 

requerente, fica, pois, devidamente CITADO o genitor dos menores, Sr. 

ANTÔNIO GONDIM PEREIRA, a fim de que tome conhecimento do pedido
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de guardam, seguindo assim os trâmites legais. E para que chegue ao 

conhecimento do público e notadamente do citado(a), vai este edital afixado 

no átrio deste Fórum com sede na Av. Anastácio Braga, 676, Centro, 

Ttapipoca/Ce, e publicado uma só vez no Diário da Justiça deste Estado. 

Dado e passado nesta cidade de Itapipoca, Estado do Ceará, aos 16 dias do 

mês de julho do ano dois mil e três (2003). Eu, (Ana Cristina Costa), Auxiliar 

Judiciário, digitei. Eu, (Kátia Maria da Silva Carneiro Lima), Diretora de 

Secretaria, conferi e subscrevi. 

MARIA JOSÉ BENTES PINTO 
Juíza de Direito Titular da Comarca de Uruburetama Respondendo 

pela 1º Vara da Comarca de Itapipoca/Ce 

RR 

SECRETARIA DA 1º VARA 
EDITAL DE CITAÇÃO 
JUSTIÇA GRATUITA 

A Dra. MARIA JOSÉ BENTES PINTO, Juíza de Direito Titular 

da Comarca de Uruburetama, Respondendo pela 1º Vara de Itapipoca, por 

nomeação Legal, etc. 

FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que tramita perante este Juízo uma Ação Penal, 

processo nº 2000.0162.7830-6/0 figurando como acusado ASSIS 

COELHO DE FREITAS, brasileiro, filho de Raimundo Coelho de Freitas 

e Maria Coelho de Freitas, como incurso nos art. 121, $ 2º, inciso IV, c/c 

art. 29, todos do CPB, conforme denúncia promovida pelo Ministério 

Público Estadual. E, como consta nos autos que está atualmente em lugar 

incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, o presente 

edital é para CITAR o(s) acusado(s) acima mencionado(s) e qualificado(s), 

para comparecer perante este Juízo, na Sala de Audiências da 1º Vara, no 

Fórum Des. José Maria de Melo, situado na Avenida Anastácio Braga, nº 

676, (altos do Banco do Brasil), Centro, Itapipoca/Ce, no dia 28 de outubro 

de 2003, às 8:30 horas, a fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser 

notificado dos ulteriores termos do processo, se ver processar e julgar como 

incurso nas sanções penais acima mencionadas, até o julgamento final, sob 

pena de revelia. E, para que chegue ao seu conhecimento, vai este EDITAL 

para ser afixado no lugar de costume e publicado uma só vez como 

expediente judiciário no Diário da Justiça do Estado do Ceará. Dado e 

passado nesta cidade de Itapipoca, ao(s) 15 de julho de 2003. Eu, Ana 

Cristina Costa, Auxiliar Judiciária, o digitei. Eu, Kátia Maria da Silva 

Carneiro Lima, Diretora de Secretaria, conferi e subscrevi. 

Bela. Maria José Bentes Pinto 
Juíza de Direito Titular da Comarca de Uruburetama Respondendo 

pela 1º Vara de Itapipoca 

kk 

SECRETARIA DA 1º VARA 
JUSTIÇA GRATUITA 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
PROCESSO Nº 2000.0162.7309-6 

Ação: Execução Fiscal 

A Doutora MARIA JOSÉ BENTES PINTO, Juíza de Direito 

Titular da Comarca de Uruburetama Respondendo pela 1º Vara da Comarca 

de Itapipoca/Ce, por nomeação legal, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juízo a Execução Fiscal nº 

2000.0162.7309-6, tendo como exegiiente a Fazenda Nacional e Executada 

a Empresa Comercial e Industrial do Caju S.A — ECISA, inscrita no CGC 
nº 07441439/0001-07, para pagar o débito de R$ 3.162,86 (três mil, cento 

e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), inscrita na Dívida Ativa sob 

o nº 30 6 99 010605-38. E como o responsável legal encontra-s em lugar 

incerto e não sabido, conforme consta nos autos, fica o (a) mesmo(a) 

citado(a) pelo presente edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para nos 5 

(cinco) dias subsegiientes pagar a dívida inscrita, com dedução de eventuais 

pagamentos parciais, devidamente atualizada, acrescida de juros, encargo 

do Decreto-lei nº 1.025/69, alterado pelo Decreto-lei nº 1.645/78, custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios, ou nomear vens para 

garantir a execução, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos 

bens quantos bastem à integral satisfação da dívida, bem como oferecer 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 

lavratura do respectivo termo de conversão de arresto em penhora, sob pena 

de revelia, quando então presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial. E para que chegue ao conhecimento do público e 

notadamente do citado(a), vai este edital afixado no átrio deste Fórum com 

sede na Av. Anastácio Braga, 676, Centro, Itapipoca/Ce, e publicado uma 
só vez no Diário da Justiça deste Estado. Dado e passado nesta cidade de   

Itapipoca, Estado do Ceará, aos 16 dias do mês de julho do ano dois mil e 

três (2003). Eu, (Ana Cristina Costa), Auxiliar Judiciário, digitei. Eu, (Kátia 

Maria da Silva Carneiro Lima), Diretora de Secretaria, conferi e subscrevi. 

MARIA JOSÉ BENTES PINTO 
Juíza de Direito Titular da Comarca de Uruburetama Respondendo 

pela 1º Vara da Comarca de Itapipoca/Ce 

dee 

SECRETARIA DA 1º VARA 
JUSTIÇA GRATUITA 

EDITAL DE INTERDIÇÃO 
PROCESSO Nº 2000.0162.9248-1/0 

A Doutora MARIA JOSÉ BENTES PINTO, Juíza de Direito 

Titular da Comarca de Uruburetama Respondendo pela 1º Vara da Comarca 

de Itapipoca/Ce, por nomeação legal, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que, tendo foi prolatada a sentença a seguir transcrita: 

“Vistos, etc. JOÃO XAVEIR DE SOUSA, identificado nos autos, através 

de Defensor Público, requereu a INTERDIÇÃO de seu filho, ANTÔNIO 

LUCINDO DE SOUSA, alegando que ele possui doença mental crônica 

incapacitante pra vida laborativa, nos termos da inicial. Consta, ainda, que 

o interditando não possui bens. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

04/08. Interrogatório realizado, conforme fl. 12. Perícia médica em fl. 20 

dos autos. A Representante do Ministério Público manifestou-se 
regularmente nos autos. Era o que tinha de relevante a relatar. Decido. 

Desnecessária a produção de prova em audiência, pois o processo prescinde 

da audiência de instrução e julgamento, não sendo necessária a produção 
de prova oral. Neste sentido, veja-se o aresto abaixo colacionado, extraído 

do Código de Processo Civil, Theotônio Negrão, 26º edição, comentários 
ao artigo 1.183 do CPC, página 680, in verbis: “a audiência só é obrigatória 

se houver necessidade de produção de prova oral (RP 25/317) O requerido 

deve realmente ser interditado, pois, a perícia concluiu que o mesmo possui 

transtorno mental crônico e irreversível, sendo totalmente incapaz de gerir 

seus bens. O pedido, portanto, afigura-se-me inteiramente procedente, pois 

as provas e demais elementos contidos nos autos fartamente assim revelam. 

DIANTE DO EXPOSTO, e do mais que dos autos consta, decreto a 

interdição de ANTÔNIO LUCINDO DE SOUSA, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do art. 5º, inciso JI, do código Civil, e, de acordo com o art. 454 do 

mesmo Código, nomeio-lhe curador o requerente. Em obediência ao 

disposto no art. 1.184 do CPC e no art. 12, inciso NI do Código Civil, 

inscreva-se esta sentença no Registro Civil e publique-se no átrio do Fórum 

e no Diário da Justiça, por três vezes, com intervalo de dez dias entre cada 

publicação. Com a certidão de trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas. 

PR.I. Cumpra-se. Itapipoca, 16/05/2003. Valéria Careiro Barroso — Juíza 

. de Direito. Dado e passado nesta cidade de Itapipoca, Estado do Ceará, aos 

16 dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003). Eu, (Ana Cristina 

Costa), Auxiliar Judiciária, digitei. Eu, (Kátia Maria da Silva Carneiro Lima), 
Diretora de Secretaria, conferi e subscrevi. 

BELA. MARIA JOSÉ BENTES PINTO 
Juíza de Direito Titular da Comarca de Uruburetama Respondendo 

pela 1º Vara da Comarca de Itapipoca/Ce 

Pub. DJ 24/07, 04/08 e 14/08/2003 

eee 

SECRETARIA DA 1º VARA 
JUSTIÇA GRATUITA 

EDITAL DE INTERDIÇÃO 
PROCESSO Nº 2002.0005.0734-0/0 

A Doutora MARIA JOSÉ BENTES PINTO, Juíza de Direito Titular da 

Comarca de Uruburetama, Respondendo pela 1º Vara da Comarca de 

Itapipoca/Ce, por nomeação legal, etc. FAZ SABER, a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, tendo foi prolatada 

a sentença a seguir transcrita: “Vistos, etc. FRANCISCA CORDEIRO DOS 

SANTOS, identificada nos autos, requereu a INTERDIÇÃO de sua mãe, 

MARIA CORDEIRO DA SILVA, também identificada, pelos motivos 

expostos na inicial. Consta na inaugural, em síntese, que a interditanda 

está paralítica, sem entender mais nada, estando incapaz de gerir sua vida 

ou qualquer negócio. Consta, ainda, que a interditanda é pensionista no 

INSS e necessita de curador para o recebimento da referida verba mensal. 

Consta, também que o companheiro da interditanda faleceu em 1952, e a 

autora desconhece se foi registrado o referido óbito. Não foi realizado 

interrogatório, por impossibilidade da interditanda comparecer. Foi realizada 

perícia médica, conforme laudo de fl. 13. A representante do Ministério   Eta
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Público manifestou-se regularmente no feito. Era o que tinha de relevante 
a relatar. Decido. Desnecessária a produção de prova em audiência, pois o 
processo prescinde da audiência de instrução e julgamento, não sendo 
necessária a produção de prova oral. Neste sentido, veja-se o aresto abaixo 
colacionado, extraído do Código de Processo Civil, Theotônio Negrão, 26º 
edição, comentários ao artigo 1.183 do CPC, página 680, in verbis: “a 
audiência só é obrigatória se houver necessidade de produção de prova 
oral (RP 25/317)”. A requerida deve realmente ser interditado, pois, 
examinada, concluiu-se que é portadora de paralisia de ambos os MMH e 
SOE (CID G 82.2 e de demência não específica (CID E. 03). Os peritos 
concluíram que a interditanda encontra-se incapacitada par a administração 
de sua pessoa e bens. O pedido, portanto, afigura-se-se inteiramente 
procedente, pois as provas e demais elementos contidos nos autos fartamente 
assim revelam. DIANTE DO EXPOSTO, e do mais que dos autos consta, 
decreto a interdição de MARIA CORDEIRO DA SILVA, declarando-a 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 
forma do art. 5º, inciso II, do código Civil, e, de acordo com o art. 454 do 
mesmo Código, nomeio-lhe curadora a requerente. Em obediência ao 
disposto no art. 1.184 do CPC e no art. 12, inciso HI do Código Civil, 
inscreva-se esta sentença no Registro Civil e publique-se no átrio do Fórum 
e no Diário da Justiça, por três vezes, com intervalo de dez dias entre cada 
publicação. Com a certidão de trânsito em julgado, arguive-se. Sem custas. 
PR.I Cumpra-se. Itapipoca, 30/04/2003. (a) Valéria Carneiro Barroso — 
Juíza de Direito. Dado e passado nesta cidade de Itapipoca, Estado do Ceará, 
aos 16 dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003). Eu, (Ana Cristina 
Costa), Auxiliar Judiciária, o digitei. Eu, (Kátia Maria da Silva Carneiro 
Lima), Diretora de Secretaria, o conferi e subscrevi. 

BELA. MARIA JOSÉ BENTES PINTO 
Juíza de Direito Titular da Comarca de Uruburetama Respondendo 

pela 1º Vara da Comarca de Itapipoca/Ce 

Pub. DJ 24/07, 04/08 e 14/08/2003 

aeee 

SECRETARIA DA 1º VARA 

JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

PROCESSO Nº 2000.0162.6904-8 
Ação: Pedido de Liminar de Guarda de Menor 

A Doutora MARIA JOSÉ BENTES PINTO, Juíza de Direito 
Titular da Comarca de Uruburetama Respondendo pela 1º Vara da Comarca 
de Itapipoca/Ce, por nomeação legal, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que tramita nesta Vara 
uma ação de Pedido Liminar de Guarda de Menor, nº 2000.015.00556-5, 
que tem como requerentes o casal, JOSÉ NITO VITAL e sua mulher ANA 
PAULA DO NASCIMENTO, brasileiros, casados entre si, ele carpinteiro, 
ela costureira, portadores do RG nº 3222363/97 e 965407/85, 
respectivamente, ambas expedidas pela SSP/CE, residentes e domiciliados 
na Rua Tenente José Vicente, 3329, Nova Aldeota, Itapipoca/CE, e pelo 
MM. Juiz de Direito, Dr. José Ricardo Vidal Patrocínio, foi determinada a 
expedição do presente edital com o objetivo de INTIMAR os requerentes, 
acima qualificados, para que manifestem interesse no prosseguimento do 
feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito, 
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267,º 1º, do CPC. E para que 
chegue ao conhecimento do público e notadamente do citado(a), vai este 
edital afixado no átrio deste Fórum com sede na Av. Anastácio Braga, 676, 
Centro, Itapipoca/Ce, e publicado uma só vez no Diário da Justiça deste 
Estado. Dado e passado nesta cidade de Itapipoca, Estado do Ceará, aos 16 
dias do mês de julho do ano dois mil e três (2003). Eu, (Ana Cristina Costa), 
Auxiliar Judiciário, digitei. Eu, (Kátia Maria da Silva Carneiro Lima), 

Diretora de Secretaria, conferi e subscrevi. 

MARIA JOSÉ BENTES PINTO 
Juíza de Direito Titular da Comarca de Uruburetama Respondendo 

pela.1º Vara da Comarca de Ktapipoca/Ce 

    
    

COMARCA DE MARACANAÚ 
  

  

SECRETARIA DA 3º VARA 
EDITAL DE CITAÇÃO 
(PRAZO DE 20 DIAS) 

PROCESSO Nº 2000.0156.4272-1 

O Doutor CÉZAR BELMINO BARBOSA EVAN GELISTA 
JUNIOR, Juiz de Direito Titular da 3º Vara da Comarca de Maracanaú, por 
nomeação legal, etc.   

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que tem curso perante este Juízo e expediente da Secretaria da 3º 
Vara, uma AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, proposta por ERNANDIA 
MARIA DOS SANTOS MACIEL, brasileira, casada, do lar, residente e 
domiciliada na Rua 13, quadra 22, lote 36, casa 1535, Residencial 
Maracanaú, Maracanaú-CE, contra ANTÔNIO CARLOS SOARES 
MACIEL, brasileiro, casado, profissão desconhecida, atualmente em local 
incerto e não sabido, pelo que mandou o MM. Juiz passar o presente edital 
de Citação com o prazo de 20 (vinte) dias, afixando-o no lugar de costume 
do átrio do Fórum e transmitindo via correio eletrônico para publicação no 
Diário da Justiça, através do qual CITA o promovido acima qualificado 
para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias 
após decorrido o prazo assinado no presente edital, sob pena de se 
presumirem aceitos como verdadeiros os fatos afirmados pela autóra na 
inicial. Dado e Passado nesta Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, aos 
22 de julho de 2003. Eu, Davi L. Cortez, Estagiário de Direito o digitei e 
eu, Delayne Pinheiro Martins Rocha, Auxiliar Administrativo, o subscrevi. 

  

Cézar Belmino Barbosa Evangelista Júnior 

Juiz de Direito Titular da 3º Vara 

dee 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 

Justiça Gratuita 

A Doutora FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA, Juíza de 
Direito Respondendo pela 1º vara, por nomeação legal, etc. 

FAZ, saber aos que o presente edital de citação virem ou dele 
conhecimento tiverem, que, por este Juízo e Secretaria da 1º Vara, tem curso 
uma AÇÃO DE USUCAPIÃO (Proc. 2003.0007.3943-5), proposta por 
NEUZITE VIEIRA DA CRUZ, brasileira, solteira, aposentada, portadora 
da cédula de identidade Nº 118.972 SSP/CE, inscrito no CPF sob o Nº 
054.091.603-04, residente e domiciliado na Rua Eduardo Angelim, Nº 43, 
Montese, CEP 60.420-470 — Fortaleza/CE, pretendendo-se-lhe declare o 
domínio sobre o imóvel a seguir descrito: “ Um imóvel urbano, localizado 
nesta Comarca, na Praça Major Braz, Nº 56, com situação e limites seguintes: 
um terreno que possuí uma area total de 326,74m? (trezentos e vinte e seis 
virgula setenta e quatros metros quadrados, com suas benfeitorias com área 
total de 80.00m? (oitenta metros quadrados): ao NORTE (LADO 
ESQUERDO) onde mede 52,70m (cinquenta e dois virgula setenta metros), 
em linha reta, limitando-se com o imóvel de propriedade atribuída ao Sr. 
Moacir Braz de Melo. ao SUL (LADO DIREITO): onde mede 52,70m 
(cinquenta e dois virgula setenta metros), em linha reta, limitando-se com o 
imóvel de propriedade atribuída aos herdeiros de Luiz Dias Cavalcante. ao 
LESTE (TESTADA PRINCIPAL), onde mede 6,20m (seis virgula vinte 
metros) em linha reta, limitando-se com a praça Major Braz, Assim, por 
intermédio do presente, FICAM CITADOS OS EVENTUAIS 
INTERESSADOS, ausentes, incertos e não sabidos é seus cônjuges se 
casados forem, sobre o objeto desta ação, transcrito no Registro de Imóveis, 
para, no prazo de quinze (15) dias, a contar no termo final do prazo assinado 
neste edital, contestarem a presente ação sob a pena de revelia, caso em que 
presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados na petição 
inicial. Dado e Passado nesta Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, aos 
dezesseis (16) dias do mês de julho do ano de dois mil e três (2003).Eu, 
Diretora de Secretaria o mandei digitar e subscrevo. 

FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA 
Juíza de Direito 

Hop 

SECRETARIA DA 1º VARA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA, 

A DOUTORA FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA, JUÍZA DE 
DIREITO DA 1º VARA DA COMARCA DE MARACANAÚ, POR 
NOMEAÇÃO LEGAL, ETC. 

FAZ SABER a quantos virem este presente EDITAL DE 
INTIMAÇÃO, ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante este Juízo, 
com sede em Maracanaú, a ação de Alimentos, a seguir: 

PROCESSO Nº: 2000.0156.2939-3 
REQUENTE: ANA CÉLIA SILVA PEREIRA 
REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO 
AÇÃO: ALIMENTOS 
FAZ SABER a quantos virem este presente EDITAL DE CITAÇÃO  



    
  

EN DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 138 FORTALEZA, 24 DE JULHO DE 2003- CADERNO 2 
  

      
  

ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante este Juízo, com sede em 

Maracanaú, a Execução Fiscal a seguir: 
Tendo em vista que o(a) requerente se encontra em lugar incerto e 

não sabido, é passado o presente edital, com prazo de vinte (20) dias por 

intermédio do qual fica os mesmos intimados do inteiro teor da sentença a 

seguir transcrito: “Vistos ete. Tratam os presentes autos de AÇÃO DE 

ALIMENTOS intentada por JOHNATAN ANDERSON SILVA 
MOREIRA, representado por sua genitora ANA CÉLIA SILVA 

PEREIRA contra FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO, todos 
regularmente qualificados. A inicial veio instruída com os documentos 

de fis. 04/09. Arbitrados os alimentos provisórios em 20% sobre os 
vencimentos e vantagens auferidos pelo patrono do promovido (fls.14), 

foi este devidamente citado para audiência de conciliação, a qual restou 

inexitosa, oportunidade em que foi ofertada contestação por escrito e 

designada audiência de instrução e julgamento, fis.22/26. Aprazado o 

dia,a autora e seu advogado não compareceram ao ato, razão pela qual 

foipelo patrono do promovido requerido o arquivamento do processo 

e a suspensão do desconto dos alimentos arbitrados. Instado a se 

manifestar o douto Representante do Ministério Público opinou que 

os autos aguardassem em secretaria por 48 horas e decorrido esse prazo 

sem manifestação da parte, fosse adotada a providência requerida pelo 

promovido, f1s.37. Decorrido o prazo “in albis”, foi ainda determinada 
a intimação via editalícia da autora para manifestar interesse no 
prosseguimento do feito, f1s.39 e, mais uma vez, nada foi apresentado, 

fis.41v. É o breve relato. Decido. Nossos tribunais têm entendido que 

“Quando o autor deixar de comparecer à audiência, não poderá haver 
extinção do processo, mas arquivamento do pedido até que haja 

provocação da parte” (RJTJSP 89/227). Isto posto e em consonância 
com o entendimento ministerial determino o ARQUIVAMENTO desses 

autos, com todos os elementos que o integram, nos termos do prefalado 

Axt.7º. da Lei 5478/68, bem como a SUSPENSÃO DO DESCONTO 

na folha de pagamento do promovido concedido a título de alimentos 

provisórios, no percentual de 20% sobre seus vencimentos e vantagens. 

Expeça-se o ofícioà empresa empregadora. Dê a devida baixa. P.R.I. 

Maracanaú/CE., 01/JUL/2003. (a) Fátima Maria Rosa Mendonça — 

Juíza de Direito- respondendo”. Dado e passado nesta Cidade e Comarca 

de Maracanaú, aos 15 de julho de 2003. Eu, Cristina Palhano, Estagiária 

de Direito, o digitei. Eu, Ana Cláudia Maia Caminha, respondendo pela 

Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA 
JUÍZA DE DIREITO 

Mete 

SECRETARIA DA 2º VARA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE DIAS 

(JUSTIÇA GRATUITA) 

A Dra. ELIZABETE SILVA PINHEIRO, M.M.' Juíza de Direito, 

respondendo pelos expedientes da 2º Vara desta Comarca de Maracanaú, 

Estado do Ceará, nomeada na forma da lei, e no uso regular de suas 

atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL 

DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias, virem ou dele notícias tiverem que, 

tramita perante este Juízo e expediente da Secretaria da 2.º Vara os autos 

processuais n.º 2002.0003.9735-8 (Tombo n.º 9.735/02), de uma Ação de 

Divórcio Direto, impetrada por NENHEMIAS FIRMINO DE LIMA, 

brasileiro, casado, autônomo, residente e domiciliado na Rua 58, casa 304, 

Conjunto Jereissati IL, Maracanaú-CE, contra a pessoa de MARIA DA 

CONCEIÇÃO, brasileira, casada, filha de Raimundo Pinheiro de Morais 

e de Francisca Alves de Sousa, que se encontra em lugar incerto e não 

sabido, conforme indicado na exordial e requerida a sua CITAÇÃO por 

Edital, determinou a MM. Juíza passar o presente edital com prazo de 15 

(quinze) dias, afixando-o no local de praxe e publicando cópia do mesmo 

no Diário da Justiça do Estado, pelo qual fica a promovida CITADA para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) a contar do 

-. décimo quinto dia da publicação, sob pena de que não o fazendo presumir- 

. serão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

inicial de fls. 02 “usque” 06, dos autos. Fica, ainda, a dita promovida 

cientificada da audiência de conciliação. designada para o dia 09 de 

Setembro de 2003, às 11:30 hs, na sala de audiências do Fórum local. 

CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade e comarca de Maracanaú- 

Ceará, aos 17 (Dezessete) dias do mês de julho do ano de 2003. Eu, Thercya 

Jamily Ribeiro Barroso, estagiária de Direito, o digitei, e, eu (Suênia 

Maria Jorge Santana), Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

  

Dra. Elizabete Silva Pinheiro 

Juíza de Direito - Respondendo 

  

  

  

  

COMARCA DE MILAGRES 
  

  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 10 DIAS 
Processo nº 2003.047.00447-8 

JUSTIÇA GRATUITA 

O Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, Juiz De Direito ora 

respondendo por esta comarca de Milagres, Estado do Ceará, no uso de 

suas atribuições legais, etc. 
FAZ SABER a todos quanto o presente edital de citação, com o 

prazo de dez dias, virem ou dele notícia tiverem, que tramita pelo expediente 

desta Secretaria de Vara Única uma Ação de Guarda requerida por 

FRANCISCO MARIANO GINO e ANA PATRÍCIO GINO, em favor das 
menores CICERA WENIA PATRÍCIO LEITE e MARIA WELINADYA 
PATRÍCIO LEITE, filhas de FRANCISCO AZUIR LEITE PATRÍCIO e 
MARIA MARLENE PATRÍCIO LEITE. E, como consta que a genitora das 

menores encontra-se em lugar incerto e não sabido, mandou o MM Juiz 

passar o presente edital para CITAR a Sra. MARIA MARLENE 

PATRÍCIO LEITE, brasileira, casada, filha de Francisco Mariano Gino 

e Ana Patrício Gino, para querendo, no prazo de dez (10) dias, comparecer 

a este Fórum Judiciário e assinar o termo de concordância, ou em igual 

prazo, oférecer contestação ao feito. E, para que chegue ao seu conhecimento, 

se passou o presente edital, que será afixado no átrio do Fórum local e no 

Diário da Justiça deste Estado do Ceará. Dado e passado nesta cidade e 
comarca de Milagres - CE, aos 22 de julho de 2003. Eu, (José Alves de 

Morais — Diretor de Secretaria), digitei e subscrevi. 

Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas 

Juiz de Direito - Respondendo 

  

  

COMARCA DE PACATUBA 
  

  

SECRETARIA DA 1º VARA 

JUSTIÇA GRATUITA 
PROCESSO Nº 2002.0008.4527-0 (2872/02) 

SEPARAÇÃO DE FATO CONVERTIDA EM DIVÓRCIO 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE VINTE (20) DIAS. 

A Doutora MARILÊDA FROTA ANGELIM TIMBÓ, Juíza 
de Direito da 1º Vara da Comarca de Pacatuba, Estado do Ceará, por 

nomeação legal, etc., 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem com o prazo de 

vinte (20) dias, ou dele notícias tiverem, que por este Juízo e Secretaria 

da 1º Vara, se processam os termos de uma AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE 

FATO CONVERTIDA EM DIVÓRCIO - Proc. nº 2002.0008.4527-0 
(2872/02) - em que é requerente CARLOS OTAVIO RIBEIRO DE 

VASCONCELOS e requerida MARIA DAS GRAÇAS MAGALHÃES 

DE VASCONCELOS, bras., casada, natural de Fortaleza/Ce., nascida 

aos 19.04.1966, filha de José Gerardo Magalhães e de Djanira de Oliveira 

Magalhães, atualmente em local incerto e não sabido. E, como consta dos 

autos que a requerida acima se encontra em lugar incerto e não sabido, 

MANDEI expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo de 

vinte (20) dias, pelo qual fica a Sra. MARIA DAS GRAÇAS 

MAGALHÃES DE VASCONCELOS, CITADA de todo teor da presente 

Ação, podendo contestar, querendo, no prazo de vinte (20) dias, bem como 

a comparecer à Sala de Audiências da Secretaria da 1º Vara do Fórum 

Des. Raimundo Catunda, nesta Cidade e Comarca de Pacatuba/Ce., no 

dia 02 de setembro de 2003, às 12:30 horas, a fim de procedimento da 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, podendo 

contestar, querendo, no prazo de vinte (20) dias, ficando desde logo 

CITADA para todos e demais atos processuais, advertindo de que não 

sendo contestada, se presumirão aceitos pela mesma, como verdadeiros os 

os fatos articulados pela requerente (art. 285 do CPC). E, para que não se 

aleguem ignorância, MANDEI expedir este, que será afixado no local de 

costume e devidamente publicado no Diário da Justiça. Dado e passado 

nesta cidade de Pacatuba/Ce., aos 22 dias do mês de julho do ano de 

2003. Eu, Valeska Mendonça Rocha, Aux. Judiciária o digitei e Eu, Felipe 

Augusto Lima Leitão, Diretor de Secretaria respondendo pela 1* Vara o 

subscrevo. 

MARILÊDA FROTA ANGELIM TIMBÓ 
Juíza de Direito da 1º Vara 

eee  



    

  

  
DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 138 FORTALEZA, 24 DE JULHO DE 2003- CADERNO 2 
        

SECRETARIA DA 1º VARA 
JUSTIÇA GRATUITA 

PROCESSO Nº 2003.0005.3755-7 (3008/03) 
DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO 

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE VINTE (20) DIAS.   

A Doutora MARILÊDA FROTA ANGELIM TIMBÓ, Juíza de 

Direito da 1º Vara da Comarca de Pacatuba, Estado do Ceará, por nomeação 

legal, etc., FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem com o prazo 

de vinte (20) dias, ou dele notícias tiverem, gue por este Juízo e Secretaria 

da 1º Vara, se processam os termos de uma AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO 

LITIGIOSO - Proc. nº 2003.0005..3755-7 (3008/03) - em que é requerente 

MARIA IDALIA AZEVEDO DA SILVA e requerido JOSE GERÔNIMO 
DA SILVA, bras., casado, agricultor, atualmente em local incerto e não 

sabido. E, como consta dos autos que o requerido acima se encontra em 
lugar incerto e não sabido, MANDEI expedir o presente EDITAL DE 
CITAÇÃO com o prazo de-vinte (20) dias, pelo qual fica o Sr. JOSÉ 

GERONCIO DA SILVA, CITADO de todo teor da presente Ação, podendo 

contestar, querendo, no prazo de vinte (20) dias, bem como a comparecer à 

Sala de Audiências da Secretaria da 1º Vara do Fórum Des. Raimundo 

Catunda, nesta Cidade e Comarca de Pacatuba/Ce., no dia 04 de setembro 

de 2003, às 09:00 horas, a fim de procedimento da audiência homologatória 

podendo contestar, querendo, no prazo de vinte (20) dias, ficando desde 

logo CITADO para todos e demais atos processuais, advertindo de que não 

sendo contestada, se presumirão aceitos pela mesma, como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente (art. 285 do CPC). E, para que não se 

aleguem ignorância, MANDEI expedir este, que será afixado no local de 

costume e devidamente publicado no Diário da Justiça. Dado e passado 

nesta cidade de Pacatuba/Ce., aos 22 dias do mês de julho do ano de 2003, 

Eu, Valeska Mendonça Rocha, Aux. Judiciária o digitei e Eu, Felipe 

Augusto Lima Leitão, Diretor de Secretaria respondendo pela 1º Vara o 

subscrevo. 

MARILÊDA FROTA ANGELIM TIMBÓ 
Juíza de Direito da 1º Vara 

  

  

COMARCA DE QUIXERAMOBIM 
  

  

SECRETARIA DA 1º VARA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 

PRAZO DE 60 DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 

PROC. Nº 2003.0005.6007-9 

A DRA. SÔNIA MEIRE DE ABREU TRANCA, Juíza de Direito 
da 1º Vara da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará, por nomeação 

legal, etc. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e respectiva Secretaria, 

os termos de Ação Crime que a Justiça Pública move contra o réu 
ANTONIO ROSSIÊ FAUSTINO DE ALMEIDA, filho de Geraldo 
Nogueira Almeida e de Joana Faustino Almeida, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, e para que não se alegue ignorância e que chegasse ao 

conhecimento de todos, mandou a MM. Juíza, em observância aos preceitos 

da Lei, publicar este edital no órgão oficial e, ainda, no átrio deste Fórum, 
todo o teor decisório (Sentença de Extinção de Punibilidade de fls. 22/23) 

cuja parte dispositiva é a seguinte: “Considerando o que consta dos presentes 

autos e acolhendo o parecer ministerial, declaro por sentença, para que 

venha surtir os seus jurídicos e legais efeitos, extinta a punibilidade do réu 

ANTONIO ROSSIÊ FAUSTINO DE ALMEIDA, ante a prescrição da 
pretensão executória, nos termos do artigo 107, IV do Estatuto Punitivo 

Pátrio. Quixeramobim(CE), 24 de junho de 2003. (a) Bel Antonio Alves de 

Araújo, Juiz de Direito - 1º Vara — respondendo”. Dado e passado nesta 

cidade de Quixeramobim, aos 03 de julho de 2003. Eu, , Fábio Félix 

Santiago, Atendente Judiciário, o digitei. Eu, Dra. Mônica Maria Fontenele 
de Araújo, Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

Dra: Sônia Meiré de Abreir"Irinea! 

Juíza de Direito 

aeee 

SECRETARIA DA 1º VARA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 

PRAZO DE 60 DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 

PROC. Nº 2003.0005.6008-7 

A DRA. SÔNIA MEIRE DE ABREU TRANCA, Juíza de Direito 
da 1º Vara da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará, por nomeação   

legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que se processa por este Juízo e respectiva Secretaria, os termos de 

Ação Crime que a Justiça Pública move contra o réu EVANILDO ALVES 
CARLOS, filho de Antonio Carlos Sobrinho e de Maria Ester Alves 

Carlos, atualmente em lugar incerto e não sabido, e para que não se alegue 

ignorância e que chegasse ao conhecimento de todos, mandou a MM. Juíza, 

em observância aos preceitos da Lei, publicar este edital no órgão oficial e, 

ainda, no átrio deste Fórum, todo o teor decisório-(Sentença de Extinção de 

Punibilidade de fis. 16/17) cuja parte dispositiva é a seguinte: “Considerando 

o que consta dos presentes autos e acolhendo o parecer ministerial, declaro 

por sentença, para que venha surtir os seus jurídicos e legais efeitos, extinta 

a punibilidade do réu EVANILDO ALVES CARLOS, ante a prescrição 
da pretensão executória, nos termos do artigo 107, IV do Estatuto Punitivo 
Pátrio. Quixeramobim(CE), 24 de junho de.2003. (a) Bel Antonio Alves de 
Araújo, Juiz de Direito - 1º Vara — respondendo”. Dado e passado nesta 
cidade de Quixeramobim, aos 03 de julho de 2003. Eu, » Fábio Félix 

Santiago, Atendente Judiciário, o digitei. Eu, Dra. Mônica Maria Fontenele 

de Araújo, Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

Dra. Sônia Meire de Abreu Tranca 

Juíza de Direito 

Ee e 

SECRETARIA DA 1º VARA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 

PRAZO DE 60 DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 

PROC. Nº 2003.0005.6009-5 

A DRA. SÔNIA MEIRE DE ABREU TRANCA, Juíza de Direito 
da 1º Vara da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará, por nomeação 

legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e respectiva Secretaria, os termos de 

Ação Crime que a Justiça Pública move contra o réu JOSÉ RENEUDE 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA, filho de Bionor Teixeira de Oliveira e 

Abigail Maria de Oliveira, atualmente em lugar incerto e não sabido, e 

para que não se alegue ignorância e que chegasse ao conhecimento de todos, 

mandou a MMº. Juíza, em observância aos preceitos da Lei, publicar este 

edital no órgão oficial e, ainda, no átrio deste Fórum, todo o teor decisório 

(Sentença de Extinção de Punibilidade de fls. 20/21) cuja parte dispositiva 

é a seguinte: “Considerando o que consta dos presentes autos e acolhendo o 

parecer ministerial, declaro por sentença, para que venha surtir os seus 

jurídicos e legais efeitos, extinta a punibilidade do réu JOSÉ RENEUDE 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ante a prescrição da pretensão executória, 

nos termos do artigo 107, IV do Estatuto Punitivo Pátrio. 
Quixeramobim(CE), 24 de junho de 2003. (a) Bel Antonio Alves de Araújo, 

Juiz de Direito - 1º Vara — respondendo”. Dado e passado nesta cidade de 

Quixeramobim, aos 03 de julho de 2003. Eu, » Fábio Félix Santiago, 

Atendente Judiciário, o digitei. Eu, Dra. Mônica Maria Fontenele de Araújo, 

Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

Dra. Sônia Meire.de Abreu Tranca 

Juíza de Direito 

dee 

SECRETARIA DA 1º VARA - PROC. Nº 2003.0002.6767-3 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 DIAS 

DR. ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO, Juiz de Direito 
respondendo pela 1º Vara, da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará, 

por nomeação legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e respectiva Secretaria, os termos de 

Ação Crime que a Justiça Pública move contra FRANCISCO RENE 

“FERREIRA NUNES, brasileiro, E como tenha sido requerido a intimação 

do referido réu, por encontrar-se o mesmo em lugar incerto e não sabido, 

mandou a MMº Juíza expedir este Edital, pelo qual fica o réu FRANCISCO 

RENÉ FERREIRA NUNES, intimado da sentença que extinguiu a 

punibilidade do mesmo, ante a prescrição da pretensão EXECUTÓRIA, 

nos termos do artigo 107, IV do Estatuto Punitivo Pátrio. Dado e passado 

nesta cidade de Quixeramobim-Ce, aos 20 de junho de 2003. Eu, Liduina 

Almeida Barros Santiago, Auxiliar Judiciária, o digitei. Eu, Dra. Mônica 

Maria Fontenele de Araújo, Diretora de Secretaria da 1º Vara, o subscrevo. 

Bel. Antônio Alves de Araújo 

Juiz de Direito
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ek 

SECRETARIA DA 1º VARA - PROC. Nº 2003.0002.6768-1 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 DIAS 

  

DR. ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO, Juiz de Direito 
respondendo pela 1º Vara, da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará, 

por nomeação legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e respectiva Secretaria, os termos de 

ação Crime que a Justiça Pública move contra JUVENAL FREITAS DOS 

SANTOS, brasileiro, solteiro, carpinteiro, E como tenha sido requerido a 

intimação do referido réu, por encontrar-se o mesmo em lugar incerto e não 

sabido, mandou a MMº Juíza expedir este Edital, pelo qual fica o réu 

JUVENAL FREITAS DOS SANTOS, intimado da sentença que extinguiu 

a punibilidade do mesmo, ante a prescrição da pretensão executória, nos 

termos do artigo 107, IV do Estatuto Punitivo Pátrio. Dado e passado nesta 

cidade de Quixeramobim-Ce, aos 20 de junho de 2003. Eu, Liduina Almeida 

Barros Santiago, Auxiliar Judiciária, o digitei. Eu, Dra. Mônica 

Maria Fontenele de Araújo, Diretora de Secretaria da 1º Vara, o subscrevo. 

Bel. Antônio Alves de Araújo 
Juiz de Direito 

kk 

SECRETARIA DA 1º VARA - PROC. Nº 2002.0003.1571-8 
JUSTIÇA GRATUITA 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 

A DRA. SÔNIA MEIRE DE ABREU TRANCA, Juíza de Direito 
da 1º Vara da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará, por nomeação 

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 Juízo 

e Secretaria da 1º Vara uma Ação de INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, 
requerida por VICENTE PAULA REIS NETO, menor impúbere, 

representado por sua genitora MARIA DO SOCORRO ALMEIDA REIS 
contra FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR. E como tenha sido requerido a 
citação do referido acionado, por encontra-se o mesmo em lugar incerto e 

não sabido, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, pelo qual fica o Sr. 

FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR, citado para todos os termos da Ação 

ora proposta, inclusive para contestá-la, no prazo legal. Dado e passado 

nesta cidade de Quixeramobim-Ce, aos 11 de julho de 2003. Eu, Ana márcia 

Lemos da Silva, Atendente Judiciária, o digitei. Eu, Dra. Mônica Maria 

Fontenele de Araújo, Diretora de Secretaria da 1º Vara, o subscrevo. 

DRA. SÔNIA MEIRE DE ABREU TRANCA 

Juíza de Direito da 1º Vara 

ek 

SECRETARIA DA 1º VARA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 

PRAZO DE 60 DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 

PROC. Nº 2000.0165.5997-6 

O DR. ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO, Juiz de Direito 
respondendo pela 1º Vara da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará, 

por nomeação legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e respectiva Secretaria, os termos de 

Ação Crime que a Justiça Pública move contra o réu ANTÔNIO 
ADOALDO ROMÃO, filho de Adolino Augusto Romão e de Julia Alves 

Donana, atualmente em lugar incerto e não sabido, e para que não se alegue 

ignorância e que chegasse ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz, 

em observância aos preceitos da Lei, publicar este edital no órgão oficial e, 

ainda, no átrio deste Fórum, todo o teor decisório (Sentença de Extinção de 

Punibilidade de fls. 12/13) cuja parte dispositiva é a seguinte: “Considerando 

o que consta dos presentes autos e acolhendo o parecer ministerial, julgo 

por sentença, para que venha a surtir os seus jurídicos e legais efeitos, extinta 

a punibilidade do réu ANTÔNIO ADOALDO ROMÃO, sobejamente 

qualificado nos presentes autos, uma vez qué cumpriu integralmente o prazo 

de aperfeiçoamento do benefício que lhe foi concedido, nos termos do artigo 

3º do Decreto nº 1.860/96, pelo Juiz da Vara das Execuções Criminais de 

São José dos Campos, Estado de São Paulo, determinando destarte o 

arquivamento dos presentes autos, o que faço com fundamento no artigo 

66, inciso II da Lei de Execução Penal. Quixeramobim(CE), 27 de novembro 

de 2003. (a) Dra. Sônia Meire de Abreu Tranca, Juíza de Direito - 1º Vara.   

Dado e passado nesta cidade de Quixeramobim, aos 24 de junho de 2003. 

Eu, Liduina Almeida Barros Santiago, Auxiliar Judiciária, o digitei. Eu, 

» Dra. Mônica Maria Fontenele de Araújo, Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

Bel. Antônio Alves de Araújo 

Juiz de Direito 

DJ 02/07, 14/07 e 24/07/2003 

eee 

PROCESSO Nº 2002.0001.4167-1 
JUSTIÇA GRATUITA 

EDITAL DE REMOÇÃO DE CURADOR 
Processo nº 2002.0001.4167-1 

O Dr. Antônio Alves de Araújo, Juiz de Direito Titular da 2? 

Vara da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará, respondendo pela 1º 

Vara, por nomeação legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital, virem ou dele conhecimento 

tiverem que, por este Juízo foi decretada a remoção da curadora MARIA 

GOMES DE OLIVEIRA, e nomeado , em seu lugar, EDVANDO GOMES 

DE OLIVEIRA, CURADOR do interdito VALNIR GOMES DE OLIVEIRA, 
cujo “munus” será exercido sem limites. O presente edital deverá ser 
publicado três vezes com intervalo de 10 (dez) dias. Dado e passado nesta 

cidade de Quixeramobim - Ce, aos 18 de junho de 2003. Eu, Liduina 

Almeida Barros Santiago, Auxiliar Judiciária, o digitei. Eu, Dra. Mônica 

Maria Fontenele de Araújo, Diretora de Secretaria da 1º Vara, o subscrevi. 

Bel. Antônio Alves de Araújo 
Juiz de Direito 

DJ 02/07, 14/07 e 24/07/2003 

    

COMARCA DE RUSSAS 
  

  

SECRETARIA DA VARA ÚNICA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 

PROCESSO Nº 2003.0007.3725-4 (5.577/03) 

O Doutor JOSIAS NUNES VIDAL, Juiz de Direito Respondendo 

pela Comarca de Russas, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc. 
FAZ SABER que tramita perante este Juízo uma AÇÃO DE 

USUCAPIÃO (Processo nº 2003.0007.3725-4 — 5.577/03) proposta por 

FRANCISCO RANTZAU SOUZA, brasileiro, casado, tabelião, 

aposentado, portador do RG nº 47.840 SPSP-CE e CPF nº 004.735.703- 

78 e sua mulher LUIZA CARVALHO SOUZA, brasileira, casada, 

aposentada, portadora do RG nº 168.386 SPSP-CE e CPF nº 229.823.703- 

44, residentes e domiciliados na Rua Dr. José Ramalho, nº 1.256, em 

Russas-CE, sobre OS IMÓVEIS URBANOS: Imóvel 1 - uma casa 

residencial, construída de tijolo, coberta e telha, com uma porta e uma 

janela de frente recuada, com nove (09) compartimentos, compreendendo 
uma varanda em forma de “L”, sala de estar, três suítes, copa/cozinha, hall, 

área de serviço e garagem, medindo dez metros (10,00m) de frente, por 

dezesseis metros e vinte e um centímetros (16,21m) de fundo, equivalente 

a uma área coberta de cento é sessenta e dois metros quadrados e dez 

centímetros (162,10m?), no alinhamento da Travessa Joaquim Nogueira de 

Araújo, nº 247, esquina com a Rua José Osmildo Moura Maia, também 

conhecida por Dr. Luiz Nogueira, no bairro Planalto da Catumbela, nesta 

cidade de Russas-Ceará, encravada em um terreno de domínio pleno, que 

mede dez metros (10,00m) de frente para a referida Travessa Joaquim 

Nogueira de Araújo com dezenove metros e vinte e seis centímetros (19,26m) 

de comprimento, na rua já citada José Osmildo Moura Maia; limitando-se: 

ao Leste com a já mencionada Rua José Osmildo Moura Maia; ao Oeste 

com casa de Emília Silveira de Araújo, situada na Travessa Joaquim 

Nogueira de Araújo, nº 255; ao Norte (frente) com a referida Travessa 

Joaquim Nogueira de Araújo e ao Sul (fundos) com casa comercial e 

apartamento de propriedade de Francisco Rantzau Souza, situada na Rua 

José Osmildo Moura Maia. Imóvel 2 - Um prédio comercial, construído 
de tijolo, coberto de telha, medindo cinco metros (5,00m)) de frente, por 

dez metros (10,00m) de comprimento, perfazendo uma área de cinqiienta 

metros quadrados (50,00m?) no apartamento térreo, no alinhamento da Rua 

José Osmildo Moura Maia, também conhecida por Dr. Luiz Nogueira, no 

Planalto da Catumbela, desta cidade de Russas-CE, no pavimento superior 

prórpio para residência, contendo seis (06) dependências — varanda, sala 

de estar, circulação, suíte, copa/cozinha e área de serviço, com as seguintes 

dimensões e confrontações: do ponto 01 ao ponto 02 — mede cinco metros 

(5,00m) de frente e limita-se ao leste com o alinhamento da referida Rua 

José Osmildo Moura Maia, também conhecida por Dr. Luiz Nogueira; do 
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ponto 02 ao ponto 03 — uma reta de dez metros (10,00m) de comprimento, 

lado sul, limita-se com prédio em construção pertencente a Adão de Jesus 

Silva; ao Oeste (fundos), mede cinco metros (5,00m) de largura, limita-se 

com os fundos da casa situada na Travessa Joaquim Nogueira de raújo, nº 

255, pertencente a Emília Silveira de Araújo; do ponto 04 ao ponto 05 — 

mede dois metros e oitenta e um centímetros (2,81m) pelo lado norte, 

partindo daí ao ponto 06 em outra reta, também em direção ao norte, mede 

um metro e noventa centímetros (1,90m); do ponto 06 ao ponto 07 — mede 
um metro e vinte e oito centímetros (1,28m) e daí até o ponto 08 que mede 

um metro e noventa centímetros (1,90m) de onde tira uma reta até o ponto 
O que mede cinco metros e noventa e um centímetros (5,91m) fechando 

assim o polígono, tudo pelo lado norte, onde extrema com prédio de 

Francisco Rantzau Souza e sua mulher, situado na Travessa Joaquim 
Nogueira de Araújo, nº 247, perfazendo uma área coberta de cingiienta e 

dois metros quadrados e quarenta e três centímetros (52,43m?). Por este 

Edital, cita os réus ausentes, incertos e desconhecidos, para querendo, no 

prazo de quinze (15) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia, 

caso em que, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelos autores na inicial. Russas-CE, 02 de Julho de 2003. Eu, Welington 

Matias de Sousa, Atendente Judiciário, digitei. E eu, Izilda Santos Maciel, 

Diretora de Secretaria, subscrevi. 

Dr. Josias Nunes Vidal 

Juiz de Direito Respondendo 

  
  

COMARCA DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE 
  

  

SECRETARIA DE VARA ÚNICA 

Processo Cível nº2001.054.00201-7 

EDITAL DE INTERDIÇÃO 
(Justiça Gratuita) 

O Juiz Luís Sávio de Azevedo Bringel, Titular da Comarca de São 

Gonçalo do Amarante — CE, por nomeação legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente Edital de Interdição virem ou dele 
conhecimento tiverem, que a Sra. Rita Mendes de Sousa, brasileira, casada, 

agricultora, residente na localidade de Acende Candeia de Cima, SGA, por 

seu advogado José Jean Pereira de Alencar(OAB/CE 1426), requereu perante 

este Juízo a Ação de Interdição e Curatela de seu sobrinho Francisco Rubens 

de Souza Mendes, brasileiro, solteiro, deficiente mental, nascido aos 25/ 

09/1981, filho de Francisco mndes Florindo e Maria Alba de Souza Mendes, 

residente no mesmo endereço da requerente, por não apresentar condições 

mentais(CID= F 79) para gerir atos da sua vida civil, apresentando quadro 

clínico irreversível, tendo sido nomeada a Sra. Rita Mendes de Sousa, 

acima mencionada, curadora do mesmo. E para que chegue ao conhecimento 
dos interessados, o presente edital deverá ser publicado por 03 (três) vezes, 
com intervalo de 10 (dez) dias pela imprensa local e pelo órgão oficial. 

CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta 

cidade de São Gonçalo do Amarante, aos 15/07/2003. Eu, , A. Judiciária, 

digitei e subscrevo. 

Luís Sávio de Azevedo Bringel 

Juiz de Direito 

Pub. DJ 24/07, 04/08 e 14/08/2003 

  
  

COMARCA DE SOBRAL 
  

  

Edital de Interdição 

JUSTIÇA GRATUITA 

ESTADO DO CEARÁ - PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE 
SOBRAL - Processo nº 2003.0001.3027-9 (2.778/03) - Secretaria da 2º 

Vara - Edital de Interdição - O Dr. Pedro Pecy Barbosa de Araújo, Juiz de 
Direito da 2' Vara desta Comarca de Sobral, Estado do Ceará, no uso de 

suas atribuições legais etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem 

ou dele tiverem conhecimento que perante este Juízo e pelo expediente 

desta Secretaria da 2º Vara foi requerido a Interdição de SEBASTIANA 

BRANDÃO DE LIMA, sendo nomeado curador da interditanda 

ADRIANO CESAR DE MENEZES, tendo sido a causa da interdição 
“deficiência mental” e não possui educação que lhe capacite expressar a 
sua vontade” . Do que para constar, para efeito do art. 1.184, do Código de 

Processo Civil, foi passado o presente edital que deverá ser publicado pela 

Imprensa Oficial por três (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias de uma 

para outra publicação. Dado e passado nesta cidade de Sobral, Estado do   

Ceará, aos 26 de junho de 2003. Eu, Maria Roseli Gomes Costa, Servidora 

Estabilizada, digitei. E eu, Anahid Maria Melo Andrade Rodrigues de 

Albuquerque, Diretora de Secretaria, subscrevo. 

Dr. Pedro Pecy Barbosa de Araújo 

JUIZ DE DIREITO 

DJ 03/07, 14/07 e 24/07/2003 

dee 

JUSTIÇA GRATUITA 
Edital de Interdição | 

ESTADO DO CEARÁ - PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE 
SOBRAL - Processo nº 2003.0001.3029-5 (2.777/03) - Secretaria da 2º 
Vara - Edital de Interdição - O Dr. Pedro Pecy Barbosa de Araújo, Juiz de 
Direito da 2' Vara desta Comarca de Sobral, Estado do Ceará, no uso de 

suas atribuições legais etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem 

ou dele tiverem conhecimento que perante este Juízo e pelo expediente 

desta Secretaria da 2º Vara foi requerido a Interdição de MARINETE DA 
SILVA, sendo nomeado curador da interditanda ADRIANO CESAR DE 

MENEZXES, tendo sido a causa da interdição “deficiência mental” e não 
possui educação que lhe capacite expressar a sua vontade” . Do que para 
constar, para efeito do art. 1.184, do Código de Processo Civil, foi passado 

o presente edital que deverá ser publicado pela Imprensa Oficial por três 
(03) vezes, com intervalo de dez (10) dias de uma para outra publicação. 
Dado e passado nesta cidade de Sobral, Estado do Ceará, aos 26 de junho 

de 2003. Eu, Maria Roseli Gomes Costa, Servidora Estabilizada, digitei. E 

eu, Anahid Maria Melo Andrade Rodrigues de Albuquerque, Diretora de 

Secretaria, subscrevo. 

Dr. Pedro Pecy Barbosa de Araújo 
JUIZ DE DIREITO 

DJ 03/07, 14/07 e 24/07/2003 

eek 

SECRETARIA DA 4' VARA 
EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS 

JUSTIÇA GRATUITA 

PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE SOBRAL- 
SECRETARIA DA QUARTA VARA - AÇÃO CÍVEL Nº 2615/03- O 
DR. FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SOCRSAFAVA, Juiz de 
Direito da 4º Vara desta Comarca de Sobral, Estado do Ceará, por nomeação 

legal, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele 

conhecimento tiverem que perante o mesmo Juízo e pelo expediente desta 

Secretaria de 4º Vara foi requerida a Curatela, para todos os atos da vida 

civil, de JOELMA SOUSA DE OLIVEIRA, filha de José Carlos de 
Oliveira e de Antônia de Sousa Oliveira, tendo sido nomeada curadora da 

interditanda a sua mãe, residente na Rua da Lagoa, 25, Bairro Vila União, 

Sobral - CE, tendo sido distúrbios psíquicos ( CID F20) a causa da 

interdição. Do que para constar, para efeito do art. 1.184, do Código de 

Processo Civil, foi passado este edital que deverá ser publicado pelo Diário 

da Justiça por três vezes, com intervalo de 10 dias entre as publicações. 

Dado e passado nesta cidade de Sobral, Estado do Ceará, aos 30 de junho 

de 2003. Eu, Antônio Carneiro Roberto, Atendente Judiciário, digitei. E 

eu, Vandisa Maria Frota Azevedo Moura, subscrevo. 

Francisco Eduardo Torquato Scorsafava 

JUIZ DE DIREITO 
DJ 02/07, 14/07 e 24/07/2003 

Seek 

SECRETARIA DA 4º VARA 
EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS 

JUSTIÇA GRATUITA 

PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE SOBRAL- 
SECRETARIA DA QUARTA VARA - AÇÃO CÍVEL Nº 2647/03- O 
DR. FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SOCRSAFAVA, Juiz de 
Direito da 4º Vara desta Comarca de Sobral, Estado do Ceará, por nomeação 

legal, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que perante o mesmo Juízo e pelo expediente desta 

Secretaria de 4º Vara foi requerida a Curatela, para todos os atos da vida 
civil, de GILDO NONATO, atualmente abrigado na instituição mantida 
pelo Conselho Central Vicentino de Sobral, de filiação ignorada, tendo sido 
nomeado curador do interditando o presidente do Conselho, Sr Antônio 

Lisboa Melo, residente na Rua Cel. Mont * Alverne, 768, Centro, Sobral - 

CE, tendo sido distúrbios psíquicos (CID F79 + F 29) a causa da interdição.
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Do que para constar, para efeito do art. 1.184, do Código de Processo Civil, 

foi passado este edital que deverá ser publicado pelo Diário da Justiça por 
três vezes, com intervalo de 10 dias entre as publicações. Dado e passado 

nesta cidade de Sobral, Estado do Ceará, aos 30 de junho de 2003. Eu, 

Antônio Carneiro Roberto, Atendente Judiciário, digitei. E eu, Vandisa Maria 

Frota Azevedo Moura, subscrevo. 

Francisco Eduardo Torquato Scorsafava 

JUIZ DE DIREITO 
DJ 02/07, 14/07 e 24/07/2003 

  

  

COMARCA DE TAUÁ 
  
  

SECRETARIA DA 1º VARA 

JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE INTERDIÇÃO 
(Proc. nº 2002.0001.8180-0) 

O Doutor FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, Juiz de Direito 
Titular da 1º Vara da Comarca de Tauá, Estado do Ceará, por nomeação 
legal, etc. 

FAZ SABER aos interessados, que, por este Juízo, foi decretada a 

INTERDIÇÃO de MARIA DO PATROCÍNIO LEITÃO, brasileira, viúva, 

aposentada, residente e domiciliada na rua 7 de Setembro ,s/n, Tauá, face 

ser portador(a) de esclerose senil, com provas, notadamente técnicas, de 

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

requerido pelo Representante do Ministério Público, sendo nomeado sua 
filha MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FURTUNA, como sua 
CURADORA, tudo nos moldes da sentença deste Juízo, prolatada em (19) 

junho de 2003, pelo Bel. Francisco Duarte Pinheiro, cujo “munus” será 

exercido sem limites, enquanto persistir a incapacidade. E, para constar, 
determinou publicar este na Imprensa Oficial do Estado do Ceará, por três 

(03) vezes, com intervalo de dez (10) dias, na forma do art. 1184, do CPC, 

e afixá-lo no átrio do Fórum. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 

Tauá, Estado do Ceará, aos (22) vinte e dois dias do mês de julho do ano 

dois mil e três (2003). Eu, Darlene Feitosa Mariz, Aux. Judiciário, o digitei 

e eu, Rosemary Oliveira de Brito, Diretora da Secretaria da 1º Vara, o 

subscrevi. 

  

Bel. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO 

Juiz de Direito 

Pub. DJ 24/07, 04/08 e 14/08/2003 

  

  

COMARCA VINCULADA DE UMIRIM 
  
  

EDITAL DE INTERDIÇÃO E CURATELA 
JUSTIÇA GRATUITA 

Proc. n.º. 2002.176.00126-1 
REQUERENTE: MARIA ZÉLIA SOARES LIMA 
ACIONADO: LÁZARO SOARES DOS SANTOS 

O DOUTOR NEUTER MARQUES DANTAS NETO, JUIZ DE 
DIREITO DA COMARCA VINCULADA DE UMIRIM, ESTADO DO 
CEARÁ, POR NOMEAÇÃO LEGAL, ETC... 

FAZSABER aos queo presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que perante este Juízo e Secretaria de Vara Única 

desta Comarca se processa uma ação de CURATELA POR 

INTERDIÇÃO, requerida por Maria Zélia Soares Lima contra seu irmão 
Lázaro Soares dos Santos, e que por sentença deste Juízo datada de 
22.05.2003, prolatada às fls. 38/39 dos mencionados autos, foi decretada a 

interdição integral de LÁZARO SOARES DOS SANTOS, portador de 

doença mental do tipo Psicose Inespecifica, C.L.D. F29 e nomeada sob 

compromisso a requerente Maria Zélia Soares dos Santos como sua 

. curadora, devendo a mesma representar o interditado, reger sua pessoa e 

“ administrar todos os seus bens. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos foi expedido o presenté Edital que será afixado no átrio do Fórum e 

publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez 

(10) dias entre as publicações. Dado e passado nesta cidade de Umirim, 

Estado do Ceará, aos 10 (dez) dias do mês junho de dois mil e três (2003). 

Eu, Maria da Penha da Silva Sales, Auxiliar Judiciário, o digitei. Eu 

Raimundo Nonato de Castro), Diretor de Secretaria o subscrevo. 

Dr. Neuter Marques Dantas Neto 

Juiz de Direito 

DJ 03/07, 14/07 e 24/07/2003   

    

COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ 
  
  

EDITAL DE CITAÇÃO DESAPROPRIAÇÃO 
PROCESSO Nº 2003.056.00378-0 

O Doutor JOAQUIM VIEIRA CAVALCANTE NETO, MM. 
Juiz de Direito desta Comarca de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, por 

nomeação legal, etc. FAZ. SABER a todos quantos o presente edital virem 

ou dele notícias tiverem que, por este Juízo se processa em seus termos 

regulares uma ação de Desapropriação, processo no. 2003.056.00378-0 

proposta pela CAGECE — Companhia de Água e Esgoto do Ceará, Sociedade 

de Economia Mista Estadual, contra o(s) proprietário(s) desconhecido, 

conforme consta dos autos, de uma área de terra de 150,00m2, de formato 

retangular com os seguintes limites e confrontações: AO NORTE e AO 

SUL, com o Município de Viçosa do Ceará, medindo 10,00m (dez metros) 

respectivamente; AO LESTE, com a rua sem denominação oficial 37, 
medindo 15,00 (quinze metros); AO OESTE, com o Município de Viçosa 

do Ceará, medindo 15,00m (quinze metros). Assim em cumprimento ao 
que determinou MM. Juiz de Direito, foi expedido o presente edital de 

citação com prazo de (30) trinta dias, o qual será afixado no lugar de costume 

deste Fórum e publicado no Diário da Justiça do Estado, onde ficam citados 

por meio deste, eventuais proprietários, ausentes, incertos e desconhecidos, 

para os atos do processo, e, em caso de contestação, deverá ser oposta no 

prazo de (15) quinze dias contados com preceitua a lei, sob pena de revelia, 

caso em que presumirão aceitos pelos citandos os fatos articulados na peça 

vestibular. Ficam ainda pelo presente intimados, do Despacho de fls. 47, de 

teor adiante transcrito: “ R.H. Em atendimento à urgência requerida, hei 

por bem deferir ao expropriante a posse do imóvel, deve ndo o 

autor antes, contudo, depositar a importância indenizatória. Citem-se os 

promovidos. Nomeio perito para avaliação do imóvel o Sr. Sigisfredo. 

Santiago Neumann Keterrer. Expediente Necessário. Viçosa do Ceará, 18 

de junho de 2003 (a) Joaquim Vieira Cavalcante Neto. Juiz de Direito”. 

Dado e passado nesta Comarca de Viçosa do Ceará, aos (25) vinte e cinco 

dias do mês de junho do ano de 2003. Eu, Luís Carlos da Rocha, Atendente 

Judiciário, o digitei. Eu, (Sérgio Ricardo Pacheco Lessa Castro), Diretor 

de Secretaria, o digitei e subscrevi. 

Dr. Joaquim Vieira Cavalcante Neto 

Juiz de Direito 

    

19 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SECÇÃO DO CEARÁ 
  
  

Ordem dos Advogados do Brasil 

Secção do Ceará 

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

do Brasil, Secção do Ceará, faz público que requereu Inscrição Definitiva 
no Quadro de Advogados a Bacharel ALCIDES MOREIRA DA GAMA. 

O presente aviso é feito com prazo de (05) dias úteis. Fortaleza, 21 de julho 

de 2003. 

Paulo Napoleão Gonçalves Quezado 

PRESIDENTE DA OAB/CE 

ek 

Ordem dos Advogados do Brasil 

Secção do Ceará 

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

do Brasil, Secção do Ceará, faz público que requereu Inscrição Definitiva 
no Quadro de Advogados o Bacharel RAIMUNDO XIMENES MARTINS. 

O presente aviso é feito com prazo de (05) dias úteis. Fortaleza, 11 de julho 

de 2003. 

Paulo Napoleão Gonçalves Quezado 

PRESIDENTE DA OAB/CE 

ae 

Ordem dos Advogados do Brasil 

Secção do Ceará 

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

do Brasil, Secção do Ceará, faz público que requereu Inscrição Definitiva  



    
  

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 138 
  

FORTALEZA, 24 DE JULHO DE 2003- CADERNO 2 EN 
        

no Quadro de Advogados os Bacharéis RYAN HENRIQUE MACÉDO 

DA COSTA e KELANE RIOS LIMA. O presente aviso é feito com prazo 
de (05) dias úteis. Fortaleza, 21 de julho de 2003. 

Paulo Napoleão Gonçalves Quezado 
PRESIDENTE DA OAB/CE 

aee 

Ordem dos Advogados do Brasil 

Secção do Ceará 

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

do Brasil, Secção do Ceará, faz público que requereu Inscrição Definitiva 
no Quadro de Advogados a Bacharela NATÁLIA GUBEREV PORTO. O 
presente aviso é feito com prazo de (05) dias úteis. Fortaleza, 18 de julho 

de 2003. 

Paulo Afonso Lopes Ribeiro 
SECRETÁRIO-GERAL DA OAB/CE 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL . 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ 

Desembargadores 

Fernando Luiz Ximenes Rocha 

José Eduardo Machado de Almeida 

Juízes de Direto 

Celso Albuquerque Macedo 

Antônio Abelardo Benevides Moraes 

Juiz Federal 

Francisco Roberto Machado 

Juristas 

Jorge Aloísio Pires 

Francisco Massilon Torres Freitas 

Procurador Regional Eleitoral 

Lino Edmar de Menezes 

Secretário 

Hugo Pereira Filho 

  

  

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA Nº 70/2003 —- O PROCURADOR REGIONAL 
ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 77, parte final, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei 
Orgânica do Ministério Público da União), e tendo em vista o ofício nº 
1504/2003/SEG/PGI, RESOLVE designar o Dr. SAULO MOREIRA NETO, 
Promotor de Justiça respondendo pela 1ºPromotoria de Justiça da Comarca 
de Limoeiro do Norte, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral 
junto'à'029'ZE (Limoeiro"dô'Norte); a partir de 01/08/2003 abe-ulteribir >> |: 
deliberação, em substituição ao Dr. ALFREDO LEONEL CHAVES, nos 
termos do art.79, caput, da Lei Complementar nº 75/93 c/c o art.32, parágrafo 
único, do Código Eleitoral. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, em 21 
de julho de 2003. 

LINO EDMAR DE MENEZES 
Procurador Regional Eleitoral 

Hop   

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA Nº 71/2003 —- O PROCURADOR REGIONAL 
ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com 

fundamento no art. 77, parte final, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei 

Orgânica do Ministério Público da União), e tendo em vista o ofício nº 

1505/2003/SEG/PGIJ, RESOLVE designar o Dr JOSÉ CARLOS FÉLIX DA 
SILVA, Promotor de Justiça, respondendo pela Promotoria de Justiça da 

Caririaçu, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 071 

ZE (Caririaçu), até ulterior deliberação, em substituição ao Dr. PAULO 
ROBERTO BARRETO DE ALMEIDA, nos termos do art.79, caput, da 
Lei Complementar nº 75/93 c/c o art.32, parágrafo único, do Código 
Eleitoral. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, em 21 
de julho de 2003. 

LINO EDMAR DE MENEZES 
Procurador Regional Eleitoral 

ek 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA Nº 72/2003 — O PROCURADOR REGIONAL 
ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com 

fundamento no art. 77, parte final, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei 

Orgânica do Ministério Público da União), e tendo em vista o ofício nº 

1503/2003/SEG/PGJ, RESOLVE designar a Dra. MÁGDA KATE E SILVA 
FERREIRA,Promotora de Justiça respondendo pela Promotoria de Justiça 
da Comarca de Iracema, para funcionar como Promotora de Justiça Eleitoral 
Junto à 095 ZE (Iracema), a partir de 01/08/2003, até ulterior deliberação, 
em substituição ao Dr. FABRÍCIO BARBOSA BARROS, nos termos do 
art.79, caput, da Lei Complementar nº 75/93 c/c o art.32, parágrafo único, 
do Código Eleitoral. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, em 21 
de julho de 2003. 

LINO EDMAR DE MENEZES 
Procurador Regional Eleitoral 

ope 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA Nº 73/2003 - O PROCURADOR REGIONAL 
ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com 

fundamento no art. 77, parte final, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei 
Orgânica do Ministério Público da União), e tendo em vista o ofício nº 
1506/2003/SEG/PGJ, RESOLVE designar o DrEDILSON WELLINGTON 
DA SILVA BATISTA, Promotor de Justiça, respondendo pela Promotoria 
de Justiça da Itapajé, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral 

junto à 041 ZE (Itapajé), no período de 10/08/2003 a 09/-08/2005, em 

substituição ao Dr JOSÉ EGY DIO COÊLHO JÚNIOR, nos termos do art.79, 
caput, da Lei Complementar nº 75/93 c/c o art.32, parágrafo único, do 
Código Eleitoral. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, em 21 
de julho de 2003. 

LINO EDMAR DE MENEZES 
Procurador Regional Eleitoral 

Rã 

: PORTARIA:;Nº 437.- QPresidente.do:Tribunal Regional Eleitoral 
do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 

inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal e com base nos incisos 1 e 

II do art. 35 e no inciso II do art. 9º da Lei nº 8.112/90, RESOLVE designar 

MARCIA BASTOS DA SILVA, Analista Judiciária, Área Administrativa, 

para exercer a função comissionada de Assistente de Chefia, Nível FC-4, 

da Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará. PUBLIQUE-SE, REGISTRE- 

SE. CUMPRA-SE. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 16 de julho de 2003. 

Des. FERNANDO Lutz XIMENES ROCHA 

PRESIDENTE 

de
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PORTARIA N.º 438/2003 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 32, do Código Eleitoral, combinado com o inciso VHI, do art. 

17 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 2º da Resolução 219/03- 

TRE/CE, RESOLVE designar, ad referendum deste Tribunal, o Dr. 

RICARDO DE ARAÚJO BARRETO, Juiz de Direito Auxiliar, Titular da 

3º Zona Judiciária, com sede na Comarca Quixadá, para, no período de 02 

a 31 de julho 2003, responder pela 77º Zona Eleitoral, sediada no município 

de Pacoti, durante férias do titular, Dr. Fábio Medeiros Falcão Andrade. 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 18 de julho 

de 2003 

Des. FERNANDO Luiz XIMENES ROCHA 

PRESIDENTE 

eek 

PORTARIA Nº 444 - O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 

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

inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal e com base nos incisos 

Je II do art. 35 e no inciso II do art. 9º da Lei nº 8.112/90, RESOLVE 
dispensar PEDRO GONDIM DE ALENCAR da função comissionada 

de Assistente de Chefia da Seção de Programação e Execução Financeira, 

Nível FC-4, da Coordenadoria Contábil e Financeira e designá-lo para 

exercer a função comissionada de Assistente de Chefia da Seção de 
Administração de Benefícios, nível FC-4, da Coordenadoria de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos. PUBLIQUE-SE. REGISTRE- 

SE. CUMPRA-SE. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, 

em Fortaleza, 21 de julho de 2003. 

DEs. FERNANDO Lutz XIMENES ROCHA 

PRESIDENTE   

fade 

PORTARIA Nº 445 - O Presidente do Tribunal Regional 

Eleitoral do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 17, inciso VIII do Regimento Interno deste Tribunal e com base 

nos incisos Je TI do art. 35 e no inciso II do art. 9º da Lei nº 8.112/90, 

RESOLVE dispensar IBERE COMIN NUNES, Analista Judiciária, Área 

Administrativa, da função comissionada de Assistente de Gabinete da 

Seção de Contabilidade, nível FC-2, da Coordenadoria Contábil e 

Financeira e designá-lo para exercer a função comissionada de Assistente 

de Chefia da Seção de Programação e Execução Financeira, Nível FC- 
4, da Coordenadoria Contábil e Financeira. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO CEARÁ, em Fortaleza, 21 de julho de 2003. 

Des. FERNANDO Luiz XIMENES ROCHA 

PRESIDENTE 

de 

PORTARIA Nº 446 - O Presidente do Tribunal Regional 

Eleitoral do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 17, inciso VIII do Regimento Interno deste Tribunal e com base 

nos incisos I e II do art. 35 e no inciso II do art. 9º da Lei nº 8.112/90, 

RESOLVE designar JOSÉ WARRINGTON BEZERRA DO 
NASCIMENTO para exercer a função comissionada de Assistente de 

Gabinete da Seção de Contabilidade, nível FC-2, da Coordenadoria 

Contábil e Financeira. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, em Fortaleza, 21 

de julho de 2003. 

Des. FERNANDO Luiz XIMENES ROCHA 

PRESIDENTE 

mom de de a ae e e 
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