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ACAO DE DIVORCIO LITIGIOSO 
REQUERENTE: PALOMA MATIAS COSTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

© DR. JOSE MAURO LIMA FEITOSA. MM. Juiz de Direito 
desta Comarca de Missio Velha-CE. por nomeagao legal, etc. 

FAZ SABER a todos que este Edita! virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que tramita por este Jufzo o processo & ep(grafe, 
onde o MM. Juiz determinou a expedi¢iio do presente Hdital, pelo qual 
fica devidamente CITADO o promovido VAGNER RIBEIRO DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, auxiliar de servigos gerais, natural de 
Guaruja-SP, nascido aos 19.01.1982, filho de Aristeu Alves de Oliveira 
e de Giseuda Ribeiro, encontrando-se ‘atualmente em lugar incerto é 

nio sabido. por todos os termos ¢ ates da referida acio para que o 

mesmo, ficando INTIMADO a comparecer no dia 18 de Abril de 2007, 
as 10:00 horas, A AUDIENCIA DE CONCILIAGAO, INSTRUCAO EB 
JULGAMENTO na Sala de Audiéncias do Forum Dr. José Lima Ribeiro 

situado na Av. Cel. José Dantas, s/n°, Bairro Boa Vista, nesta cidade. E 
ainda, INTIME-O de que, caso ndo se obtenha solucao amigivel na 

referida audiéncia, poderd, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CONTESTAR a Acido. e, caso desejem converter o feito para a forma 
consensual, deverd comparecer devidamente acompanhada de até 02 

(duas) testemunhas, independente de prévio depdsite de rol, a fim de se 
proceder 4 instrugio ¢ julgamento. Para conhecimento de todos ¢ 
passado 0 presente edital, cuja 2" via fica afixado no local de costume. 

CUMPRA-SE, com as cautelas de estilo. 
Missao Velha-CE, 28 de Fevereiro de 2007. 

Eu, Cristiane Macédo Silva, Técnica Judicidria, o digitei, e eu, 

José Gomes dos Santos, Diretor de Secretaria, 9 conferi. 

José Mauro Lima Feitosa 
Juiz de Direito 

teak 

PORTARIA N° 004/2006 

O DOUTOR JOSE MAURO LIMA FEITOSA, MM Juiz de 
Direito Titular desta Comarca de Missio Velha, Estado do Ceard, no 
uso de suas atribuigdes legais etc. 

CONSIDERANDO que o Diretor de Secretaria Titular desta 
Secretaria de Vara Unica, BEL. JOSE GOMES DOS SANTOS, entrard 
em gozo de férias no periodo de 02.01.2007 a 31.01.2007. 

CONSIDERANDO a necessidade de ser-Ihe nomeado substituto 
legal para o bom e correto desempenho das respectivas fungdes: 

RESOLVE: . 
Designat-o Analista Judicidrio BEL. JOSE ESTACIO CRUZ, 

matricula no TICE n° 201202, como substituto legal durante o perfodo 
de férias acima mencionado, para que o mesmo responda por todos os 
ates e termos desta Secretaria de Vara Unica. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagiio, revogadas 
as disposigdes em contririo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Missao Velha-CE, 20.12.2006. 

JUIZ JOSE MAURO LIMA FEITOSA 
Titular da Comarca de Missao Velha - Ceara 

ee 

PORTARIA N° 002/2007 

© DOUTOR JOSE MAURO LIMA FEITOSA, MM Juiz de 

Direito Titular desta Comarca de Missdo Velha, Estado do Ceara. no 
uso de suas atribuicdes legais etc, 

CONSIDERANDO que, por forga da Portaria 04/2006, de 

20.12.2006, deste Juizo, o Diretor de Secretaria Titular desta Secretaria, 
BEL, JOSE GOMES DOS SANTOS, gozou férias por trinta dias,. de 
02.01.2007 a 31.01.2007 sendo-lhe nomeads, inicialmente, para tal 
periodo, como substituto legal o Analista Judiciério BEL. JOSE ESTACIO 
CRUZ. matricula no TICE n° 201202; 

CONSIDERANDO gue deveria o titular reassumir suas fungdes 
no primeiro dia dtil subseqitente, ou seja, 01-02-2007 ~ quinta-feira - e 

que, entretanio, por motivo de doenga, devidamente comprovada pelo 
atestado médico anexo, ndo foi possivel o titular assim fazer, deixando 
pois de trabalhar justificadamente em ‘razio da doenga nos dias 01 e 02- 
02-2007, sé podendo, pois, retornar ac servigo no dia 02-02-2007; 

CONSIDERANDO que, nestas condigées, a substituigao do 
Diretor de Secretaria titular perdurou por 3{ (trinta e um) dias, ou seja,   

de 02-01-2007 a 01-02-2007; 
CONSIDERANDO, mais, a necessidade de ser-Ihe também 

nomeado substitute legal para o referido dia de enfermidade, para o 
bom e¢ correto desempenho das respectivas fungdes: 

RESOLVE: 
Designar 0 Analista Judicidrio BEL. JOSE ESTACIO CRUZ. 

matricula no TICE n° 201202, como substitute legal também durante 
o dia OL-02-2007, para que 0 mesmo responda por todos os 
atos € termos' desta Secretaria de Vara Unica. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacio, 
revogando-se as eventuais disposigées em contrdrio. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Missio Velha-CE, 31.01.2007, 

JUIZ JOSE. MAURO LIMA FEITOSA 
Titular da Comarca de Missdo Velha - Ceard 
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EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 
COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 

JUSTICA GRATUITA 
Acio de Interdig¢fic c/c Curatela. 
Processo n° 2000.0215.3814-0/0. 

Requerente: MARIA PEREIRA DE LIMA. 
Interditanda: MISAEL PEREIRA DE LIMA, 

“Da-se a gratuidade da Justiga, conforme despacho do 

MM. Juiz de Direito Auxiliar - Respondendo, Dr. Ricardo de 
Aradjo Barreto, as fis. 11”, 

O Doutor José Coutinho Tomaz Filho, MM Juiz de Direite 

Titular desta Comarca de Mombaga, do Estado do Ceard, por nomeagiio 
legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou dele noticia 
tiverem, que perante este Jufzo e Secretaria de Vara Unica, tramitou 
uma Agao de Interdi¢io de Curatela movida por MARIA PEREIRA DE 
LIMA, brasileira, casada, agricultora, residente e domiciliada na Sede 
do Distrito de Boa Vista - Mombaga/Ce, nomeada curadora do 
interditando MISAEL PEREIRA DE LIMA, brasileiro, solteiro, 
agticultor, natural de MombagafCe, nascido aos 08/09/1967, filho de 
Maria Pereira de Lima e de José Henrique de Lima, conforme sentenca 
que segue parcialmente transcrita, “Ante o exposto e tudo mais que nos 
autos consta, decreto a interdigao de MISAEL PEREIRA DE LIMA, 
declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil, na forma do art. 3°, IL, do Novo Cédige Civil, c/e art. 

1.767, I, 2. de acordo com o § 3° do art. 1.775, nomeio-lhe curadora a 
requerente, Sra, MARTA PEREIRA DE LIMA. Intime-se a requerente 
a prestar 0 compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme amt. 
1.187 do Cédigo de Processo Civil, dispensada desde logo a garantia 
hipotecdria (art. 1.190 do CPC}, Consoante dispée o art. 1.184 do 

Cédigo de Processo Civil ¢ 0 art. 9°, III do Cédigo Civil, inscreva-se a 
presente sentenga no Registro Civil, na forina e para os fins do art. 29, 
Vv, 92, 93 e 107, § 1% todos da Lei 6.015/73, ¢ publiquem-se editais 

desta sentenga no Oreiio Oficial. por 03 (trés) vezes, com intervalo de 
10 {(dez) dias, constando do edital o nome do interdito e da curadora, a 

causa da interdigdo e que os limites da curatela referem-se A adininistragiio 

da vida civil do interditando. Transitada esta em julgado, expega-se 
mandado ou encaminhe-se cépia desta decisdo ao Oficial do Registro 
Civil competente para fins legais, certificando-se no verso a data do 
transito em julgado desta, bem como os dados indispensdveis. Oficie-se 
ao Cartério Eleitoral, tendo em vista o disposto no artigo 15, II da 
Constituigéo Federal. Sem custas, ante a gratuidade a f1. 11. Honordrios 
na forma acordada entre os advogados ¢ a autora. PR.1. Mombaga-CE. 
14 de nevembro de 2006.” e para conhecimento de todas a quem possa 
interessar, foi expedido o presente EDITAL de intimacio de sentenca, 

cuja 2° via sera afixada no local de costume e ordenada a sua 
publicacao, por trés (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias, 

no Diario da Justiga do Estado do Ceard. Dado e passado nesta 

cidade e Comarca de Mombaga, do Estado do Ceard, aos 09 (nove) dias 
do més de fevereiro de 2007 (dois mil ¢ sete). Eu. Francisco Filho 

Magalhies, Aux, Judiciirio, o digitei. E eu Humberto Jardel Souza 
Monteiro, Diretor de Secretaria, o subscrevo. 

  

José Coutinho Tomaz Filho 
Juiz de Direito 

DJ 06/03; 16/03 e 26/03/2007
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SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE CITACAO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 
JUSTICA GRATUITA 

“Da-se a gratuidade da Justiga, conforme despacho da MM’. 
Jufza de Direito - Respondendo, Dra. Nadia Maria Frota Pereira, as ls. 

99” 
O Dr. JOSE COUTINHO TOMAZ FILHO, MM. Juiz de Direito 

desta Comarca de Mombaga, Estado do Ceard, por nomeagio legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que tramita por este Juizo e Secretaria de Vara 
Unica. uma Agio DIVORCIO DIRETO LITIGIOSO, Processa 
2007,0000.9206-0/0, em que € requerente, ANTONIO LUCILANO 

HOLANDA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado. funciondrio publico 

municipal, residente ¢ domiciliado 4 Rua Bariio de Leonardo. 151 - 

Mombaga/Ce, na qual despachou os autos mandando expedir este edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, em desfavor de sua esposa MARCIA 
BOS SANTOS E SILVA OLIVEIRA, que encontra-se em lugar 

INCERTO E NAO SABIDO, ficando desde j4 a requerida CITADA 
para tomar ciéncia da Acio supra, bem como para, querendo, oferecer 

resposta, no prazo legal de 15 (quinze) dias. contades do término do 

prazo deste edital. E para que chegue ao conhecimento de todos, 
notadamente da ré acima nominada, ¢@ passado o presente Edital que 
serd afixado no local de costume e publicado no Didrio da Justiga do 
Estado do Cear4. CUMPRA-SE, observando as formalidades legais. 

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

Secretaria de Vara Unica, aos doze (12) dias do més de fevereiro do ano 

de dois mil e sete (2007). Eu, Francisco Filho Magalhies. Aux. Judicidrio, 
o digitei. E eu, __, Humberto Jardel Souza Monteiro, Diretor de 
Secretaria de Vara Unica, 0 subscrevi. 

José Coutinho Tomaz Filho 

Juiz de Direito 

wakak 

EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 

PRAZO 20 DIAS 

“Dad-se a gratuidade da 
Justiga, tendo em vista o autor ser o representante do M.P. o Dr. 
Heriton Ferreira Cabral” 

© Douter JOSE COUTINHO TOMAZ FILHO, MM. Juiz de 
Direito desta Comarca de Mombaca, do Estado do Ceard, por nomeagiio 

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

conhecimento que por este Jufzo, se processam os termos de uma Acio 
de Investigacio de paternidade c/e Alimentos, Proc. n® 2000.0215.1615- 

5/0. requerida por MARIA ELANIA BARBOSA, representado o menor 
ROBSON FELIPE BARBOSA contra 6 executado JOSE ODERLAN 
DA SILVA, brasileiro, solteiro, agricultor, filho de Elias Batista da 
Silva e de Maria das Dores Elias da Silva. E como consta nos autos 

encontrar-se 0 mesmo em lugar incerto e nao sabido, mandou 9 MM. 
Juiz expedir este Edital. que sera publicado no Didrio da Justiga e afixado 

no local de costume, pelo qual fica o supra mencionado, intimado do 
inteiro teor da sentenga a seguir transcrita: ‘Vistos, etc. Versam os 

autos sobre Agio de Investigacio de paternidade c/c Alimentos agitada 

pelo representante do Ministério Publico, com assento na Comarca de 
Mombaga. em substituigio processual ao menor Robson Felipe Barbosa, 

em desfavor de José Oderlan da Silva. Sustenta o autor que a mie do 

investigado e o requeridao mantiveram um relacionamento amotoso 
por mais de 03 (trés) anos. o que ocasionou a alegada paternidade. Por 

se encontrar em enderego incerto ¢ nic sabido, a requerimento do 

representante do Ministério Piblico, autor da demanda. o requerido foi 
citado pela via editalicia (fl. 16). Foi colhida prova testemunhal, 
conforme termos que repousam as fls. 19/20. Interessado em reconhecer 
a paternidade que Ihe fora atribuida, o requeride compareceu ao forum 
local e subscreveu, juntamente com este Magistrado e o representante 
do Ministério Piiblico, Termo de reconhecimento de paternidade (fl. 
23). O Doutor Promotor de Justiga, por sua vez, requereu o julgamento 

do feito, além da fixagao de verba alimenticia em favor do menor. Eo 
relato. Decide. O acionado reconheceu a paternidade que lhe foi 
imputada na inicial, tendo, inclusive, auterizado a averbagdo do seu 

sobrenome funto ao registro de nascimento do menor. O tempo de 
reconhecimento de paternidade, juntado 4 fl. 23 dos f6lios, atende aos   

  
interesses do menor, pois importou no ceconhecimento da procedéncia 

do pedido autoral. Ante o exposto e considerando o parecer favorivel 
do Ministério Piublico, somente resta a este Magistrado 
HOMOLOGAR o termo entabulado, para que surta seus lidimos ¢ 

legais efeitos, ¢ extinguir o presente feito, com apreciagio do mérito, 
nos termos do an. 269. TI do CPC. Apdés o trinsito em julgado, expeca 
mandado de averbagiio ao Cartério de Registro Civil, a fim de que seja 

incluindo no registro do menor o nome do pai e dos avés patemos. O 
investigante passard a se chamar ROBSON FELIPE BARBOSA DA 

SILVA. Fixo os alimentos em favor do investigante no valor de 20% 

(vinte. por cento) do saldrio minimo vigente. Sem custas, tendo em 
vista que 9 Ministério Publico atua como substituto processual. P.R.1. 
decorridos os prazos e feitos os expedientes necessdrios. arquivem-se 
estes autos. Mombaca, 07 de marco de 2006. (a) José Coutinho 

Tomaz Filho Juiz de Direito”. CUMPRA-SE, observadas as 
formalidades legais. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Mombaca. 

Estado do Ceara, aos 02 de margo de 2007. Eu, Francisco Filho 
Magalhies, Aux, Judictdrio, o digitei, Eeu,____ Humberto Jardel Souza 

Monteiro, Diretor de Secretaria, o subscrevi. 

José Coutinho Tomaz Filho 

Juiz de Direito 

SECRETARIA DA I* VARA 
Proc. n° 3.753/06(2006.0025.4986-7) 

EDITAL DE CITACAO -PRAZO DE TRINTA DIAS 

O DR.. ROBERTO SOARES BULCAO COUTINHO . JUIZ DE 
DIREITO TITULAR DA I* VARA DA COMARCA BE MORADA 
NOVA, ESTADO DO CEARA, POR NOMEACAO LEGAL, ETC. FAZ 
SABER. a quantos virem este EDITAL DE CITACAO ou dele 

conhecimento tiverem que, tramita perante este Jufzo uma ago de 

USUCAPIAO em que figura come requerentes JOSE EPITACIO 

NOGUEIRA COSME., brasileiro. casado, agricultor, CPF 810,900.563- 

20, RG 930270156-96 E MARIA ERIZAN DA SILVA, brasileira, casada, 

agricultora, CPF 469.423.513-34, RG 1,286.239/SSP-CE, ambos 

residentes na Rua Luis Maia Sobrinho,419, bairro Sio Francisco, nesta 

cidade, para legitimagao de : O1(um) terreno situado na Rua Luiz Maia 

Sobrinho, 419, Sao Francisco, Morada Nova, com uma drea de 
349,24m?, e uma drea construida de 111,.50m?, contendo um perimetro 

de 102,65m, dentro dos seguintes limites ¢ confrontagdcs: ao Norte, 

7,65m, com imével de Francisca Elzilene Silva Costa: ao Sul, 850m, 
com a Rua Luiz Maia Sobrinho; ao Leste, 43.25m, com imdvel de José 

Raulino Barros ¢ ao Oeste, 43,25m, com imdvel de José Epiticio 
Noguvira Cosmo.. E, sendo assim, CITO os réus ausentes, incertos e¢ 

desconhecidos, para no prazo de 15 dias. contestarem. querendo. a 

presente aclo, ficando advertidos das sangdes do art. 319 do CPC. E, 

para que chegue ao conhecimento puiblico, notadamente de citados, vai 

este edital afixado no local de costume, na sede deste Juizo, ¢ publicado 

uma s6 vez ¢ resumidamente como expediente judicidrio, no Diario da 

Justiga do Estado do Ceara. Dado e passado nesta cidade de Morada 
Nova-CE, aos 03 de novembro de 2006. Eu.¢ Genésio Pinheiro da Silva 
Filho) técnico Judicidrio, digitei. E eu, Izabel Cristina Soares Ferreira 

Félix), Diretora de Secretaria, subscrevi. 

Roberto Soares Bulcdo Coutinho 

Juiz de Direito 

  

SECRETARIA DA 1? VARA 

EDITAL DE CITACAO 
PRAZO: 30 (trinta) dias 

ISENTO DE CUSTAS 

PROCESSO N.°: 2006.0000.2312-4 

(Execugito Fiscal) 

ADRA, DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO, MM, 

Juiza de Direito da 1" Vara da Comarca de Pacajus. Estado do Ceari, por 

nomeacio legal. etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele
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conhecimento tiverem, que por este Juizo tramita uma Aciio de. Execuciio 

Fiseal, correspondendo 4 Certidiio da Divida Ativa de n.° 0003/04, 
tendo como exeqiente a MUNICIPIO DE PACAJUS-CE., « 

executado RENY SOUSA LEITAO, com endereco incerto ¢ nao sabido, 

e.que por este Edital fica CITADO o executado acima nominado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias. pagar o débito no valor de R$ 532,05 

(quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), acrescido de 

atualizagio monetdéria, furos ¢.demais encargos legais. ou garantir a 

execugdo, nomeando bens 4 penhora, nos termos do art. 8° da Lei n.° 
6.830/80, sob pena de Ihe serem penhorados e arrestados tantos bens 

quantos bastem para a satisfagio da dfvida, ficando advertido de que 

nao sendo contestada a presente agdo no prazo legal, presumir-se-do 

como aceitos os fatos articulados pela exeqtiente. A 2° via fica afixada 

no local de costume. O que CUMPRA-SE, na forma da Lei. Dado e 

passado nesta cidade ¢ Comarca de Pacajus — Ceard, aos 14 dias do més 

de feverciro do ano de dois mil e sete (2007). Eu,, Maria Luscilene 

Chagas de Queiroz, digitei. E eu, Maria Neci Guimaraes Rufino, Diretora 

de Secretaria, subscrevi. 

DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO 

Juiza de Direito 

Pr 

SECRETARIA DA 1° VARA 
EDITAL DE CITACAO 

PRAZO: 36 (trinta) dias 
PROCESSO N.°: 2006.0027.6737-6 

ACAO DE RECONHECIMENTO DE UNIAO ESTAVEL POSTO 
MORTEM 

Di-se a gratuidade, conforme despacho da Dra, Danielle 
Pontes de Arruda Pinheiros, fis. 16v. 

ADRA. DANIELLE PONTES DEARRUDA PINHEIRO, MM. 
Juiza de Direito da pela |* Vara da Comarca de Pacajus, Estado do 

Ceard, por nomeacio legal, etc. 
FAZ SABER, a todos quanto’ © presente edital virem- ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juizo tramita uma Acio de 

reconhecimento de Unido Estivel “Post Morten” do José 
Beneyenute de Sousa, requerida por MARIA ELENIR DA SILVA, 
econhecida como “Helena”, brasileira, solteira, do lar, residente e 

domiciliada na Rua Joio Augusto de Oliveira, 669, Centro — Pacajus- 

ce., em face de GONCALA SOARES BORGES DE SOUSA, 

brasileira, atualmente residente em lugar incerto e nio sabido, pelo que 

mandou a MM. Juiza de Direito da I* Vara da Comarca de Pacajus-Ce., 

expedir o presente Edital de Citagdo,'através do- qual fica CITADA da 

acio supra referida a REQUERIDA ACIMA NOMINADA, para 

querendo, contesté-la ne prazo legal, sob pena de nfio o fazendo, serem 

considerados como verdadeiros e aceitos os termos expendidos na 

exordial. O que CUMPRA-SE na forma da Lei. Dado ¢ passado nesta 

cidade e Comarca de Pacajus - Ceard, aos 14 dias do més de fevereiro do 

ano de dois mil e sete (2007). Eu, Maria Luscilene Chagas de Queiroz, 

digitei. E eu, Maria Neci Guimaries Rufino. Diretor de Secretaria, 
subscrevi, 

DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO 
Jufza de Direito 

eee 

SECRETARIA DA 17 VARA 
EDITAL DE ACA 

PRAZO: Trinta (30) dias 
PROCESSO N* 2606.0022.9916-0 

DIVGRCIO DIRETO LITIGIOSO 
“Dé-se a Gratuidade da Justica, conforme despacho da Dra. 

Danielle Pontes de Arruda Pinheiro, 4s fls.14”. 

A Dm. DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO, MM. 
Juiza de de Direito da 1° Vara desta Comarca de Pacajus, Estado do 

Ceara, por nomeagao legal, etc. 

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento iiverem, que por este Juizo ¢ expediente na Secretaria 
da 1" Vara desta Comarca, se processam os autos de uma aciio de 

Divércio Litigioso, requerida por MARIA DE FATIMA VITGRINO 
ALVES, brasileira, casada, auxiliar de cozinha, residente e domiciliada 

na Rua Ercilia Lopes de Menezes, 144 — Coacu -- Pacajus-Ce., em face   

de FRANCISCO SERGIO ALVES, brasileiro, residente ¢ domiciliado 
em lugar incerto e ndo sabido, pelo que a MM. Juiza determinou a 

expedigio do presente edital, com prazo de trinta (30) dias, com o qual 
CHAMA E CITA ¢_regueride supracitada, para responder a todos 0s 

termos da presenle agdo, apresentar defesa ou contestagdo que liver ao 

feito, bem como INTIMIMANDO.-O, para comparecer ao Forum de 

Pacajus, com enderecgo na Av. Liicio José de Meneses, s/n, Croatdé, em 

Pacajus - CE, para audiéncin de conciliacio igna ara o di 

03 de abyil de 2N0a 09:30 horas, valendo a citagio para todos os 

termos da causa, 2 to oO praza p, rontestacd 
contar-se-d a tir "te data_da referida_audiéucia_¢ caso ndo_conteste 

a presente acdo, preswmir-se-do_ aceitos como yerdadeiros os fatos 

trticulados nq inicig! (art. 285 do CPC). BE para que chegue ao 
conhecimento do mesmo e de quem possa interessar, sera o presente 

edital afixado no local de costume e publicado no Didrio da Justia. 

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

aos 14 dias do més de fevereiro de 2007. Eu, Maria Luscilene Chagas de 

Queiroz. digitei. E eu, Maria Neci Guimaraes Rufino, Diretora de 

Secretaria, subserevi. 

  

  

DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO 

Juiza de Direito 

Seat te 

SECRETARIA DA I? VARA 

EDITAL DE_CITACAO 
PRAZO: Trinta (30) dias 

PROCESSO N° 2006.0022.9963-1 
DIVGRCIO DIRETO LITIGIOSO 

“Da-se a Gratuidade da Justicga, conforme despacho da Dra. 
Danielle Pontes de Arruda Pinheiro, 4s fls.10”. 

ADra. DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO, MM. 
Juiza de de Direito da [? Vara desta Comarca de Pacajus, Esiado do 
Ceardi, por nomeac%o legal, etc. 

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juizo e expediente na Secretaria 
da (* Vara desta Comarca, se processam os autos de uma ago de 

Divdrcio Litigioso, requerida por ANTONIA RIBEIRO DOS 
SANTOS, brasileira, casada, auxiliar de servicos, residente e domiciliada 
na Rua Francisco Marques pereira, 20 (sucam), Buriti - Pacajus-Ce., 
em face de FRANCISCO ADALBERTO DOS SANTOS, brasileiro, 
residente e domiciliado em lugar incerto € nao sabido, pelo que a MM. 
Juiza determinou a expedigdo do presente edital, com prazo de trinta 
(0) dias, com o qual CHAMA E CITA 9_regtierido supracitada, paca 
tesponder a todos os termos da presente agdo, apresentar defesa ou 

contestagdo que tiver ao feito, bem como INTIMIMANDO-O, para 
comparecer ao Fdrum de Pacajus, com endereco na Av. Liicio José de 

Meneses, s/n, Croatd, em Pacajus - CE, para auditneia de conciligcig, 
designa dia 03 de abril de 2007, 10:30 horas. valenda a   
citagio para todos os termos da causa. ficande clente 
prazo para contestacan cantar: se. afi ct partir -_ data a referida 
  

  

como  verdadeira OS Os * fatos anticttaddos sta inicial (att 285 do CPC). E 

para que chegue ao conhecimento do mesmo e de quem possa interessar. 

serd o presente edital afixado no local de costume e publicado no Didrio 
da Justica. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pacajus, Estado 
do Ceara, aos 14 dias do més de fevereiro de 2007. Eu, Maria Luscilene 

Chagas de Queiroz, digitei. E eu, Maria Neci Guimaries Rufino, Diretera 
de Secretaria, subscrevi. 

DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO 

Juiza de Direito 

ed] 

SECRETARIA DA VARA 

p D 

PRAZO: Trinta (30) dias 
PROCESSO N° 2006.0027.6779-1 

DIVORCIO DIRETO LITIGIOSO 
“Dé-se a Gratuidade da Justica, conforme despacho da Dra. 

Danielle Pontes de Arruda Pinheiro, 4s fs.12”. 

A Dra. DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO, MM. 
Jufza de Direito da !* Vara desta Comarca de Pacajus, Estado do Ceard, 
por nomeagdo legal, etc. 

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juizo e expediente na Secretaria
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da 1° Vara desta Comarca, se processam os autos de uma acfo de 
Divércio Litigioso. requerida por FRANCISCO ERIALDO 
RODRIGUES, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado 
na Comunidade Dom Bosco, FNS 04, Croatd Velho — Pacajus-Ce., em 

face de VERONICA GONCALVCES PEREIRA, brasileira. casada, 
residente ¢ domiciliada em lugar incerto e niio sabido, pelo que a MM. 
Juiza determinou a expedigio do presente edilal, com prazo de trinta 
(30) dias. com o qual CHAMA E CITA _@_seguerida_supracitada, para 

responder a todos os termos da presente agiio, apresentar defesa ou 
contestagio que tiver ao feito. bem come INTIMIMANDO-A, para 
comparecer ao Férum de Pacajus, com endereco na Ay. Liicio José de 
Meneses, s/n, Croata, em Pacajus - CE, para andiéncia de conciliacao, 
designada para 9 dia 24 de abril de 2007, as 12:30 horas, valendo 

a citagio para todos os tertnos da causa, undo ct citanda_que, 

ard contestacdo contur-se-d a partir da data referida 

tudiéncia e caso ndo conteste a presente acdo, presuntir-se-Go_aceitos 

como verdadeiros os fates articulados na inicial (art. 285 do CPC). E 
para que chegue ao conhecimento do mesmo e de quem possa interessar, 
serd o presente edital afixado no local de costume e publicado no Didrio 
da Justicga. Dado € passado nesta cidade e Comarca de Pacajus. Estado 
do Ceara. aos 14 dias do més de fevereiro de 2007. Eu, Maria Luscilene 
Chagas de Queiroz, digitei. E eu, Maria Neci Guimaraes Rufino, Diretara 

de Secretaria, subscrevi. 

  

DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO 

Juiza de Direito 

ibe 

SECRETARIA DA 1* VARA 
EDITAL DE CITACAO 

PRAZO: 30 (trinta) dias 
PROCESSO N.° 2006.0012.3938-4 

DIVGRCIO DIRETO - JUSTICA GRATUITA 
“Da-se a Gratuidade da Justica, conforme despacho do Dr 

Feo. Marcello Alves Nobre, ds fis. 12”. 

  

ADRA. DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO, MM. 
Juiza de Direito Titular da f° Vara da Comarca de Pacajus, Estado do 
Ceard, por nomeagio legal. ete. 

FAZ SABER aos que o presente Edital de Citagiio virem ou 
dele conhecimento tiverem, que, por este Jufzo e Secretaria de I? Vara, 
tramita uma Acgio de Divércio Direto Litigioso, requerida por Maria 
de Fitima Souza Lima, brasileira. casada, agricultora, restdente e 

domiciliada na Rua Zezinho Hondrio da Silva, n° 523, Itaipaba, Pacajus- 
Ce.. em face de José Francisco Alves de Lima, brasileiro, casado, 

atualmente em local incerto e nio sabide, pelo que determinou a 

MM. Juiza a expedigao do presente Edifal de Citacde do_requerido 
acinig mencionado, na qual fica o mesmo CITADO para tomar ciéncia 

da ag&o acima referenciada e, querendo, contestd-la, no prazo de 15 
(quinze) dias, ficando advertido de que caso niio seja contestada a agiio, 
presumir-se-fo como verdadeiros por ele os fatos alegados pela autora, 
bem assim INTIME-O para comparecer ao Férum local, a fim de se 

fazer presente a audiéncia de conciliagio, designada para o dia 07 de 
marco de 2007, 45 09:30 horas, sito a Av: Licio José de Menezes, 
sfa, Croataé - Pacajus-Ce. E para conhecimento de todos, fica a 
segunda via afixada ao local de costume. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Pacajus (CE), a0s 24 dias do m~es de janeiro do ano de 

2007. Eu, Maria Luscilene Chagas de Queiroz, digitei. E eu, Maria Neci 

Guimardes Rufino, Diretora de Secretaria, subserevi. 

DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO 
Juiza de Dircito 

Mikey 

SECRETARIA DA 1° VARA 
EDITALDE CITACAO 

PRAZO: Trinta (30) dias 
PROCESSO N° 2006.0027.6782-1 
DIVORCIO DIRETO LITIGIOSO 

Da-se a Gratuidade da Justica, conforme despacho do Dr. Feo. 
Marcello Alves Nobre, 4s fIs.1lv”. 

A Dra. DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO, MM. 
Juiza de Direito da I* Vara desta Comarca de Pacajus, Estado do Ceara, 

por nomeagio legal, etc. 

FAZ SABER, aos gue o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juizo e expediente na Secretaria   

da i? Vara desta Comarca, se processam os autos de uma agdo de 
Divércio Litigioso, requerida por MARIA DE LOURDES LINHARES 
DEMIRANDA, brasileira, casada. do Jar, residente ¢ domiciliada na Rua 
Jodo facundo, 600, Coagu — Pacajus-Ce., em face de JOAO ROGERIO 
DE MIRANDA, brasileiro. residente ¢ domiciliado em lugar incerto ¢ 
nao sabido. pelo que o MM. Juiz determinou a expedigaio do presente 

edital. com prazo de trinta (30) dias. com o qual CHAMA E CITA o 

reguerida supracitadg, para responder a todos os termos da presente 

agio, apresentar defesa ou contestacio que tiver ao feito. bem como 

INTIMIMANDO.-O, para comparecer ao Férum de Pacajus, com 
endereco na ane Licio Jose de Meneses, s/n, Croaté, em Pacajus - CE, 

  

€ STE THEY = 

de_2607, fs 5 1280 horas, valendo a citagio para todos os termos da 
causa, nie a citando a praza pare cantes| 

se- a partir da _datg da refed audiéucia ¢ case nda nonteste a 

res fi 

  

  

articulados ng int fecial (art. 285 do CPC). E para que chegue ao 
conhecimento do mesmo ¢ de quem possa interessar, serd o presente 
edital afixado no local de costume e publicado no Didrio da Justiga. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pacajus, Estado do Cearé, 
aos 08 dias do més de fevereiro do ano dois mil e sete (2007). Eu, Maria 

Luscilene Chagas de Queiroz, digitei. E eu, Maria Neci Guimariies Rufino. 
Diretora de Secretaria, subscrevi. 

DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO 

Juiza de Direito 
  

    

~ COMARCA I DE PACATUBA 
  

  

SECRETARIA DA 1° VARA 
FORUM DES. RAIMUNDO CATUNDA 

JUSTICA GRATUITA 
PROCESSO N° 2007.0001.3533-8 (4589/07) 

DIVORCIO DIRETO LITIGIOSO 
RPITAL DE CITACA PRAZO DE VINTE DI 

O Doutor CLAUDIO IBIAPINA, Juiz de Direito da 1* Vara 
da Comarca de Pacatuba, Estado do Ceard, por nomeagdo legal. etc., 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITACAO virem 
com o prazo de vinte (20) dias, ou dele noticias tiverem, que por este 
Juizo e Secretaria da 1" Vara, se processam os termos de uma ACAO DE 
DIVORCIO DIRETO LITIGIOSO, em que € requerente TAISE BRITO 

TEIXEIRA DE JESUS, bras,, casada, vendedora., residente na Rua Aurora 
Galdéncio, s/n, S20 Bento - PacatubafCE, e requerido MARIO 

ROBERTO CUPERTINO DE JESUS, bras., casado. nascido aos 02/ 
05/1967 em Salvador-BA, filho de Martilio Cupertino de Jesus e de 
Letfeia Carvalho de Jesus, atualmente em local incerto ec nao 
sabido. E, como consta dos autos que o requerido acima se encontra 

en lugar incerto e nao sabido, MANDEI expedir o presente EDITAL 
DE CITACAO com o prazo de vinte (20) dias, pelo qual fica o Sr 
MARIO ROBERTO CUPERTINO DE JESUS, CITADO de tado 
teor da presente Acio, bem como INTIMADO a comparecer 4 Sala 
de Audiéncias da Secretaria da 1* Vara do Férum Des. Raimundo Catunda, 
nesta Cidade e Comarea de Pacatuba/Ce., no dia 11 de abril de 2007, 

as 08:00 horas, a fim de procedimento da audiéncia de tentativa de 
reconciliagio, pedendo contestar, querendo, no prazo de quinze 

(15) dias, apés a audiéncia apontada, se nio houver acordo, 
ficando desde logo CITADO para todos e demais atos processuais, 

advertindo de que nao sendo contestada a agio, se presumirdo aceito 
pelo mesmo, como verdadeiros os fatos articulados pela autora (art, 
285 do CPC). E, para que nao se aleguem ignordncias, MANDEI expedir 

este, que serd afixado no local de costume e devidamente publicado no 
Didrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Pacatuba/CE, aos 02 

dias do més de marco do ano de 2007. Eu, Felipe Augusto Lima Leitio, 
Analista Judictério Adjunto, 0 digitei e Eu, . Bela. 
Rosfingela Pinto Peixoto, Diretora de Secretaria da 1° Vara, o 

subscrevo, 

CLAUDIO IBIAPINA 
Juiz de Direito da 1° Vara 

aad 

SECRETARIA DA 2* VARA 
EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA COM PRAZO 

NOVENTA (90) DIAS 
Processo Crime n.° 2603.0014.4023-9 (2295/04)
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O Dr, JOSE SARQUIS QUEIROZ, Juiz de Direito da 2? Vara 
desta Comarea de Pacatuba. Estado do Ceara, por nomeagio legal, na 
forma da lei, ete. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 
noventa (90) dias virem, ou dele conhecimento tiverem, que se 

processando. por este Juizo ¢ expediente da 2" Secretaria, os termos de 

uma Agio Criminal, movida pela JUSTIGA PUBLICA, contra LUCIO 
DE ALMEIDA FERNANDES, brasileiro, solteiro, nascido aos O1/ 

01/1982, natural de Fortaleza/CE, filho de Luciano da Silva 

Fernandes e de Alizete de Almeida Fernandes, residente em lugar 

incerto ¢ néo sabido, cuja denunciado como incurso nas tenazes do 

art.12 da Lei n° 6.368/76, sendo o presente para INTIMAR o acusado 

acima mencionado e qualificado sobre todo o teor da sentenga 

condenatdéria, datada de 29/06/2006,, prolatada por este juizo 4 fls. 

85-87 dos referidos autos, cuja parte final é a seguinte: “ISTO POSTO: 

a) julgo procedente a dentincia e condeno LUCIO DE ALMEIDA 

FERNANDES nas sancGes do art. 155. § 4°, IV, do Cédigo Penal. 

Atendendo as disposicGes do art. 59, fixo a pena base em trés 

(03) anos de reclusSo0 e multa de dez dias, 4 razivo de um 

trigésimo do saldério minimo o dia-multa. Ante a inexisténcia 

de quaisquer causas ou circunstancias que a modifiquem, torno- 

a definitiva. Cumprimento em regime inicialmente fechada, 

por forea no dispositive da Lei n° 8.072/90. O réu pagara as 

custas do process. P.R.I. Apés o transito, lance-se-lhe o nome 

no livro dos culpados, preencha-se o boletim individual, remeta- 

se ¢ expeca-se guia 4 1° Vara para cxecugio deste titulo penal 

condenatério. Oficie-se para os fins do inciso HI do art. 15 da 

Constituicfo Federal. Pacatuba, 29 de junhe de 2006. Juiz JOSE 

SARQUIS QUEIROZ”. E, para que nio se alegue ignorincia, foi 

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

Dado e passado nesta cidade de Pacatuba, Estado do Ceara, ao primciro 

dia do més de marco do ano de dois mil e sete (01/03/2007). 

Eu, {Miguel Fontenele de Aradjo), Analista Judicidrio, 

digitei. Eu, _ (Raimundo Ricardo Marques Rocha), 

Diretor de Secretaria, subserevi. 

José Sarquis Queiroz 
Juiz de Direito 

  
  ans mre eens Sida 

“COMARCA DE PARAMBU 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE CITACAO 

PRAZO - 30 (TRINTA) DIAS 
Justica Gratuita 

    

  

  

O Excelentissimo Senhor Doutor Carlos Adema da Rocha, 

Juiz de Direito Titular desta Comarca de Parambu, Estado do Ceara, 
por nomeagio legal, etc, 

FAZ SABER a todos os que o presente edital, com 9 prazo 

supra mencionado, virem ou dele conhecimento tiverem que tramita 
por este Juizo e Secretaria de Vara Unica o Processo Civel n.° 

2006.0010.6935-7 (2484/2006) - Agfio de Tutela, figurande como 
requerente Ayeni Alves Gomes ¢ menores tutelandos Fernanda 

Games_de Oliveira e Luiz Francisco Gomes Alves ¢ como requerido 
ER IS ALYES DE_ LIMA (pai biolédgico dos menores 

tutelandos), residente e domiciliado em lugar incerto e nao sabido. E 

para que chegue a0 conhecimento do mesmo, pelo que determinou 

expedir este, com o prazo de trnta (30) dias, em virtude do qual fica o 
mesmo CITADQ para, no prazo legal de 10 (dez) digs, oferecer 

resposia escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas ¢ documentos (art. 158, da Lei n° 

8.069/90 - ECA). Para conhecimento de todos foi publicado o presente 

Edital, cuja segunda via ficaré afixada em local de costume. Dado e 

passado nesta cidade e Comarca de Parambu, Estado do Ceara, aos 

quatro (04) dias do més de outubro do ano dois mil ¢ seis (2006). Eu, 

Maria Taislandia Santos Goncalves Lima - Auxiliar, o digitei, ¢ eu, 

José Alcea Cisne Viana - Director da Secretaria, o subscrevo. 

CARLOS ADEMA DA ROCHA 
Juiz de Direito Titular 

are   

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 

PRAZO - 30 (TRINTA) DIAS 
Justica Gratuita 

O Excelentissimo Senhor Curlos Adema da Rocha, Juiz de 

Direito Titular desta Comarca de Parumbu, Estado do Ceard, no uso de 

suas alribuicées legais, etc . 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
INTIMACAO DE SENTENCA, com o prazo de 30 (trinta) dias virem, 

ou dele noticia tiverem, que wamita por este Juizo e Secretaria de Vara 
Unica, em todos os seus termos, o Auto de Investigagao Social 1.2 

2000.0223.9458-4 (713/2002) — Artigo 155, § 4°. incisos Ie IV. cfc os 

arts. [4, inciso II, e 29, todos do Cédigo Penal Brasileiro, movido pela 
Representante do Ministério Publieo Estadual contra o 

adolescente infrator RENATO DOS SANTOS MAGALHAES. 

brasileiro, solteiro, natural de Bela Cruz/CE, onde nasceu aos 11.11.1987. 
filho de Vilebaldo Paulo Magalhaées e de Maria Marineuza dos Santos 
Magalhies. residente ¢ domiciliado, 4 época da infragdo, na rua Manoel 
Alexandre, 58 - Centro, nesta cidade de Parambu/CE. E estando o 

adolescente infrator em lugar incerto e niio sabide, mandou o MM, Juiz 

expedir o presente edital para intimd-lo da SENTENCA DE 

EXTINCAO. da lavra do MM. Juiz Dr. Francisco Duarte Pinheiro, 4 

época, Juiz de Direito Respondendo desta Comarca, a seguir transcrita: 
“Vistes ete. O infrator RENATO DOS SANTOS MAGALHAES 
ulfrapassou 18 anes de idade, nda mais se submetenda as dispasigdes 

do ECA (art, 2°, caput e art. 104, § dnico; art. 121, § 5°), razde pela 
qual EXTINGO a piuibilidade do referido cidadae relativamente aos 

fates diseutides neste processo. Publique-sc. Registre-se. Inttime-se ¢ 
Arquive-se. Parambu(CE), 05.05.2006. FRANCISCO DUARTE 

PINHEIRO ~ JUIZ DE DIREITO -RESPONDENDO”. & Para 
conhecimento de todos foi publicado o presente Edital, cuja segunda 
via ficard afixada em local de costume. CUMPRA-SE. Dado ¢ passado 

nesta cidade e Comarca de Parambu/Ceard, aos 06 (scis) dias do més de 
outabro ano de 2006. Eu. (Maria Taislindta Santos Gongalves Lima) - 

Auxiliar, o digitei e eu, José Alceu Cisne Viana) - Diretor de Secretaria. 
© subscrevo. 

CARLOS ADEMA DA ROCHA 

Juiz de Direito Titular 

we 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE PUBLICACAO DE SENTE 

PRAZO - 30 (TRINTA) DIAS 
Justigca Gratuita 

O Excelentissimo Senhor Dr, Carlos Ademd da Rocha, Juiz de 

Direito Titular desta Comarca de Parambu, Estado do Ceard, no uso de 
suas atribuigdes legais, etc . 

FAZ SABER, a todos quantes o presente EDITAL BE 
PUBLICACAO DE SENTENGA, com o prazo de 30 (trinta) dias 
virem, ou dele noticia tiverem, que tramita por este Jufzo e Secretaria 
de Vara Unica, em todos os seus termos. o Processo Civel n.° 

2005.0022.3297-0 (2277/2005) —- Interdigf#o com Pedido de Tutela 
Antecipada, figurando como requerente MACARIO GOMES FARIAS 
e como interditando FRANCISCO GOMES DE FARIAS. Em 

obediéncia 20 artigo 1.184 do CPC, mandou o MM. Juiz expedir o 
presente edital para publicagdo do dispositive legal da SENTENCA 
PROCEDENTE, a seguir transcrita: “(...JAafe_o exposte e em 
ons ondncia com o parecer do Mint: té io Priblicn, fur ecedent 

  

  

ns, Co, Steta 1775 dq Cédize civil e cansolidand 

Antecipacdo da Tutela nomejo o_reguerente & {RI LE. 
ARE te do interdit deverd prestar cont isso NO 

re af, providenciandg a espectalizacde da 
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todos foi publicado o presente Ediral. o qual deverd ser publicado por 
03 vezes com intervalo de 10 dias,cuja segunda via ficard afixada em 

local de costume. Did-se a gratuidade da Justiga, conforme 

despacho do MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Ademd da Rocha, 
as fs, 27/28. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Parambu/Ceard, aos 10 de novembro de 2006. Eu, (Maria Taislindia 
Santos Goncalves Lima ) - Auxiliar, o digitet e eu. (losé Alceu Cisne 

Viana), 0 subscrevo. 

CARLOS ADEMA DA ROCHA 

Juiz de Direito Titular 

DJ 06/03; 16/03 e 26/03/2007 

ait aie abt 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAT DE PUBLICACAO DE SENTENCA 

PRAZO - 30 (TRINTA) DIAS 
Justiga Gratuita 

© Excelentissimo Senhor Dr. Carlos Adema da Rocha, Juiz de 
Direito Titular desta Comarca de Parambu, Estado do Ceara, no uso de 
suas atribuicées legais. etc . 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
PUBLICAGAO DE SENTENGA. com o prazo de 30 (trinta) dias 

virem, ou dele noticia tiverem, que tramita por este Juizo e Secretaria 
de Vara Unica, em todes os seus termos, 0 Processo Civel n.° 

2006.0005.2491-3 (2339/2006) — Interdicio. figurando como 
requerente FRANCISCO GOMES DA SILVA e¢ como interditando 
SILVANEIDE GOMES DA SILVA. Em obediéncia ao artigo 1.184 do 

CPC, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital para publicagio do 
sispostie ae da SENTENCA PROCEDENTE, a seguir transcrita; 

JASST! 
  

  

consegiiéucia, decreto a interdicdo de SIL VANEIDE GOMES DA 

SILVA lificada na inictal, declarando-a_absofutamente ticapa 

de_exercer nessantnente as ates da vida civil ¢ comercial. Nometa-the 

uradar, seu pai, FRANCISCO GOMES DA_SILVA, igualment 

qualificade na inicial. Lavre-se o ferma de curatela, dela canstando 
que_o curador, nao poderd por qualquer iodo _alienar ou onerar bens 

moveis, imdveis ou_de quaiguer natureza, eventualmente pertencente 

a_interdita, salvo por ordem judicial. FE imais: os valores recebidos de 

entidade previdencitaria devertio ser aplicades exciusivamente na 

satide, alimentacde ¢ no bem—ester do _interdite. Cumpré-se_o_disposte 

was artigos If. 18d ed, 188 do CPC, publicando-se 0 os editais . Oficie-s e 

    

  

  

  

    

  

  

ao_oficio uma copia da sentenca para os deyvides fins, Insereva_a 

sentenca na Registro Civil, Publique-se no Didrio da_fustica por 3 
  

; dias, PRI certificade transite 

emt juleado. proceda-se_ a baixva na distribuicio e arquivem-se os 

autos, PARAMBU(CE), 30/06/2006, FRANCISCO DUARTE 
NHEIRO — JUIZ DE DIREITO - RESPONDENDO”., E Para 

conhecimento de todos foi publicado o presente Edital, o qual deverd 

ser publicado por 03 vezes com intervalo de !0 dias,cuja segunda via 

ficara afixada em local de costume. Da-se a gratuidade da Justia, 
conforme despacho de MM. Juiz de Direitc, Dr. Francisco Duarte 

Pinheiro, is fls. 21/23. CUMPRA-SE. Dado ¢ passade nesta cidade ¢ 

Comarea de Parambu/Ceard, aos 06 de novembro de 2006. Eu, (Maria 

Taislindia Santos Goncalves Lima ) - Auxiliar, o digitei e eu, (Jlosé 

Alceu Cisne Viana), o subserevo. 

  

  

      

CARLOS ADEMA DA ROCHA 
Juiz de Direito Titular 

DJ 06/03; 16/03 e 26/03/2007 

Me ae ale 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE PUBL AO DE SENTE 

PRAZO - 30 (TRINTA) DIAS 
Justiga Gratuita 

O Exceientissimo Senhor Dr. Carlos Ademd da Rocha, Juiz de 

Direito Titular desta Comarca de Parambu, Estado do Ceara, no uso de 

suas atribuigdes legais, etc . 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
PUBLICACAO DE SENTENGA, com o prazo de 30 {trinta) dias 

virem, ou dele noticia tiverem, que tramita por este Juizo ¢ Secretaria 
de Vara Unica, em todos os seus termos, o Processo Civel n.°   

2000,0223.9948-9 (1718/2003) - Interdicdo, figurando como 
requerente MARIJA DAS GRACAS DE SOUZA ADERALDO e como 

interditando FRANCISCO ADERALDO BA SILVA. Em obediéncia 

ao artigo 1.184 do CPC. mandou o MM. Juiz expedir o presente edital 
para publicagdo do ‘ispositive ‘egal ¢ da SENTENCA PROCEDENTE, a 

seguir transcrita: * Ante o ex wm consandancia ono arecer 

  

NTERDICAO de FRANCISCO 4DERALDO DA STLVA, declarando- 

o totalmente incapaz de_reger sua pessoa _e seus bens, Com esteio no 

art, 1775 do Cédigo civil e consolidando a Antecipacio da Tutela 
i A DA ” i ALD 
  

  

Diaria da lustica, com intervalo_de 10 dias. Transitada ent julgada, 
  

expeca-se Mandado de tnscricdo dirigide aq Cartério de Registra 

Civil de Pessoas Naturais de Parambu para gue se proceda ao 

ie fe assentamenta da interdicda, nos termos dos art,92 2 93 

da_Lei dos Revistros Prthlicos, providencianda-se a respectiva anofacaa 
a marpem do registro de casanrento do interdite. (n° 829, a fl. 25ev" do 

livra 06). Expeca-se Oficia ao_Jutzo Eleitoral da 96-Zona Elettoral, 
Sem _custas, ante a gratuidade _judicidria. PRI. Parambu, 28 de 

asto 2006, Carlas Ademd da Rocha- JUIZ DF_DIREITO”. E 

Para conhecimento de todos foi publicado o presente Edital, o qual 
deverd ser publicado por 03 vezes com intervalo de £0 dias,cuja segunda 
via ficard afixada em local de costume. Di-se a gratuidade da Justica, 
conforme despacho do MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Adem 

da Rocha, 4s fs. 37/38, CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Parambu/Ceard, aos 10 de novembro de 2006. Eu, (Maria 

Taislandia Santos Gongalves Lima } - Auxiliar, o digitei e eu, Josd 
Alceu Cisne Viana), o subscrevo. 

  

  

  
  

  

CARLOS ADEMA DA ROCHA 
Juiz de Direito Titular 

DJ 06/03; 16/03 e 26/03/2007 

ae 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DEINTIMACAG 

PRAZO - 30 (TRINTA) DIAS 
Justiga Gratuita 

  

O Excelentissimo Senhor Carlos Adema da Rocha, Juiz de 

Direito Titular desta Comarca de Parambu, Estado do Ceara, no uso de 
suas atribuigées Iegais, ete . 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
INTIMACAO, com o prazo de 30 (trinta) dias virem, ov dele noticia 
tiverem, que tramita por este Juizo e Secretaria de Vara Unica, em 
todos os seus termos. a Agao Penal Publica n? 2000.0223.6812-5 (114/ 

2005) - Artigo [21 do Cédigo Penal Brasileiro, movida pelo Ministério 
Piiblico Estadual desta Comarca contra FRANCISCO RAIMUNDO 
DO NASCIMENTO, vulgo “Chico Gago”. brasileiro, casado, 

comerciante, natural de Aiuaba/Ceara, onde nasceu ao 1°,09.1953, filho 

de Raimundo Pereira dos Santos e de Isaura Tereza de Jesus, residente 
a época do crime. na BR-020 - Divisa dos Estados do Ceard/Piaul. E 
estando o réu em lugar incerto e nio sabido. mandou o MM. Juiz 

expedir o presente edital para INTIMA-LO a comparecer a este 

1iz0, quando entio sera intimado do sen julgamento perant 

o Tribunal Popular do Juri. Para conhecimento de todos foi publicado 

O presente Edital, cuja segunda via ficari afixada em local de costume. 
Da-se a gratuidade da Justica, contorme despacho do MM. Juiz 

de Dircito, Dr. Carlos Adem da Rocha. as fis. 250v. CUMPRA- 
SE. Dado ¢ passado nesta cidade e Comarca de Parambu/Ceard, aos 06 

(seis) dias do més de novembro do ano de 2006 (dois mil ¢ seis). Eu. 
(Maria Taislandia Santos Goncalves Lima) - Auxiliar, o digitei e eu, 

(José Alceu Cisne Viana) - Diretor de Secretaria, o subscrevo. 

  

CARLOS ADEMA DA ROCHA 
Juiz de Direito Titular 

wea 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL ‘A 

PRAZO - 15 (QUINZE) DIAS 
Justiga Gratuita
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O Excelentissimo Senhor Carlos Ademd da Rocha. Juiz de 
Direito Titular desta Comarca de Parambu, Estado do Ceard, no uso de 
suas atribuigdes legais. etc . 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 

CITACAO, com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele noticia 
tiverem, que tramita por este Juizo e Secretaria de Vara Unica, em 
todos os seus termos, a Acdo Penal Publica n° 2005.0026.9698-5 (1089/ 
2005), por crime previsto no amigo 213 c/c art. 224, “a”, todos do 

Cddigo Penal Brasileiro, movida pelo Ministério Publica Estadual desta 
Comarca contra TFACIANO_ JOSE FERNANDES, brasileiro, solteiro, 
agricultor. natural de Salitre/CE. onde nasceu aos 08.11.1982. filho de 

Juvenal Fernandes ¢ de Maria Expedita da Silva, residente e domiciliado, 
A época do fato, na rua Santa Isabel. 224 - Centro, Salitre/Ceard. E 

estando o réu em lugar incerto ¢ nfo sabido, mandou o MM. Juiz 
expedir Edital para cité-lo. Assim. nos termos do artigo 361, combinado 
com 0s artigos 365, ¢ 366, da CPP, determinou o MM. Juiz a expedicic 

do presente Edital. com o prazo de 153 (quinze) dias. em virtude do qual 
fica o mesmo CITADO, para se ver processar, demais ates processuais, 

até final julgamento, bem como INTIMADO a comparecer 4 
AUDIENCIA DE_INTERROGATORIO aprazada para o dia 13 de 
junbo de 2007, as 11h, neste Juizo - Forum Des. Joaquim Jorge de 

Souza Filho, sito na rua Luis Moreira Lima, s/n.° - Centro, nesta Cidade 
de Parambu/Ceard, advertindo que o naio comparecimento implicard 
em revelia e ficard suspenso o curso do prazo prescricional. Para 

conhecimento de todos foi publicado o presente Edital, cuja segunda 
via ficani affxada em local de costume. Da-se a gratuidade da Justiga, 
conforme despacho do MM. Juiz de Direito, Dr. Djalma Sobreira 
Dantas Junior, is fls. 42. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade 

e Comarca de Parambu/Ceard, aos 22 (vinte ¢ dois) dias do més de 
fevereiro do ano de 2007 (dois mil @ sete). Eu, (Maria Taislindia Santos 

Gongalves Lima) - Auxiliar, o digitei ¢ eu, (José Alceu Cisne Viana) - 

Diretor de Secretaria, o subscreyo, 

CARLOS ADEMA DA ROCHA 
Juiz de Direito Titular 

ah hs he 

SECRETARIA DE VARA UNICA 

EDITAL DE CITACAO 
PRAZO - 15 (QUINZE) DIAS 

Justica Gratuita 

© Excelentissimo Senhor Carlos Adema da Rocha. Juiz de 

Direito Titular desta Comarca de Parambu, Estado do Ceard, no uso de 
suas atribuigdes legais. etc . 

PAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 

CITACAO, com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele noticia 
tiverem, que tramita por este Juizo e Secretaria de Vara Unica, em 

todos os seus termos, a Agdo Penal Piiblica n° 2004.0013.5438-1 (1196/ 

2007), por crime previsto no artigo 19 da Lei das Contravengdes 
Penais, movida pelo Ministério Publico Estadual desta Comarca contra 

JOSE LEITE SOBRINHO, brasileiro, casado, agricultor, natural de 

Serrita/PE, onde nasceu aos 23.06.1940, filho de José Leite de Souza e 

de Anténia Tereza Leite, residente e domiciliado, 4 época do fato, em 

local incerto e nao sabido. E estando o réu em lugar incerto e nao 

sabido, mandau o MM, Juiz expedir Edital para citd-lo, Assim, nos 
termos do artigo 361, combinado com os artigos 365, e 366, do CPP, 

determinou o MM. Juiz 2 expedigio do presente Edital, com o prazo de 
15 (quinze) dias, em virtude do qual fica o mesmo CYTADO, para se ver 
processar, demais atos processuais, até final julgamento, bem como 

INTIMADO a comparecer 4 AUDIENCIA DE_INTERROGATORIO 

aprazada para o dia 13 de junho de 2007, 4s 10h, neste Jufzo - Férum 
Des, Joaquim Jorge de Souza Fitho, sito na rua Luis Moreira Lima. s/n.° 
- Centro, nesta Cidade de Parambu/Ceard, advertinde que o nio 

comparecimento implicara em revelia e Ficard suspenso o curso do 

prazo prescricional. Para conhecimento de todos foi publicado o 
presente Edital, cuja segunda via ficard afixada em local de costume. 
Dé-se a gratuidade da Justica, conforme despacho do MM, Juiz 

de Direito, Dr. Carlos Adem4 da Rocha, is fls. 42, CUMPRA-SE. 

Dado e¢ passado nesta cidade e Comarca de Parambu/Ceard, aos 22 
(vinte e dois) dias do més de fevereiro do ano de 2007 (dois mil e sete). 

Eu, (Maria Taislindia Santos Gongalves Lima) - Auxiliar. o digitei ¢ eu, 
(José Alceu Cisne Viana) - Diretor de Secretaria, o subscrevo. 

  

CARLOS ADEMA DA ROCHA 
Juiz de Direito Titular   

Wee 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE CITACAG 

PRAZO - t5 (QUINZE) DIAS 
Justiga Gratuita 

O Excelentissimo Senhor Carlos Adem4 da Rocha, Juiz de 
Direito Titular desta Comarca de Parambu, Estado do Ceard, no uso de 

suas atribuigdes legais, etc . 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 

CITACAO, com 0 prazo de 15 (quinze)} dias virem, ou dele noticia 

tiverem, que tramita por este Juizo e Secretatia de Vara Unica, em 
todos os seus termos. a Acio Penal Publica n° 2000.0223.7673-0 (340/ 
99), por crime previsto no artigo 302 da Lei 9.503/97, movida pelo 

Ministério Pablico Estadual desta Comarca conta RAIMUNDO JOSE 
DE_ SOUSA, brasileiro, casado, mecdnico, nascido aos 1°/O5/1951, 

filho de José Raimundo de Sousa e de Elisa Marta da Conceigio, residente 
e domiciliado. & época do fato. na rua mariano Silva, n° 399. Santo 
Antonio de Lisboa/PI. E estando o réu em lugar incerto e nao sabido, 
mandou o MM. Juiz expedir Edital para citd-lo. Assim, nos termos do 

artigo 361, combinado com os artigos 365, ¢ 366, do CPP, determinou 
o MM. Juiz a expedigiio do presente Edital, com o prazo de 15 (quinze) 
dias, em virtude do qual fica o mesmo CITADO, para se ver processar, 
demais atos processuais, até final julgzamento, bem como INTIMADO 
a comparecer 4 AUDIENCIA DE INTERROGATORIO aprazada para 
o dia 13 de junho de 2007, ds 9h, neste Juizo - Férum Des. Joaquim 
Jorge de Souza Filho, sito na rua Luis Moreira Lima, s/n.° - Centro, 
nesta Cidade de Parambu/Ceard. advertindo que o nado comparecimento 
implicara em revelia e ficard suspenso o curso do prazo prescricional. 
Para conhecimento de todos foi publicado o presente Edital, cuja segunda 
via fieard afixada em local de costume. Da-se a gratuidade da Justica, 

conforme despacho da MM. Juiza Substituta, Dra, Ana Raquel 
Colares dos Santos Soares, ds fs. 02. CUMPRA-SE. Dado € passado 
nesta cidade e Comarca de Parambu/Ceard, aos 22 (vinte e dois) dias do 

més de fevereiro do ano de 2007 (dois mil e sete), Eu, (Maria Taislindia 
Santos Gongalves Lima) - Auxiliar, o digitei e eu, (José Alceu Cisne 
Viana) - Diretor de Secretaria, o subscrevo. 

  

CARLOS ADEMA DA ROCHA 
Juiz de Direito Titular 

wee me 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE CFTACAQ 

PRAZO - 15 (QUINZE) DIAS 
Justiga Gratuita 

  

O Excelentissimo Senhor Carlos Ademd da Rocha. Juiz de 
Direito Titular desta Comarca de Parambu, Estado do Ceara, no uso de 

suas atribuicdes legais, ete . 
FAZ SABER. a todos quantos o presente EDTTAL DE 

CITAGAO. com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele noticia 
tiverem, que tramita por este Juizo e Secretaria de Vara Unica, em 

todos os seus termos, a Acdo Penal Publica n° 2000,0274.0520-9 (876/ 
2003). por crime previsto no artigo 147, do Cédigo Penal Brasileiro, 
movida pelo Ministério Publico Estadual desta Comarca contra 
ANTONIO NAZARIO DA SILVA, brasileiro. soiteiro. agticultor, 
natural de Parambu/CE. onde nasceu aos 27.07.1962, filho de Luiz 
Teixeira de Sousa e de Maria da Silva Melo, residente e domiciliando, 4 

época do fato, na rua Ordvio Cunha, 55, nesta cidade de Parambu/ 
Ceara, E estando o réu em lugar incerto e nao sabido, mandou o MM. 
Juiz expedir Edital para cité-lo. Assim, nos termos do artigo 361, 
combinado com os artigos 365, e 366, do CPP, determinou o MM. Juiz 

a expedicio do presente Edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, em 

virtude do qual fica o mesmo CITADO, para se ver processar. demais 
atos processuais, até final julgamento, bem como INTIMADO a 

comparecer & AUDJENCIA DE INTERROGATORIO aprazada para 
o dia 13 de junho de 2007, 45 13h, neste Juizo - Férum Des. Joaquim 

Jorge de Souza Filho, sito na rua Luis Moreira Lima, s/n.° - Centro. 
nesta Cidade de Parambu/Ceard, advertindo que o nao comparecimento 
implicard em revelia e ficara suspenso o curso do prazo prescricional. 

Para conhecimento de todos foi publicado o presente Edital, cuja segunda 
via Ficard afixada em local de costume. Da-se a gratuidade da Justica, 
conforme despacho do MM. Juiz de Direito, Dr. Gustavo 

Henrique Cardoso Cavalcante, 4s fls. 02. CUMPRA-SE. Dado e 

passado nesta cidade e Comarca de Parambu/Ceard, aos 22 (vinte €
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dois) dias do més de fevereiro do ano de 2007 (dois mil ¢ sete). Eu, 

(Maria Taislandia Santos Goncalves Lima) - Auxiliar, o digitei ¢ eu, 
Gosé Alceu Cisne Viana) - Diretor de Secretaria, o subscrevo. 

CARLOS ADEMA DA ROCHA 
Juiz de Direito Titular 

speak 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 

PRAZO - 15 (QUINZE) DIAS 
Justiga Gratuita 

O Excelentissimo Senhor Carlos Adema da Recha, Juiz de 
Direito Titular desta Comarea de Parambu, Estado do Ceara, no uso de 
suas atribuicdes legais, etc , 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 

INTIMACAO DE SENTENCA. como prazo de 15 (quinze) dias virem, 
ou dele noticia tiverem, que tramita por este Juizo e Secretaria de Vara 

Unica, em todos os seus termos. o Auto de Investigacdo Social n.° 
27000.0223,9509-2 (736/2002) -- Artigo !55, cfe art. 71. do Cédigo 

Penal Brasileiro, figurando como autor o Ministério Publico Estadual e¢ 
como adolescente infrator FRANCISCO LUCIVALDO GOMES, 

brasileiro, solteiro, agriculter, natural de Paranibu/Ceard, onde nasceu 
aos 15.07.1986, filho de Luciano Castro Aratijo e de Risoneide Gomes 
da Silva, residente e domiciliado, A época do fato, na localidade de 

Cococi, neste Municipio de Parambu/CE. E estando o adolescente 
infrator em lugar incerto ¢ nio sabido, mandou o MM. Juiz expedir o 

presente edital para intimd-lo do inteiro teor da SENTENCA DE 
EXTINCAO. a seguic wanscrita: “Vistos efc. O representado 
FRANCISCO LUCIVALDO GOMES tltranassou 21 anos de idade, 

nao mats se submetendo as _disposicdes_da ECA (art. 2°. caput e art. 

  

  

  

dpdés_o fransita em julgada, arguivem-se com as baixas devidas.   
Publique-se, Registre-se e Intime-se, Parambu(CE), 19.04.2006, 
FRANCISCO DUARTE PINHEIRO — JUIZ_DE DIREITO - 

respondendo”. E Para conhecimento de todos foi publicado o presente 
Edital. cuja segunda via ficara afixada em local de costume. Da-se a 
gratuidade da Justica, conforme despacho do MM. Juiz de 
Direito, Dr. Magno Gomes de Oliveira, as fls. 27. CUMPRA-SE. 

Dado ¢ passado nesta cidade e Comarea de Parambu/Ceard, aos 22 
(vinte e dois) dias do més de fevereiro do ano de 2007 (dois mil ¢ sete). 

Eu, (Maria Taislandia Santos Gongaives Lima) - Auxiliar. o digitei e 

eu, Vosé Alceu Cisne Viana) - Diretor de Secretaria, o subscrevo. 

  

CARLOS ADEMA DA ROCHA 
Juiz de Direito Titular 

ak 

EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 

(JUSTICA GRATUITA) 

O Excelentissimo Senhor Carlos Ademaé da Rocha, Juiz de 
Direito Titular desta Comarca de Parambu, Estado do Ceara. no uso dé 
suas atribuigdes legais, etc. 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 

INTIMACAO DE SENTENCA, com 0 prazo de 15 (quinze) dias virem, 
ou dele noticia tiverem, que tramita por este Juizo ¢ Secretaria de Vara 
Unica, em todos os seus termos, o Boletim de Ocorréncia n° 
2004.0007.3691-4 (8380/2004) -— Artigo 155, do Cédigo Penal 
Brasileiro, figurando como adolescentes infratores FRANCISCO 
RODRIGUES BEZERRA, vulgo “Ando”. brasileiro, solteiro, 
estudante, natural de Pimenteiras/Pl, onde nasceu aos 1°/06/1990, filho 
de Francisco Rodrigues de Sousa e de Damiana Rezerra_da_ Silva, 
residente e domiciliado, 4 época do crime, no Conjunto Antonio Joaquim 
Noronha, 09 — Vila Nova, nesta Cidade de Parambu/CE e outros. E 
estando o adolescente infrator em lugar incerto ¢ nio sabido, mandou 
o MM. Juiz expedir o presente edital para intimd-lo da parte dispositiva 
da Sentenga de Exting%o, a seguir transcrita: “...—£ O BREVE RELATO. 

DECIDO. Examinando, amitide, a situagda cancreta dos autos, 
concluo de que a remissda concedida pelo Ministério Pablico e jd 
homolagada pelo meu antecessor. prescinde da aplicacdo de medida 
sdcio-educativa como forma de extingdo do precesso, de uma fetta 

gute em relac¢do ao adolescente FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA, 
a providéncia ndo terd qualquer cardter secial ou pedagdgica, eis 
gue da data do fato. 12.07.2004, até hoje, jd se passaram quase 02   

anos endo se tent noticia de que tenlia ele voltado a delingiiir, sendo 
pois. tal medida destituida de qualquer objetividade... Por tais razdes, 
DECLARO EXTINTO O PROCESO, e por conseguinte, DETERMINO 
O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS PRI. Certificada o trénsito em 

Juigado, arquive-se. Parambu, 17.05.2006, FRANCISCO DUARTE 
PINHEIRO — JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO. E para 
conhecimento de todos fot publicado o presente Edital, cuja segunda 
via ficard afixada em local de costume. Da-se a gratuidade da Justica, 
conforme despacho do MM. Juiz de Direito, Dr. Gustavo 
Henrique Cardoso Cavaicante, as fls. 62. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Parambu, aos 22 {vinte e dois) dias do més de 
fevereiro do ano 2007 (dois mil e sete}, Eu. (Maria Taislindia Santos 

Goncalves Lima) - Auxiliar, o digitei ¢ eu, (José Alecu Cisne Viana) - 
Diretor de Secretaria, o subscrevo. 

CARLOS ADEMA DA ROCHA 
Juiz de Direito Titular 

3B eae 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE INTIMACAO 

PRAZO - I5(QUINZE) DIAS 
Justica Gratuita 

O Excelentissimo Senhor Carlos Adema da Rocha, Juiz de 
Dircito Titular desta Comarca de Parambu. Estado do Ceari, no uso de 

suas atribuicdes legais, etc. 

FAZ SABER, 2 todos quantos o presente EDITAL DE 
INTIMACAO, com o prazo de 15 (quinze) dias virem. ou dele noticia 
tiverem, que tramita por este Jufzo e Secretaria de Vara Unica, em 
todos os seus termos, o Processo Civel n.° 2000.0234,0384-2 (1831/ 

2003) - Agio de Usucapiio de Imével Rural, figurando como requerente 
FRANCISCO ALVES SOBRINHO, brasileiro. viivo, agricultor, 
nascido aos 25,01,1944, residente c domiciliado, & época da propositura 
da acho, na localidade Campo Grande, neste Municipio de Parambu/ 
Ceara. E estando o REQUERENTE em lugar incerto ¢ nao sabido. 
mandou o MM, Juiz expedir Edital para INTIMA-LO da parte dispositiva 
da SENTENCA DE EXTINCAO., a seguir wanscrita: “..Por tedo 0 
expasto, ante os fundamentos faticos ¢ juridicos acima consignados, 

acolho o parecer ministerial e JULGO ENTINTO @ presente proecesse 
sen JULGAMENTO DO MERITO, e¢ assim precede com fundamento 
no art. 267 HE, do CPC, devendo-se arquivado com as baixa de estilo, 

Sem custas e houordrios advocaticios. PRI. Arguivent-se. Parambu/ 
CE, 11/04/2006. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO - Juiz de Dircite 
~ Respondendo”. Para conhecimento de todos foi publicado o presente 
Edital, cuja segunda via ficard afixada em local de costume. Dd-se u 

gratuidade da Justica, conforme despacho do MM. Juiz de 
Direito, Dr. Francisco Duarte Pinheiro, 45 fls. 12. CUMPRA-SE. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Parambu/Ceard, aos 14 
(quatorze) dias do més de novembro do ano de 2006 (dois mil e seis). 

En, (Maria Taislindia Santos Goncalves Lima) — Auxiliar, 0 digitei e eu, 

Gosé Aleeu Cisne Viana) - Diretor de Secretaria, o subscrevo. 

  

CARLOS ADEMA DA ROCHA 

Juiz de Direito Titular 

aie Se aye 

SECRETARIA DE VARA UNICA 

EDITAL DE INTIMACAO 

PRAZO - 15(QUINZE) DIAS 

Justiga Gratuita 

O Excelentissimo Senhor Carlos Adema da Rocha. Juiz de 
Direito Titular desta Comarca de Parambu, Estado do Cearé, no uso de 
suas atribuigdes legais. etc. 

FAZ SABER. a todos quantos o presente EDITAL DE 
INTIMACAQO. com o prazo de 15 (quinze} dias virem, ou dele noticia 
tiverem, que traimila por este Juizo e Secretaria de Vara Unica, em 
todos os seus termos, 0 Processo Civel n,° 2060,0224,0611-6 (1903/ 

2004) - Pedido de Interdicdo, figurando como requerente ANA MARIA 
PEREIRA FERREIRA, brasileira, casada, trabalhadora rural, natural de 
Parambu/Ceard, onde nasceu aos 12.06.1977, filha de Benedito Ferreira 
da Silva e Maria Pereira da Silva. residente e domiciliada, 4 época da 
propositura da agéo, na localidade Remanso. Distrito de Riachao, neste 

Municipio de Parambu/Ceara, e interditande IOSE PEREIRA 

FERREIRA, brasileiro, solteiro, natural de Parambu/Ceard, onde nasceu 
aos 17.01,1981, filho de Benedito Ferreira da Silva e Maria Pereira da 
Silva, residente e domiciliado, 4 época da propositura da acio, na 
localidade Remanso, neste Municipio de Parambu/Ceard. E estando as
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PARTES (RE RDITANDO) cm lugar(es) incerto(s) 
e nio sabido(s), mandou o MM. Juiz expedir Edital para INTIMA- 

LO(S) da parte dispositiva da SENTENCA DE_EXTINCAO, a seguir 
transerita: ““..Ante 0 exposto ¢ em consonducia com o parecer do 

Ministério Publico, EXTINGO o processo sem julgar 0 meérito, cant 

fundamento no art, 267, Vl, da CPC. Transitada em julgado arquive- 

se com as cautelas devidas, Sent custas, ante a gratuidade judicidria. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias. Parambu, 19 de setembro de 206. Caries Ademd da Rocha — 
JUIZ DE DIREITO”. Para conhecimento de todos foi publicado o 
presente Edital. cuja segunda via ficard afixada em local de costume. 
Di-se a gratuidade da Justiga, conforme despacho do MM. Juiz 
de Direito, Dr. Carlos Adem da Rocha, 4s fls. 18. CUMPRA-SE, 

Dado e passado nesta cidade ¢ Comarca de Parambu/Ceard, aos 31 
(trinta e um) dias do més de outubro do ano de 2006 (dois mil ¢ seis). 

Eu, (Maria Taislindia Santos Goncalves Lima) — Auxiliar. o digitci e eu, 
(José Alceu Cisne Viana) - Diretor de Secretaria, o subscrevo. 

    

CARLOS ADEMA DA ROCHA 
Juiz de Direite Titular 

  

  

  

  

Paprccourtte ee 
  

EDITAL DE INTIMACAO CRIME 

PROCESSO N°2004.0007.9892-8 

ACAO: CRIME 
AUTORA: JUSTICA PUBLICA 

REU: LOURIVAL CARVALHO GOMES 
PRAZO: I5 DIAS 

A DOUTORA MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI, 
MM. JUIZA DE DIREITG DESTA COMARCA DE IPU E 

VINCULADA DO PIRES FERREIRA, ESTADO DO CEARA, POR 
NOMEACAO LEGAL, ETC. 

FAZ SABER a todos quante o presente edital virem ou dele 
tomarem conhecimento que, por este Juizo e Secretaria de Vara Unica 
se processam os autos ¢ termos de uma Agiio CRIME movida pela 
Justiga Publica contra LOURIVAL CARVALHO GOMES, brasileiro. 

solteiro, agricultor, nascido em 08/10/65, filho de Francisco Gomes da 
Silva e de Ouvidia GerGnimo de Carvalho, residente no sitio tabuleiro, 
Pires Ferreira -CE, tendo o Oficial de Justica certificado que o réu se 

encontra em lugar incerto € nio sabido, E como nao tenha sido possivel 

CITA-LO pessoalimeme fica o mesmo ré CITADO por todo contetido 
da dendncia de fs 02. como incursa nas penas do art 163, § 2°, [V do 
CPB. bein como intimada para comparecer 20 interrogatdrio, designado 
para o dia 12 de ABRIL de 2007, 4s 12:00 horas, na sala das audiéncias 
do Férum de PIRES FERREIRA-CE, devidamente acompanhado de 
advogado, sob pena de lhe ser nomeado advoyado dativo. Dado e passado 
nesta cidade de Ipu-CE. Secretaria de Vara Unica, as 02 de MARCO de 
2007, Eu, José Pontes Paiva, Diretor de Secretaria mandei digitar ¢ 
subscrevi. 

MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI 
JUIZA DE DIREITO 

  
  

  

_COMARCA DE E QUIXERE 
  

  
  

SECRETARIA DE VARA UNICA 

JUIZ: Bel, Antonio Edilberto Oliveira Lima 
DIR, SEC. : Adriana de Franga 

Proc. N° 2,259/07 (2007.0000.5866-0) 

EDITAL DE CITACAG 
OM P ) DE VINTE. (2 IAS 

O DR. ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA, Juiz 
Substituto desta Comarca de Quixeré, Estado do Ceard, na forma da 

Lei, ete. 

FAZ SABER aos interessados por ventura ausentes, incertos € 
nio sabidos, que tem curso perante este Juizo ¢ Secretaria de Vara 
Unica, uma Acdo de Usucapiao, cequerida por JOSE MARIA DE 

LIMA, objetivando seja declarado o dominio do terreno a saber: “Fnidrel 
de forma regular, situade na Vila de Fatima, Distrito de Tomé, neste 

Municipio de Quixeré, Estado do Ceard, com as seguintes 
confrantagdes e dimensées: ao NORTE(frente) com a Rua de Fatima, 
por onde mede 5,50m. Ao SUL(funde) com o imével do Sr. Anténio 

    

  

Augusto da Costa, por onde mede 5,50m. Ao NASCENTE(iada direita} 
com o imdvel do Sr. Anténio Venceslau de Lima, por ande mede 
£0,00m, Ao POENTE (lade esquerdo) com o imével de propriedade 
do Sr. Raimundo Nonato da Costa, por onde mede 10,00m. O Terrene 

mede uma drea de $5,00m°". Assim, mandei expedir o presente Edital 
de Citagio, por meio do qual CITO os réus ausentes, incertas e¢ ndo 
sabidos, para que, querendo, contestarem o feito. no prazo legal, sob 
pena de revelia, caso em que se présumirio aceitos como verdadeiros, 

os fatos acticulados pela parte autora na inicial. Dado e passado nesta 

cidade de Quixeré, Estado do Ceard. aos treze (13) dias do més de 

fevereiro do ano de dois mil ¢ sete (2007). Eu, Maria José da Rocha 

Oliveira, digitei e Eu, Adriana de Franga, Diretora de Secretaria, subscrevi. 

ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA 
Juiz Substituto 

“COMARCA DE SAO BENEDITO 
SIMER ge ncseucntawinesn cae Toaan seeing ume ome coe ee aoe om seem ea eT 

EDITAL DE CIFAGAO - PRAZO DE QUINZE(I5) DIAS 
PROCESSO N * 2007.0004.5987-7 

  

  

  

  

A Dra. Ana Cleyde Viana de Souza, Juiza de Direito respondendo 
pela Vara Unica da Comarca de Sdo Benedito - Ce., na forma da fei.) 
etc. FAZ SABER, 205 que o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que por parte de MARIA LUCILENE DE SOUSA VIEIRA, 
brasileira, solteiva, do lar. residente e domiciliada na Vila Franco, nesta 

cidade de Sao Benedito-Ceari, através de advogada legalmente habilitada, 
Dra. Marylene Gomes Venincio, foi formalizada a agio de Adocao, em 
favor do menor KAUAN GOMES DA SILVA, filho de Pedro de 
Paiva Silva e de Tinia Regina Gomes do Nascimento , estando, 
atualmente. os pais biolégicos do adotando. em lugar incerto e nio 

sabido, E para que ninguém possa alegar ignorincia, fica CITADO pelo 

presente, os pais biolégicos do adetando, com o prazo de 15 dias: 
para, querendo, no prazo legal. apresentar contestacZo contra a presente 
agdo, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor na peticio inicial. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, especialmente dos pais biolégicos do adotando, 
mandou a MMa, Juiz expedir o presente Edital que serd afixado no iocal 
de costume e publicado na Imprensa Oficial da Justica, Dado e passado 
na Comarca de Siio Benedito - CE.. aos 1° de Marco de 2007, Bu. 
Nhandeyjara de Carvalho Costa, Técnico Judicidrio, o digitei. Eu, 
Antonia Smara de Sd Carvalho, Diretora de Secretaria, o subscrevi 

DRA. ANA CLEYDE VIANA DE SOUZA 
Juiza de Dircito — resp, 
  TEAR dali ARN OAR GT sane: 

COMARCA DE TIANGUA 

2° SECRETARIA DE VARA 

EDITAL DE INTIMACAO - PRAZO DE 10 DIAS 
(SENTO DE CUSTAS) 

  

  

  

  
  

A DOUTORA LiA SAMMIA SOUZA MOREIRA, MM. JUIZA 

DE DIREITO TITULAR DA 2° VARA DA COMARCA DE TIANGUA, 

POR NOMEACAO LEGAL, ETC. 

FAZ SABER, a todos os que o presente edital, com 0 prazo 
acima mencionado, virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita 
neste Juizo uma Acéo de Desapropriagiio - Processo n° 
2006.0002.2802-8 (3138/2006), ajuizada pelo MUNICIPIO DE 
TIANGUA contra JOAQ FERREIRA DE CARVALHO, Tendo o 
promovido requerido o levantamento da importancia equivalente a 

80% (oitenta por cento) do valor previamente depositado pelo 
municipio expropriante, pelo presente edital. ficam OS EVENTUAIS 
INTERESSADOS INTIMADOS para, querendo, manifestarem-se sobre 

o pedido de levantamento de 80% (oitenta por cento) do prego 
previamente depositado. Dado e¢ passado nesta cidade e comarca de 
Tiangud, a0 1° (primeico) dia do més de marco de 2007. Eu, José 
Otdvio Marques Vieira, Analista Judicidrio, o digitei. E eu, 
Diretor de Secretaria, subscrevi. 

r*, Lia Sammia Souza Moreira 

- Juiza de Direito - 

hi ab
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2? SECRETARIA DE VARA 

EDITAL DE CITACAO E INTIMACAO. 

(PRAZO DE 15 DIAS) 

(Justica Gratuita} 

A DOUTORA LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA, MM’. 

JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 2 VARA DESTA COMARCA, 

POR DESIGNAGAO LEGAL, ETC. 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que tramita na 2° Vara deste Juizo o Processo 

n° 2166/2007 - ACAO CRIMINAL movida pela JUSTICA PUBLICA 
contra o acusado infra qualificado. por infragio ao art. 233 do C.P.B, 
tendo como vitima Raimunda de Aparecida Moreira. E o presente 
edital para CITAR, do inteiro teor da agio em epigrafe, o acusado: 

DANIEL CASSIMIRO DE MELO, brasileiro, solteiro, profissional 

de circo, filho de Severina da Conceigio e de pai desconhecido, com 

enderego firmado nos autos na Rua Ferro Velho. s/n®, em Tiangué/CB: 

ESTANDO, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NAO 

SABIDO; bem como INTIMA-LO para comparecer 1 AUDIENCIA 

DE INTERROGATORIO, designada para o DIA 27 DE JUNHO DE 

2007, AS 8h30min, no Férum desta Comarca, sito na Avenida Moises 

Moita, s/n°, ¢ acompanhar todos os termos da agiio penal contra ele(s) 

proposta, sob pena de revelia. Fica 0 acusado ciente de que, logo apés 

o interrogatério. ou no prazo de 03 (trés) dias, poderd oferecer alegagées 

escritas ¢ arrolar testemunhas: bem como de que deverd comparecer 

acompanhade de advogado; sob pena de, niio o fazendo, ser-lhe 

nomeado defensor pelo Juizo. Dado e passado nesta Cidade e 

Comarca de Tiangud - 2° Secretaria de Vara - Estado do Ceard, ao 1° 

(primeira) dia do més de marco do ano de dois mil e sete (2007). Eu. 

, Paulo Régis Xavier Araujo, Analista Judicidrio Adjunto, 

o digitei. E eu, , Diretor de Secretaria, o 

subscrevi. 
  

Lia Sammia Souza Morcira 

- JUIZA DE DIREITO - 

We a 

2° SECRETARIA DE VARA 
EDITAL DE CITAGAO E INTIMACAO. 

(PRAZO DE 15 DIAS) 
(Jlustica Gratuita) 

A DOUTORA LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA, MM". 

JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 2 VARA DESTA COMARCA, 

POR DESIGNAGAO LEGAL, ETC. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento liverem, que tramita na 2* Vara deste Juizo o Processo 

n° 2174/2007 - ACAO CRIMINAL movida pela JUSTICA PUBLICA 

contra o acusado infra qualificade. por infragiio ao art. 147 do C.P.B, 
tendo como vitima Manoel Menezes de Lima. E o presente edital para 

CITAR, do inteiro teor da acgao em epigrafe, 0 acusado: EMILIO 

ALVES CORREIA, brasileiro, casado. sem profissao definida, nascido 

em Tiangua/CE. filho de Edmilson Correia e de Zenilze Alves Correia, 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NAO SABIDO; bem como 

INTIMA-LO paras comparecer «4 =©=0AUDIENCIA DE 
INTERROGATORIO, designada para o DEA 27 DE JUNHO DE 2007, 
AS 8h30min, no Férum desta Comarea, sito na Avenida Moisés Moita, 

s/n°, e acompanhar todos os termos da agéio penal contra ele(s) proposta, 

sob pena de revelia. Fica o acusado ciente de que, logo apds o 

interrogatério, ou no prazo de 03 (trés) dias, poderd oferecer alegacies 

escritas e arrolar testemunhas; bem como de que deverd comparecer 

acompuanhado de advogado; sob pena de, nfo o fazendo, ser-Ihe 

nomeado defensur pelo Juizo. Dado e passado nesta Cidade ¢ 

Commarea de Tiangud - 2° Secretaria de Vara - Estado do Ceara, ao 1° 

(primeiro) dia do més de margo do ano de dois mil e sete (2007). Eu, 

, Paulo Régis Xavier Aradijo, Analista Judiciario Adjunto. 

o digitei. E eu. . Diretor de Secretaria, o 

subscrevi, 
  

Lia Sammia Souza Moreira 

- JUIZA DE DIREITO - 

Wks   

2° SECRETARIA DE VARA 
EDITAL DE CITAGAO E INTIMAGAO, 

(PRAZO DE i5 DIAS) 
(Justiga Gratuita) 

A DOUTORA LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA, MM’. 

JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 2° VARA DESTA COMARCA, 

POR DESIGNACAO LEGAL, ETC. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que tramita na 2" Vara deste Jufzo o Processo 

n° 2167/2007 - ACAO CRIMINAL movida pela JUSTICA PUBLICA 

contra o acusado infra qualificado, por infrag&o ao art. 303 do C.T.B, 

tendo como vitimas Franciberguia Costa Rodrigues ¢ Rebson Fontenelle 

de Paulo. E o presente edital para CITAR, do inteiro teor da agéo 

em epigrafe, o acusado: VALDESIO MARINHO CABRAL, 

AGNOMINADO “FULANO", brasileiro, solteiro, empresirio, nascido 

em Siio Caetano do Sul/SP, aos 12.10.1977. filho de Vadelmo Pessoa 

Cabral e de Maria da Gléria Marinho Cabral. com enderego firmado nos 

autos na Rua Prefeito Virgflio filho 15, casa 02. Sitio Frecheiras, em 

Tiangua/CE; ESTANDO, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E 

NAO SABIDO; bem como INTIMA-LO para comparecer a 

AUDIENCIA DE INTERROGATORIO, designada para o DIA 27 DE 

JUNHO DE 2007, AS 8h30min, no Férum desta Comarca, sito na 

Avenida Moisés Moita. s/n°, ¢ acampanhar todos os termos da agdo 

penal contra ele(s) proposta, sob pena de revelia. Fica o acusado ciente 
de que, logo apés o interrogatério, ou no prazo de 03 (trés) dias, poderd 
oferecer alegacées escritas ¢ arrolar testemunhas: bem como de que 
deverd comparccer acompankhado de advogado; seb pena de, 
ndo o fazendo, ser-lhe nomecado defensor pelo Juizo. Dado ¢ 

passado nesta Cidade ¢ Comarca de Tiangud - 2° Secretaria de Vara - 
Estado do Ceard, ao 1° (primeiro) dia do més de margo do ano de dois 
mil ¢ sete (2007). Eu, . Paulo Régis Xavier Araujo, 
Analista Judicidrio Adjunto, o digitei. E eu. , 
Diretor de Secretaria. o subscrevi. 

  

Lia Sammia Souza Moreira 

- JUIZA DE DIREITO - 

SE shake 

2" SECRETARIA DE VARA 
EDITAL DE CITACAO E INTIMAGAO. 

(PRAZO DE 15 DIAS) 
(Justi¢a Gratuita) 

  

A DOUTORA LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA, MM>. 
JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 2" VARA DESTA COMARCA, 

POR DESIGNAGAO LEGAL, ETC. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimente tiverem, que tramita na 2°? Vara deste Juizo o Processo 
n° 2163/2007 - ACAO CRIMINAL movida pela JUSTIGA PUBLICA 
contra o acusado infra qualificado, por infragiio ao art. 50 da L.C.P, 

tendo como vitima a sociedade. E o presente edital para CITAR, do 
inteiro teor da acdo em epigrafe, o acusado: VALDESIO 
MARINHO CABRAL, AGNOMINADO “FULANQ”, brasileiro, 

solteiro, empresdrio, nascido em Sfio Caetano do Sul/SP, aos 12.10.1977, 
filho de Vadelmo Pessoa Cabral e de Maria da Gléria Marinho Cabral, 
com endereco firmado nos autos na Rua Prefeito Virgilio filho 15, casa 

02. Sitio Frecheiras, em Tiangud/CE; ESTANDO, ATUALMENTE EM. 
LUGAR INCERTO E NAO SABIDO; bem come INTIMA-LO para 
comparecer 4 AUDIENCIA DE INTERROGATORIO, designada para 
o DIA 27 DE JUNHO DE 2007, AS Sh30min, no Férum desta 
Comarca. sito na Avenida Moisés Moilta. s/n°, e acompanhar todos os 
termos da acdo penal contra ele(s) proposta, sob pena de revelia. Fica 

o acusado ciente de que, loge apdés o interrogaldério, ou no prazo de 03 
(irés) dias, poder oferecer alegagées escritas ¢ arrolar testermunhas; 
bem como de que devera comparecer acompanhado de advogado; 
sob pena de, nfo o fazendo, ser-[he nomeado defensor pelo 

Juizo, Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Tiangud - 2° Secretaria 
de Vara - Estado do Ceara, ao 1° (primeiro) dia do més de margo do ano 
de dois mil e sete (2007). Eu, , Paulo Régis Xavier 

Araijo, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei. E eu, 
, Diretor de Secretaria, o subscrevi. 

  

Lia Sammia Souza Moreira 

- JUIZA DE DIREITO -
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ah the ae 

2° SECRETARTA DE VARA 
EDITAL DE CETACAO E INTIMACAO. 

(PRAZO DE 15 DIAS) 
Qustiga Gratuita) 

A DOUTORA LIA SAMMIA SGUZA MOREIRA, MM‘, 

JUiZA DE DIREITO ‘TITULAR DA 2 VARA DESTA COMARCA, 
POR DESIGNACAQ LEGAL, ETC. 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tramita na 2° Vara deste Juizo o Processo 

n° 2165/2007 - ACAO CRIMINAL movida pela JUSTIGA PUBLICA 
contra o acusado infra qualificado, por infragio ao art. 150 do CPB, 
tendo como vitima Bruno Ouriques de Gusmao. E 0 presente edital para 

CITAR, do inteiro teor da acio em epigrate, o acusado: ROGERIO 
BRUNO DA SILVA, brasileiro. solteiro, cozinheiro, nascido em Coreati/ 

CE, aos 21.01.1972, filho de Tarcésia Maria de Jesus e de Raimundo 
Bruno da Silva, com endereco firmado nos autos na Rua Capitdo 
Francisco, s/n*, em Tiangud/CE; ESTANDO, ATUALMENTE EM 

LUGAR INCERTO | E NAO SABIDO; bem como INTIMA-LO para 
comparecer 4 AUDIENCIA DE INTERROGATORIO, designada para 
o DIA 27 DE JUNHO DE 2007, AS 8h30min, no Férum desta 
Comarca, sito na Avenida Moisés Moita. s/n°, e acompanhar todos os 

termos da acdo penal contra ele(s) proposta, sob pena de revelia. Fica 

0 acusado ciente de que, logo apés o interrogatério, ou no prazo de 03 
(ués) dias, podera oferecer alegagdes escritas ¢ arrolar testemunhas; 

bem como de que deverd comparecer acompanhado de advogado; 
sob pena de, nao o fazendo, ser-lhe nomeado defensor pelo 

Juizo. Dado ¢ passado nesta Cidade e Comarca de Tiangua - 2* Secretaria 
de Vara - Estado do Ceard, ao 1° (priméiro) dias do més de marco do ano 

de dois mil ¢ sete (2007). Bu, __ , Paulo Régis Xavier 
Araujo, Analista Judiciirio Adjunto, o digitei. E eu, 

, Diretor de Secretaria, o subscrevi.   

Lia Sammia Souza Moreira 

- JUIZA DE DIREITO - 
ale aks a 

2° SECRETARIA DE VARA 
EDITAL DE CITACAO E INTIMACAO,. 

(PRAZO DE 15 DIAS) 
(Justica Gratuita) 

  

A DOUTORA LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA, MM’. 
IUIZA DE DIREITO TITULAR DA 2° VARA DESTA COMARCA, 
POR DESIGNACAO LEGAL, ETC. 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem. que tramita tia 2° Vara deste Juizo o Processo 
n° 2168/2007 - ACAO CRIMINAL movida pela JUSTICA PUBLICA 
contra o acusado infra qualificado, por infragdo ao art. 16 da Lei n° 
6.368/76, tendo como vitima a sociedade. E o presente edital para 
CITAR, do inteiro teor da agio em epigrafe, o acusado: JOSE 
ADAUTO DA ROCHA, brasileiro, solleiro. agricultor, filho de 
Francisca dus Chagas da Rocha ¢ de pai desconhecido, com gnderego 
firmado nos autos na Rua Cérrego, s/n°, em Tiangud/CE: ESTANDO, 
ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NAO SABIDO: bem como 
INTIMA-LO para comparecer a AUDIENCIA DE 
INTERROGATORIO, designada para o DIA 27 DE JUNHO DE 2007, 
AS 8h30min, no Férum desta Comarca, sito na Avenida Moises Moita, 
s/n’, 6 acompanhar todos os termos da ago penal contra ele(s) proposta, 
sob pena de revelia, Fica o acusado ciente de que, loge apds o 
interrogatério; ou no prazo de 03 (trés) dias, poderd oferecer alegagdes 
escritas e arrolar testemunhas: bem como de que deverd comparecer 
acompanhado de advogado; sob pena de, nado o fazendo, ser-lhe 
nomeado defensor pelo Juizo. Dado e passado nesta Cidade e 
Comarca de Tiangua - 2° Secretaria de Vara - Estado do Ceard, ao 1° 
(primeiro) dia do més de marco do ano de dois mil e sete (2007). Eu, 

Paulo Régis Xavier Araijo, Analista Judicidrio Adjunto. o digitei. E eu, 
Diretor de Secretaria, o subscrevi. 

Lia Sammia Souza Moreira 
- JUIZA DE DIREITO - 

a de 

a w 22 SECRETARIA DE VARA _ 
EDITAL DE CITACAO E INTIMACAQ. 

(PRAZO DE 15 DIAS) 
(Justiga Gratuita) 

  

  

A DOUTORA LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA, MM}, 
JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 2° VARA DESTA COMARCA, 
POR DESIGNACAO LEGAL, ETC. 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tramita na 2° Vara deste Juizo o Processo 

n° 2173/2007 - ACAO CRIMINAL movida pela JUSTICA PUBLICA 
conlra o acusado infra qualificado, por infragdo ao art. 19 da L.C.P, 

tendo como vitima a sociedade, E 0 presente edital para CITAR, do 
inteiro teor da agde em epigrafe, o acusado: FRANCISCO DE 
JESUS COSTA, brasileiro, casado, agricultor, filho de Raimundo 
Nonato Noca Guilherme e de Francisca Maria Jesus Costa, com endereco 
firmado nos autos no Bairro do Aeroporto ¢(vizinho ao Bar do Meruoca) 

, s/n°, em Tiangud/CE; ESTANDO, ATUALMENTE EM LUGAR 
INCERTO E NAO SABIDO: bem como ANTIMA- LO para 
comparecer 4 AUDIENCTA DE INTERROGATORIO, designada para 
o DIA 27 DE JUNHO DE 2007, AS 8h30min, no Férum desta 
Comarca, sito na Avenida Moisés Moita, s/n®, e acompanhar todos os 
termos da ago penal contra ele(s) proposta, sob pena de revelia. Fica 
0 acusado ciente de que, logo apds o interrogatério, ou no prazo de 03 
{trés) dias, poderd oferecer alegagées escritas e arrolar testemunhas: 
bem como de que deverd comparecer acompanhado de advogado; 
sob pena de, nio o fazendo, ser-Ihe nomeado defensor pelo 
Juizo. Dado e passado nesta Cidade ¢ Comarca de Tiangud - 2* Secretaria 

de Vara - Estado do Ceara, ao 1° (primeiro) dia do més de marco do ano 
de dois mil e sete (2007). Eu, Cs: Palo Reégis Xavier 

Araujo. Analista Judicidrio Adjunto, o digitei. E eu, 

, Diretor de Secretaria, o subscrevi. 
  

Lia Sammia Souza Moreira 

- JUIZA DE DIREITO - 
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EDITAL DE INTERDIGAO 

Processo n.” 2000.0220.9942-6 (2003.056.00669-0) 

Justica Gratuita 

O DOUTOR JOAQUIM SOLON MOTA JUNIOR. MM Juiz de 
Direito desta Comarea de Vicosa do Ceard, por nomeacia legal. etc. 

FAZ SABE R a todos quantos virem o presente edital, ou 
dele conhecimento tiverem que, perante este Juizo, teve wamite uma 
Agio de Interdigdo, processo a°2000,0220,9942-6 (2003.056.00669- 

0}, onde for decretada por sentenga datada de 08.02.2007 a interdiciio 
de ELICILDA BRANDAO DEMELO, brasileira, nascida aos 

09.07.1967, filha de Francisca Branddo de Melo e Anténio Raimundo 
de Melo, sendo-lhe nomeada curadora, sua tis-avé. Julia Martins de 

Carvalho, que atuard como representante da Interditada, em todos os 
atos da vida civil. por ser incapaz de reger a sua pessoa ¢ administrar 
seus bens, visto ser portadora em pericia médica realizadu de Retardo 
Mental Profundo — CID F73.0. Do que para constar ¢ para os efeitos do 
artigo 1.184 do Cédigo de Processu Civil, foi passado o presente edital, 
que deverd ser afixado em local de costume deste Forum e publicado no 
Didrio da Justic¢a deste Estado somente uma vez. Dado e passado nesta 
Comarca de Vicgosa do Ceard, aos (02) dois dias do més de fevereiro do 

ano de 2007 (dois mil e sete). Eu, Sérgio Ricardo P. Lessa Castro, 

Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e eu, Anténio Erimar da Silva 
Lucas, Diretor de Secretaria, o subscrevi. 

  

Joaquim Solon Mota Jinior 
Juiz de Direito 

  

  

18- PROCURADORIA GERAL DE JUSFICA 
  

  

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA 

Aos 27 (vinte e sete) dias do més de fevereiro de 2006. nesta Cidade e 
Comarca de Fortaleza, no Edificio Airton Castelo Branco Sales, Sede da 
Procuradoria Geral de Justiga, nas salas das Promotorias de Justiga do 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital. as 
10h30, onde presente se achava o Promotor de Justica, Dr. José Francisco 
de Oliveira Filho, titular da 2°, Promotoria de Justiga do Meio 
Ambiente ¢ Planejamento Urbane da Comarea da Capital, com 
amparo nos termos do art. 129, 1X, da Constituigdo Federal c/e o art.
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130, IX, da Constituigdo do Estado do Ceara; o art. 25 da Lei Orginica 
Nacional; o art: 52, XX, do Cédigo Estadual do Ministério Publico. e o 
art. 4° e seguintes da Lei Estadual n® 13.195/2002, compareceu a Dra. 
DENISE LUCI PAULA PESSOA, advogada. OAB n° 7436, na qualidade 
de procuradora judicial e de representante legal do estabelecimento 

denominado “CROCOBEACH”, localizada na Av. Zezé Diogo, esquina 
com Rua Eliseu Holanda, Praia de Futuro, nesta cidade, este doravante 

denominado Compromissario, que informa conhecer o contetido dos 
autos do Processo Administrativo n.° 284/2006, em tramitagao perante 
a 22 Promotoria de Justiga do Meio Ambiente e Planejamento Urbano 

da Comarca da Capital, que trata de poluigdo sonora produzida por som 

mecdnico com niveis acima dos permitidos. em desacordo com a 
Legislacio Municipal. pretendendo ajustar-se aos mandamentos legais 

sem necessidade de ajuizamento da acio civil piiblica de que trata a Lei 
Federal n. ° 7.347, de 24 de julho de [985, para firmar o presente 
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA, em verdade titulo extrajudicial, de conformidade com o 

disposto no paragrafo 6.° do art. 5.° , da Lei Federal, 7347/85, e art. 
585, incisos II] e VILdo CPC, nas seguintes condig6es: 

Clausula Primeira — O Compromissdrio nao procederd, promoverd, 
realizard nem permitird que se faga qualquer atividade. que provoque 
emissio ou propagacao de sons ou rufdos em niveis superiores aos 

estabelecidos na legislagio municipal, Lei Municipal n.° 8097/97 
(Poluicao Sonora) cfc Lei n.* 5530/81 (Cédigo de Posturas).. 

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

empréstimo, cessio de uso ou arrendamento do estabelecimento 
comercial do compromissdrio, transferindo a obrigagao constante do 
presente titulo de modo a ser obtida idéntica adequagdo de conduta por 
parte de terceiros, cessioniirios e¢ arrendatdrios. 

Paragrafo Segundo — O Compromissirio providenciard instalagdes 
actisticas adequadas de modo a reduzir a pressSo sonora aos niveis 
permitidos na Lei Municipal 8097/97 cfc Lei n.° 5530/81. ou outra 
norma que venha disciplinar a produgdo de ridos, desde que mais 

benéfica ao meio ambiente ¢ 4 satide humana, 

Pardgrafo Terceiro — O Compromissirio se compromete de, no 
prazo de 60 (sessenta} dias, providenciar o alvard de funcionamento 

junto a Secretaria Executiva Regional e a licenga especial para o uso de 

equipamento sonoro junto & SEMAM. 

Cldusula Segunda — O presente titulo executive nao inibird nem 
restringiré, de forma alguma, as agdes de controle, moniforamento ¢ 
fiscalizagdo de qualquer drgdo pdblico, nem limita ou impede o exercicio, 
por ele, de suas atribuigGes legais e regulamentares. 

Pariagrafo Unico — © presente titulo cxecutivo ndo eximird o 

Compromissdrio de eventual responsabilidade penal por produgdo de 
poluigio sonora. 

Cl4usula Terceira - O Descumprimento ou violagéo de qualquer dos 
compramissos ora assumidos implicard, a titulo de cliusula penal, 0 
pagamento de multa didria correspondente a R$ 500,00 (quinhentos 

reais), exigiveis enquanto perdurar a violagio: 

Cléusula Quarta — © descumprimento de qualquer das obrigagées 
assumidas implicard a sujei¢ao do Compromissiirio is medidas judiciais 

cabfveis, incluindo execugio especifica na forma estatuida no parigrafo 

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

585, do CPC. 

Cléusula Quinta - A fiscalizagio do cumprimento do compromisso 
ora firmado ser realizada pela Secretaria Municipal do Mcio Ambiente 

e Servigos Urbanes — SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais, 

segundo as respectivas competéncias. ou outro érgio ambiental. 

Clausula Sexta - A celebragio deste TERMO de COMPROMISSO e 

AJUSTAMENTO de CONDUTA nio impede que um novo termo seja 

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

apreciagdo do Conselho Superior do Ministério Piiblico. 

Cl4usula Sétima - O MINISTERIO PUBLICO, através da Promotoria 
de Justiga do Meio Ambiente ¢ Planejamento Urbano, poderd, diante de   

novas informagdes ou sé as circunstincias assim o exigirem, retificar 
ou complementar o presente compromisso. determinando outras 
providéncias que se fizerem necessdrias, e dando prosseguimento a0 

procedimento administrative, mediante prévia apreciagdo do Conselho 

Superior do Ministério Publico. 

Cliusula Oitava - Este Termo de Compromisso e Ajustamento de 

Conduta produzird efeitos legais depois de homologado perante o 

conselho Superior do Ministério Publico, 

Cliusula Nona - Fica consignado que os valores eventualmente 

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

Clausula Decima - O compromissdrio a partir desta data. 
compromete-se que se cventualmente realizar algum evento no local 

referido acima regularizara perante a municipalidade, apresentando 
nesta Promotoria de Justiga o devido alvard de funcionamento. 

Nada mais havendo a tratar. o Promotor de Justiga ordenou que se 
encerrasse 0 presente termo de compromisso de ajustamento, impresso 
em 3 (trés) vias, o que foi feito na forma e observadas 4s formalidades 

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

pelas testemunhas adiante assinadas. Eu, 
Fabiano Santiago Mendes, Assistente Ministerial, o subscrevi. 

  

José Francisco de Oliveira Filho 

Promotor de Justiga 

Denise Luci Paula Pessoa 
Advogada da Parte Denunciada 

OAB n* 7436 

Testemunha 

Testemunha 

at ak 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA 

Aos 28 (vinte ¢ oito) dias do més de fevereiro de 2006, nesta Cidade ¢ 

Comarca de Fortaleza, no Edificio Airton Castelo Branco Sales, Sede da 
Procuradoria Geral de Justiga, nas salas das Promotorias de Justiga do 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital. as 
10h30, onde presente se achava o Promotor de Justiga, Dr. José Francisco 
de: Oliveira Filho, titular da 2", Promotoria de Justica do Meio 
Ambiente e Planejamento Urbane da Comarca da Capital, com 
amparo nos termos do art. 129, IX. da Constituigao Federal c/c o art. 
130, 1X, da Constituigie do Estado do Ceara; o art. 25. da Lei Orgdnica 

Nacional; o art. 52. XX. do Cédigo Estadual do Ministério Publico, e o 
art. 4° @ seguintes da Lei Estadual n° 13,195/2002, compareceu o Sr. 
JOSE MARIA PINTO, aposentado. RG n° 2003097023537, 

juntamente com o Dr. Jefferson Rodrigues dos Santos, advogado, OAB 
n° (1184. na qualidade de procurador judicial do estabelecimento onde 
funciona oficina mecdnica de propriedade do Sr. José Maria Pinto, 
localizada na Rua 309, n° 238 A, Conjunto Sao Cristévdo IT, nesta 
cidade, este doravante denominado Compromissdrio, que informa 
conhecer 0 contetido dos autos do Precesso Administrativo n.° 324/ 
2006, em tramitagio perante a 2," Promotoria de Justiga do Meio 
Ambiente ¢ Planejamento Urbano da Comarca da Capital, que trata de 
poluicdo atmosférica produzida por pintura automobilistica, em 
desacordo com a Legislagio Municipal, pretendendo ajustar-se aos 
mandamentos legais sem necessidade de ajuizemento da agdo civil publica 
de que trata a Lei Federal n. ° 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar 
o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA, em verdade titulo extrajudicial, de conformidade com o 

disposto no pardgrafo 6.° do art. 5.° , da Lei Federal, 7347/85, e art. 
585, incisos III e VIl,do CPC, nas seguintes condicgdes: 

Cldusula Primeira — O Compromissdrio nio procederd, promoverd, 
realizard nem permitiré que se faga qualquer atividade que provoque 
emissio ou propagagdo de gases que venham a ser nocivos 4 satide 
humana, principalmente a prdtica de pintura de veiculos automotores 
€ outros objetos. 

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

emprdstimo, cessio de uso ou arrendamento do estabelecimento 

comercial do compromissirio, transferindo a obrigacdo constante do 
presente titulo de modo a ser abtida idéntica adequactio de conduta por 
parte de terceiros, cessiondrios ¢ arrendatirios. 

Cliusula Segunda ~ O presente. titulo executive nio inibird nem 
restringiraé, de forma alguma. as acgdes de controle, monitoramento ¢ 
fiscalizagdo de qualquer 6rg3o publico, nem limita ou impede o exercicio, 
por ele, de suas atribuigdes legais e regulamentares. 

Pardgrafo Unieo — O presente titulo executivo nao eximirs o 
Compromissdrio de eventual responsabilidade penal por produco de 
poluigéo atmosférica, 

Clausula Terceira - OQ Descumprimento ou violaciio de qualquer dos 
compromissos ora assumidos implicara, a titulo de cldusula penal, o 
pagamento de multa didria correspondente a R$ 300,00 (trezentos 
reais), exigiveis enquanto perdurar a violagio; 

Cléusula Quarta — O descumprimento de qualquer das obrigagdes 
assumidas implicard a sujeigio do Compromissirio as medidas judiciais 
eabiveis, incluindo execugio especifica na forma estatuida no pardgrafo 

6.° do art. 5, °, da Lei Federal n, ° 73.47/85 e incisos I] e VI, do art. 
385, do CPC. 

Cléusula Quinta - A fiscalizagio do cumprimento do compromisso 
ora firmado seri realizada pela Secretarta Municipal do Meio Ambiente 
e Servigos Urbanos - SEMAM e pelas' Secretarias Executivas Regionais, 
segundo as respectivas competéncias, ou outro 6rgio ambiental. 

Cldusula Sexta - A celebragdo deste, TERMO de COMPROMISSO e 
AJUSTAMENTO de CONDUTA niio impede que um novo termo seja 
firmado entre o MINISTERIO PUBLICO ¢ 0 COMPROMISSARIO, 
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido A prévia 
apreciagdo do Conselho Superior do Ministério Publico. 

Cldusula Sétima - O MINISTERIO PUBLICO, através da Promotoria 

de Justiga da Meio Ambiente ¢ Planejamento Urbano, poderd, diante de 
novas informagOes ou se as circunstincias assim o exigirem., retificar 
ou complementar o presente compromisso, determinando outras 
providéncias que se fizerem necessdrias, e dando prosseguimento ao 
procedinento administrative, mediante prévia apreciagdo do Conselho 
Superior do Ministério Ptiblico. 

Cliusula Oitava - Este Termo de Compromisso ¢ Ajustamento de 
Conduta produzird efeitos legais depois de homologado perante o 
conselho Superior do Ministério Piblico, 

Clausula Nona - Fica consignade que os valores eventualmente 
desembolsados deverio ser revertidos em beneficio do FUNDO de 
DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARA - FDID. 

Clausula Decima - O compromissirio a partir desta data, 

compromete-se que se eveniualmente realizar algum evento no local 
referido acima regularizara perante a municipalidade, apresentando 

nesta Promotoria de Justiga o devido alvard de funcionamento. 

Nada mais havendo a tratar, o Promotor de Justiga ordenou que se 
eNnceliusse © presente termo de compromisso de ajustamento, impresso 

em 3 (trés) vias, o que foi feito na forma e observadas 4s formalidades 

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

pelas testemunhas adiante assinadas. Eu, 

Fabiano Santiago Mendes, Assistente Ministerial, o subscrevi. 
  

José Francisco de Oliveira Filho 
Promotor de Justica 

José Maria Pinto 
Parte Denunciada 

Jefferson Rodrigues dos Santos 
Advogado da Parte Denunciada 

OAB n® 11184 

Testemunha   

  
  

  

19-ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL SECCAO DO CEARA 
  

  

Ordem dos Advogados do Brasil 
Seccio do Cearé 

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

do Brasil, Seccdo do Ceard, faz publico que requereram Inseri¢do 

Definitiva no Quadro de Advogados os Bachardis Derian Gomes 

Dantas, Rosana Aratjo Chaves Meneses, Joanna Paola Morano 

Marques, Juliana Gomes de Oliveira, Priscila Bizarria Prata, 

Jésie Jalles Diégenes e Klaus Bizarria Prata. . O presente aviso 

é feito com prazo de (05) dias titeis. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2007. 

Croaci Aguiar 

DIRETOR SECRETARIO-GERAL DA OAB/CE 

a a th 

Ordem dos Advogados do Brasil 

Secgio do Ceara 

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

do Brasil, Seco do Ceard, faz publico que requereu Inscrigio Definitiva 

no Quadro de Advogados o Bacharel Leonarde Barroso Rocha. CO 

presente aviso ¢ feito com prazo de (05) dias titeis. Fortaleza, 28 de 

fevereiro de 2007. 

Croaci Aguiar 

DIRETOR SECRETARIO-GERAL DA OAB/CE 

skh 

Ordem dos Advogados do Brasil 

Secgio do Ceard 

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

do Brasil. Secgao do Ceara, faz ptiblico que requereram Inserigdo 

Definitiva no Quadro de Advogados os Bacharéis Cicero Cristiano 

Braga Leite e Geraldo Saraiva Ribeiro. O presente aviso é feito 

com prazo de (05) dias tteis. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2007. 

Croaci Aguiar 

DIRETOR SECRETARIO-GERAL DA OAB/CE 

sag ok 

Ordem dos Advogades do Brasil 

Sec¢iio do Ceard 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secgiio do Ceard, faz pubblico que requereu Inscrigio Definitiva 

no Quadro de Advogados a Bacharela Lais d’Alva Pinheiro. O presente 
aviso € feito com prazo de (05) dias titeis. Fortaleza, 1° de marco de 
2007. 

Croaci Aguiar 

DIRETOR SECRETARIO-GERAL DA OAB/CE 

wma 

Ordem dos Advogados do Brasil 

Secgiio do Ceara 

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

do Brasil, Seccao do Ceari, faz ptiblico que requereu Inscri¢o Definitiva 

no Quadro de Advogados o Bacharel Luis Anténio Menezes de 

Arruda. Q presente aviso € feito com prazo de (05) dias iteis. Fortaleza, 

27 de fevereiro de 2007. 

Croaci Aguiar 

DIRETOR SECRETARIO-GERAL DA OAB/CE



    
  

DIARIO DA sUSTIGA N° 044 FORTALEZA, OG DE MARGO DE 2007- CADERNO 3     
      
  

Ordem dos Advogados do Brasil 
Seecio do Ceara 

Edital da Secretaria-Prazo: 65 dias. A Secretaria da Order dos Advogados 

do Brasil, Secgdo do Ceard. faz ptiblico que requereu inscricio de 
Estagidrios a académica Annddia Leite Brito. O presente aviso € 
feito com prazo de (05) dias utes. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2007. 

Croaci Aguiar 
DIRETOR SECRETARIO-GERAL DA OAB/CE 

se 

Ordem dos Advogados do Brasil 
Seceio do Ceara 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Order dos Advogados 
do Brasil, Secgio do Ceara. faz piblico que requereu inscricio de 

Estagidrios 0 acad&mico Rafael de Oliveira Pinho. O presente aviso 
é feito com prazo de (05) dias dteis. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2007. 

Croaci Aguiar 
DIRETOR SECRETARIO-GERAL DA OAB/CE 

oe 

Ordem dos Advogados do Brasil 

Secgio do Ceard 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccio do Ceard, faz publico que requereu inscrigdo de 
Estagidrios o académico Francisco Alves Moreira. O presente aviso 
é feito com prazo de (05) dias titeis. Fortaleza, 27 de fevereiro de 2007. 

Hélio das Chagas Leitio Neto 

PRESIDENTE DA OAB/CE 

ab hak 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Seecio do Ceara 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secg%o do Ceara, faz public que requereu Inscrigdo Definitiva 
no Quadro de Advogados a Bacharela CAROLINE FARIAS 
MACHADO. 0 presente aviso é feito com prazo de (05) dias titeis. 

Fortaleza, 1° de margo de 2007. 

Croacir Aguiar 
DIRETOR SECRETARIO-GERAL DA OAB/CE 

  
  

20 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
  

  

  

  

  

PODER JUDICIARIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA 

« Desa, HUGUETTE BRAQUEBASS - Presidente 
e Desa. MARIA CELESTE THOMAZ DE ARAGAO - Vice- 
Presidente 

« Dra. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA - Juiza de Direito 
Dr. AUGUSTINO LIMA CHAYES - Juiz Federal 
Dr. ANASTACIO JORGE MATOS SOUSA MARINHO - Jurista 
Dr TARCISIO BRILHANTE DE HOLANDA - Jurista 
Dr, FRANCISCO SALES NETO — Juiz de Dircito 
Dr. OSCAR COSTA FILHO - Procurador Regional Eleitoral 

Dr. JOAQUIM BOAVENTURA FURTADO BONFIM -— Sccretdrio 

  

  

| DESPACHO 
CORREICGAO ORDINARIA ANUAL - PROTOCOLO N° 975/206 -   

CRE 
ORIGEM: Camocim — CE (32° Zona Eleitoral) 
INTERESSADO: Juiz Eleitoral da 3?° Zona 
No expediente acima mencionado, foi exarado o sequinte despacho: 

“Vistos ele. 
Cuidam os autos de Correig¢ao Ordindria Anual, onde o MM. Juiz 
Eleitoral da 32° Zona — Camocim, remeteu a esta Corregedoria a 
documentagéo referente aos trabalhos correicionais, nos moldes 
estabelecidos pela Res-TSE n° 21.372/03 cfc a Res. TRE/CE n.° 

225/03. 
(...) Dessa forma, em conformidade com o parecer da douta 
Procuradoria Regional Eleitoral, homologo a presente correi¢ao, face 

ainexisténcia de irregularidades a sanar e recomendo, por oportuno, 
ao Juiza Eleitoral e aos servidores da 32° Zona Eleitoral, a 
continuidade da observancia aos ditames legals aplicaveis a todas 
as atividades cartorarias, determinando o arquivamento do feito. 

Cientifiquem-se o MM. Juiz Eleitoral @ o ilustre Procurador Regional 

Eleitoral. 
Publique-se. Expedientes necessdrios. 

Fortaleza/Ce, 17 de janeiro de 2007. 

DES. ROMULO MOREIRA DE DEUS 
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL” 

te 

DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE 
RECURSO ESPECIAL — PROTOCOLO N° 2105/2007 

RECORRENTE; Eliésio Rocha Adriano 
ADVOGADOS: Paulo Napoleio Goncalves Quezado e Janine Adeodato 

Accioly 

REE EXCECAO DE SUSPEICAO N° 11042 - CLASSE 13 
ORIGEM: Bela Cruz - CE (96° Zona Eleitoral) 
RELATOR: Juiz Francisco Sales Neto 

EXCIPIENTE: Eliésio Rocha Adriano 
ADVOGADOS: Paulo Napolefio Goncalves Quezado, Viviane Didgenes 
Quezado, Joio Marcelo Lima Pedrosa, Henrique Goncalves de Lavor 

Neto. Mabel de Carvalho Silva, Luciana Cordeiro de Alencar e Janine 

Adeodato Accioly 
EXCEPTO: Carlos Adem4 da Rocha (Juiz Eleitoral da 96" Zona - Bela 

Cruz) 

Nos autos do processo acima mencionado foi exarado o seguinte 

despacho: 

‘Vistos, efc. 

Cuida-se de recurso especial interposto por Eliésio Rocha 
Adriano em face de acérdfo deste Regional (fls. 142 a 148) o qual 
rejeitou a excecio de suspeicio argiiida pelo ora recorrente contra 
Carlos Ademd da Rocha, Juiz Eleitoral a 96" ZE/Cédigo Eleitoral - Bela 

Cruz... 
(...) Ante todo o exposto. ausentes um dos pressupastos 

especificos, nego seguimento ao presente recurso especial. 
Publique-se. Intime-se. 
Fortaleza/CE, aos 27 de fevereiro de 2007. 

DESEMBARGADORA HUGUETTE BRAQUEHAIS 
PRESIDENTE-TRE/CE” 

ee 

DESPACHO 

REPRESENTACAQ N° 11553 - CLASSE 34 

ORIGEM: Fortaleza - CE 

RELATORA: Juiza Maria Nailde Pinheiro Nogueira 
REPRESENTANTE: Ministério Priblico Eleitoral 

REPRESENTADO: Perboyre Silva Didgenes 
ADVOGADOS: Francisco Ione Pereira Lima, Jarbas Lopes de Aratijo 
Lima e José de Sousa Rebougas Filho 
Nos autos do processo acima mencionado foi exaraco o seguinte 

despacho: 
“Tratam os autos de Representacio ajuizada pelo Ministério 

Péblico Federal Eleitoral, nos termos do art. 30 -A, da Lei das Eleigées, 
contra o Sr. Perboyre Silva Diégenes, candidato eleito a0 cargo de 

Deputado Estadual nas cleigdes de 2006. 
4...) Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. 

Outrossim, presentes no caderno processual a defesa do 
promovide e rol de testemunhas que verifico serem todas residentes no 
municipio de Saboeiro/Ce, fato que leva esta juiza Relatora, tendo em 
vista a celeridade e economia processual, a delegar poderes A Juiza 

Eleitoral da 80° Zona para realizar audiéncia nos termos do inciso V, do



  
  

    
DIARIO DA JUSTIGA N° O44 FORTALEZA, O6 DE MARGO DE 2007- CADERNO 3 ity 

    

  

art. 23, da Lei Complementar n° 64/90, 

Determino, ainda. a Secretaria Judicidria que envie os autos a 
referida Zona, porquanto faz-se necessdrio para a devida realizaciio da 
ato processual, 

Expedientes necessiirios. 
Ce.Fortaleza, 27 de fevereiro de 2007, 

DR° MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA 
JUIZA RELATORA” 

dere oe 

DESPACHO 

CORREIGAO ORDINARIA ANUAL ~ PROTOCOLO N® 22377/2005 

- CRE 
ORIGEM: Crato — CE (27° Zona Eleitoral) 
INTERESSADA: Juiza Eleitoral da 27° Zona 

No expediente acima mencionada, foi exarado o sequinte despacho: 
‘Vistos efc. 

Cuidam os autos de Correigao Ordindria Anual, onde o MM. Juiz 
Eleitoral da 27° Zona — Crato, remeteu a esta Corregedoria a 
documentagao referente aos trabalhos correicionais, nos moldes 
estabelecidos pela Res-TSE n° 21.372/03 e/c a Res. CE n.° 225/03, 
(...) Dessa forma, em conformidade com o parecer da douta 
Procuradoria Regional Eleitoral, homologo a presente correigao, face 
a inexisténcia de irregularidades a sanar e recomendo, por oportune, 

a Juiza Eleitoral e aos servidores da 27" Zona Eleitoral, a continuidade 
da observancia aos ditames legais aplicaveis a todas as atividades 
cartorarias, determinando o arquivamente do feito. 

Cientifiquem-se a MM. Juiza Eleitoral eo ilustre Procurador Regional 
Eleitoral. 

Publique-se. Expedientes necessdrios. 
Fortaleza/Ce, [7 de janeiro de 2007. 

DES. ROMULO MOREIRA DE DEUS 
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL” 

whee ik 

PAUTA N° 47/07 

Decorridas 48 (quarenta @ oito) horas da publicagdo desta 

pauta, serdo julgados, na primeira sessao desimpedcida, os seguintes 
processos: 
PRESTACAO DE CONTAS N° 11836 =: CLASSE 22 

COMPLEMENTO: Prestagdo de Contas relativa ao exercicio de 2003, 
ORIGEM: Fortaleza - CE 
RELATOR: Juiz Francisco Sales Neto 

INTERESSADC: Partido Progressista — PP, Diretério Regional 
ADVOGADO: Alfredo Othon Coetho Neto 
  

PRESTAGAO DE CONTAS N® 12193 - CLASSE 22   

COMPLEMENTO: Prestagio de Contas. Candidato a Deputade 
Estadual. PSL. Eleigées 2006, 
ORIGEM: Fortaleza - CE 
RELATOR: Juiz Francisco Sales Neto 

REQUERENTE: Aldenor Mendes da Silva 
  

PRESTAGAO DE CONTAS N° 12011 ~ CLASSE 22 

COMPLEMENTO: Prestagio de Contas. Candidato a Deputado Federal. 
PHS. Eleigdes 2006. 
ORIGEM: Fortaleza — CE 

RELATOR; Juiz Anastdcio Jorge Matos de Sousa Marinho 
REQUERENTE: Hailton Paula da Silva 
  

PRESTAGAO DE CONTAS N° 12029 - CLASSE 22 

COMPLEMENTO: Prestacfo de Contas. Candidata ao Governo do 
Estado. PCO. Eleigdes 2006. 
ORIGEM: Fortaleza - CE 

RELATOR: Juiz Anastdécio Jorge Matos de Sousa Marinho 
REQUERENTE: Salete Maria da Silva 
  

Fortaleza/Ce, 1° de marco de 2007 
ALANA CASSIA CARLOS DE OLIVEIRA 

COORDENADORA - COPRO 
CELMA MARIA CARNEIRO GALENO 

whe 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA NWN.” 032/2007 —- 0 PROCURADOR REGIONAL 

ELEITORAL no Estado do Ceard. usando de suas atribuicdes legais, 
com fundamento no art. 77, parte final. da Lei Complementar n.* 75/ 
93 (Lei Organica do Ministério Publico da Unio), ¢ tendo em vista o 
offcio n.° 392/2007/SEG/PG], RESOLVE designar a Dra. DELMA 

LONGO DOS SANTOS MENDES, Promotora de Justica titular da 
Promotoria de Justiga do Juizado Especial Civel e Criminal da Comarca 
de Juazeiro do Norte. para funcionar como Promoatora de Justica 

Eleitoral junto 4 119° ZE (Juazeiro do Norte), no periodo de 26/02/ 
2007 a 28/02/2007, em face da licenga para tratamento de satide do 
Promotor de Justi¢a titular, Dr. AFONSO TAVARES DANTAS NETO, 

nos termos do art. 79, capat, da Lei Complementar n.° 75/93 ec o 
art.32. pardgrafo tinico, do Cédigo Eleitoral, 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. PROCURADORIA 

REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceard, em O1 de marco de 
2007. 

OSCAR COSTA FILHO 
Procurador Regional Eleitoral 

ees 

SECRETARIA JUDICIARIA, em exercicio 
PORTARIA N° 298/2007 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA. no uso de suas atribuigGes ¢ tendo em vista 
© que consta na Informagao n.° 17/2007, da Coordenadoria de Educacio e Desenvolvimento, RESOLVE: CONCEDER PROGRESSAO FUNCIONAL 
ao servidor GIANCARLO TEIXEIRA PRIANTE, 1a forma do artigo 7°, da Lei n.” 9421/1996, com a nova redagdo dada pelo artigo 1.", da Lei n.® 
10.475/2002, ¢ da Resolugdo n.° 21.251/2002, do Tribunal Superior Eleitoral, alterada pela Resolucdo n° 22.180/2006. CIENTIFIQUE-SE. 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, Fortaleza. 15 de fevereiro de 2007. 

Des*. Huguette Braquchais 
Presidente 

ANEXO 
(PORTARIA N.° 298/2007, de 15/07/2007) 

  

          

Vigéncia 
Nome Cargo Exercicio | Classe/Padrao Intersticio Classe/Padrio | (Efeites 

Atuais Futuros Financ.) 
GIANCARLO TELXEIRA PRIANTE TEC. JUD. 6/5/1998 B/S 05/06/05-04/06/06 Bid 5/6/2006           

7K OK OK OK ok
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COMUNICADO 
  

Comunicamos aos senhores assinantes e ao 
publico em geral que a conta para depésitos junto ao Diario da 
Justiga, desde o dia 04/01/2006, foi alterada do BEC para o 
Banco do Brasil, Ag. 0008-6, C/C 23.128-2, Favorecido: 
FERMOJU Arrec. Serv. Grafico. 

Portanto, todos os depdsitos referentes as 
assinaturas do Diario da Justica, como as publicagoes de 
editais, devem serrealizados na contanova. 

A Coordenagao.   

_ Unidade (prece de capa} 

5 Unidade (pds 0 65 as) 
      
  

  

  

  

  

    

“-Estaréo sempre disponiveis pela Internet os ultimos 15 
(quinze) exemplares dos Didrios da Justica publicados pelo 
Tribunal de Justiga do Estado do Ceara; 

“§ Nas assinaturas via Internet, o assinante realiza os acessos 

desejados através de uma senha e tendo como limite a 
quantidade de acessos pagos. Cada acesso realizado 
correspondera 4 leitura de um jornal, portanto, cada vez 
que o assinante acessar o Didrio da Justica pela Internet na 

pagina do seu navegador sera debitado um acesso do total 
de acessos disponiveis. O Didrio da Justica eletrénico sera 
disponibilizado no formato “.pdf", sendo necessdrio para 
isso um editor de texto que permita a leitura no respectivo 
formato. No caso sugere-se o Acrobat Reader, por ser um 
produto freeware, de uso publico. Caso o assinante nao 
possua o Acrobat Rreader e deseje adquiri-lo basta acessaro 
link: Como instalar o Acrobat Reader, 

“jj Na auséncia do editor de texto, podera ser realizado um 
download do jornal selecionado, ou seja, uma cépia do 
jornal no formato "pdf" que ficaré disponivel no 
computador, permitindo que, posteriormente, quando o 
editor de texto for instalado, o jornal possa ser consultado; 

“As consultas ao jornal, via internet, realizadas através do 
editor de texto Acrobat Reader, podem ser agilizadas 
utilizando o recurso Localizar, permitindo a busca rdpida de 
informagées, bastando para isso informar a palavra 
desejada ou parte dela. 

  

  

  

401 850 ) acess05__ RS. 340,00.teferentes as quatro 
“ oe cehtenas de. SCeSSOS + BS 0,60     

  

  

3 PUBLICACOES Pr PAGAS 

Os valores sero caiculados a R215,00/.cm_na vertical 
partir do! Sequinte *padrao: 4 

15 cm de'largura; fonte Times 
New Roman - Tamanho 12 

  

  

  

  

  

  

  

Para maiores esclarecimentos ligue:(85)3216-2606 / 3216-2634 

Parque Grdfico do TJCE   
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