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* JUIZO DE DIREITO DA DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL 
EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 

PROCESSO No,: 199901118840 

PRAZO DE 15 DIAS 

RE(U): FRANCISCO ANTONIO GARCIA BARBOSA 
FILIACAO: LUIZ GARCIA BARBOSA 
RAIMUNDA GARCIA BARBOSA 

ENDERECO : RUA OLIVEIRA SOBRINHO, 1256 - BOM SUCESSO 
O(A) DR(A). MARLUCIA DE ARAUJO BEZERRA JUIZ DE 

DIREITO DA DECIMA SETIMA VARA CRIMINAL DESTA 

COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL BDO ESTADO DO CEARA, 

POR NOMEACAO LEGAL, ETC. FAZ SABER a todos os que 0 
presente edital, com praze acima mencicnado, virem ou dele tiverem 

conhecimento que, no PROCESSG-CRIME a que responde perante 

este Juizo o(a) re(u) supramencionado por infracao ao(s) artigo(s) 10, 
CAPUT DA LEI 9437/97 C/C O ART. 1 fo.LE] 2252/97 ocorrido no 

dia 13/11/1999 foi o(a) acusado(a) FOI BENEFICIADO COM A 

EXTINCAO DA PUNIBILIDADE, por sentenca de 28/09/2006 incurso 
no referido dispositive legal. B como nao tenha sido possivel intima- 
lo(a). pessoalmente, pelo presente edital ofa) intima da mencionada 

decisac, da qual podera interpor, dentro de S5(CINCO DIAS). a contar 
do termino do prazo em questao, o recurso cabivel sob pena de ver 
passar em julgado dita decisao. Outrossim, faz saber que este Juizo tem 
sua sedé no lo.o. andar do Edificio do Forum Clovis Bevilaqua - Rua 
Des. Floriano Benevides, 220 - Agua Fria. Para conhecimento de todos 

€ passado 9 presente edital. cuja 2a. via fica afixada no local de costume. 
Dado ¢ passado nesta cidade de Fonaleza, 09 de fevereiro de 2007. Eu, 

DIANA LIBERATO DE ALBUQUERQUE, o digitet. Subscrevo : 
MARLENE LIMA DE ALBUQUERQUE. Diretor da Secretaria. 

MARLUCIA DE ARAUJO BEZERRA 

JUIZ(A) DE DIREITO 

  
  

‘VARAS DO JURI 
  

  

SECRETARIA DA TERCEIRA VARA DO JURI 
EDITALDECITACAO © 

No. PROCESSO : 200401045854 0 
PRAZO DE 15 DIAS 

O(A) Dr(a). JOSE DE CASTRO ANDRADE Juiz(a) de Dircito 

da TERCEIRA VARA DO JURiI de Fortaleza, Capital do Es- tado do 

Ceara, por nomeacao legal. etc. FACO saber que. perante este Juizo e 
expediente da Secretaria do Diretor abaixo assinado, foi denunciado(a) 

pelo Dr. Promotor de Justica desta Comarca JOSE ECILIO COELHO 
FILHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO(A), natural de FORTALEZA-CE, 

filho(a) de JOSE ECILIO COELHO e MARIA RODRIGUES COELHO, 
data do nascimenro - 10/04/1979, residente na RUA INDEPENDENCIA 

8 como incurso na(s) sancao(oes) dofs) artigo(s} ART 12i-HOMICIDIO 

PARAGRAFO 2, [ETV¥ DO CPB. Que expedido mandado para a citacao 
do(a) aludido(a) denunciado({a), certificou o Oficial de Justica 
encarregado da diligencia encontrar-se ele(a), em lugar incerto ¢ nao 

sabido. Pelo que, nos termos do art, 36], combinado com o art,365, 

paragrafo unico, do Codigo do Processo Penal Brasileiro, mandei 
expedir o presente edital, com o prazo de 15 DIAS, pelo qual fica ofa) 
mesmo(a) denunciado(a) citado(a) para comparecer perante este Juizo, 

na sala das audiencias no 0. andar do edificio do Forum Clovis Bevilaqua, 
sito a Rua Des. Floriano Benevides, 220 - Agua Fria, as 15H horas do 
dia 16/03/2007, a fim de ser interrogado(a) e se ver processar ate o 
julgamento final, sob pena de revelia. Eu, MARIA NADIA DE QUEIROS 
~ 200581, ANALISTA IUDICIARIO ADJUNTO, o dizitei, 

SUBSCREVO: MARGOT NOLLA, 200383, Diretor da secretaria. 

JOSE DE CASTRO ANDRADE 
JUIZ(A) DE DIREITO 

aap oe 

SECRETARIA DA TERCEIRA VARA DO JURI 
EDITALDECITACAO 

No. PROCESSO : 200401045854 
PRAZO DE 15 DIAS 

O{A) Dr(a). JOSE DE CASTRO ANDRADE Juiz(a) de Direito 
da TERCEIRA VARA DO JURI de Fortaleza, Capital do Es- tado do 
Ceara, por nomeacao legal, etc. FACO saber que, perante este Juizo ¢   

expediente da Secretaria do Diretor abaixo assinado, foi denunciado(a) 

pelo Dr. Promotor de Justica desta Comarca JOSE ECILIO COELHO, 
BRASILEIRO, CASADO(A), VIGIA, natural de CANINDE, filho(a) de 

JOSE COELHO DE OLIVEIRA ¢ RAIMUNDA LOPES COELHO, data 
do nascimento - 10/12/1947, residente na RUA ENG. DIOGO VITAL 
CRUZ, 221 LAGOA REDONDA como incurso nafs) sancao(oes) do(s) 

artigo(s) ART 121-HOMICIDIO PARAGRAFO 2, 1 E IV DO CPB. Que 

expedido mandado para a citacao do(a) aludido(a) denunciado(a), 

certificou o Oficial de Justica encarregado da diligencia encontrar-se 
ele(a), em lugar incerto e nao sabido. Pelo que, nos termos do art. 361, 

combinado com o art.365, paragrafo unico, do Codigo do Processo 
Penal Brasileiro, mandei expedir o presente edital, com o prazo de 15 
DIAS, pelo qual fica o(a}) mesmo{a) de- nunciado(a} citado(a) para 

comparecer perante este Juizo, na sala das audiencias no o. andar do 
edificio do Forum Clovis Bevilaqua, sito a Rua Des. Floriano Benevides, 
220 ~ Agua Fria, as 15H horas do dia 16/03/2007, a fim de ser 
interrogado(a) ¢ se ver processar ate o julgamento final, sob pena de 
revelia, Eu, MARIA NADIA DE QUEIROS - 200581, ANALISTA 
JUDICTARIO ADIUNTO, o digitei. SUBSCREVO: MARGOT NOLLA, 
200383, Diretor da secretaria. 

JOSE DE CASTRO ANDRADE 
JUIZ(A) DE DIREITO 

  

  

VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 
  

  

JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE 
FORTALEZA 

EDITAL DE CITACAQ 
PROCESSO N° 2006.03.819-4 

(COM PRAZO DE VINTE (20)) DIAS 
JUSTIGA GRATUITA 

O DOUTOR FRANCISCO SUENON BASTOS MOTA. JUIZ, 
DE DIREITO, TITULAR DA 2* VARA DA INFANCIA E DA 

JUVENTUDE DA COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO 

ESTADO DO CEARA, POR NOMEACAO LEGAL ETC... 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou seu 
conhecimento deva pertencer, que tramita perante este Juizo, um pedido 
de ADOCAO, requerido por GLEICIANE DA SILVA MAIA, em favor 
do(a) menor N.E.D.S, filho (a) de Francisca: Tatiana Duarte de Oliveira, 

onde a MM. Juiza despachou os autos, determinando a expedigdo do 

presente EDITAL DE CITACAO e, através do qual fica(m) 
CITADO(A)(S) ofaj{s) Srfs){a): FRANCISCA TATIANA DUARTE DE 
OLIVEIRA, genitor(a)(es) da menor em tela, para que no prazo da lei, 
apés o término do prazo deste edital oferecer(em) respostas. instruindo- 
as com os documentos necessdrios, requerendo desde logo a producio 
de outras provas que houver. Dado e passado no Juizado da Infancia e da 
Juventude de Fortaleza, Capital do Estado do Ceard, aos 09 de fevereiro 
de 2007. Eu, Joelma S. Barbosa, TécnicaJudicitrio, digitei. E Eu, Stela 
Regina B. de Oliveira , Diretor (a) de Secretaria, em exercicio, subscrevo. 

FRANCISCO SUENON BASTOS MOTA 

Juiz de Direito, respondendo pela 2° Vara da 
Infancia e da Juventude de Fortaleza/CE 

We 

JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE FORTALEZA 
EDITAL DE CITACAO 

PROCESSO N° 2007.03.00013-6. 
COM PRAZO DE DEZ (10)) DIAS 

; JUSTICA GRATUITA 

O DOUTOR FRANCISCO GURGEL HOLANDA, JUIZ DE 
DIREITO DA |* VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA 

COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO CBARA. 

POR NOMEACAO LEGAL ETC... 

FAZ SABER aos que 0 presente edital virem ou seu 
conhecimento deva pertencer, que tramita perante este Jufzo. um 

PEDIDO DE ADOCAO, requerido por JONAS MOREIRA DE 
ALMEIDA e¢ sua mulher LUZIA CARNEIRO ALMEIDA, brasileires. 
casados entre si; ele, carpintetro; ela. do lar, residentes na Rua Nossa 

Senhora do Rosario. n° 1071 - Bairro: Vila Velha, nesta Capital, em 
favor do(a) crianga ANDERSON DA SILVA GOMES, nascido(a) no dia 

27 de junho de 2001, filho(a) de Francisca da Silva Gomes, onde o MM. 
Juiz despachou os autos, determinando a expedigao do presente EDITAL
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DE CITAGAO e, através do qual fica(m) CITADO(AXS) ofa){s) Sr(s)(a): 

FRANCISCA DA SILVA GOMES, genitor(a)(es) do menor em tela, 

para que no prazo da lei, apds o término do prazo deste edital 
oferecer(em) respostas. instruiado-as com os documentos necessdrios, 

requerendo desde logo a producio de outras provas que houver. Dado e 

passado no Juizado da Infancia ¢ da Juventude de Fortaleza, Capital do 
Estado do Ceard, ao(s) nove (09) dia(s) do més de janeiro do ano de 

dois mil e sete (2007) Eu, Carlos Rogério do Nascimento, Analista 
Judiciério Adjunto, matricula 23588. 1/6, digitei. E Eu. Paula Furtado 

Cruz, Diretora da Secretaria, subscrevo. 

FRANCISCO GURGEL HOLANDA 
Juiz de Direito 

  

  

  

VARAS DE EXECUCOES FISCAIS E_ 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA 
  

2 eee Jaen aa 
  

SECRETARIA DA 53° VARA DE EXECUCOES FISCAIS E 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. 

BOLETIM DE N® 14/2007 EM 09/02/ 2007 

(FUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (G0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direitoe respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra & Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc...., 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execuciio; PROC N® 2005,0022.4639-4 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Luis Franga Rocha Maranhico-CGC/ 
CPF:0203829523/0000-91. Valor do débito: R$ 860,54 proveniente 

débito relative a ISS, inscrigio 134938-4, referente a0 perfodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA’(s) n°(s) 2003/014471. BE, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto ¢ niio 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio 

com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a 
peohora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 

do ptblico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume ¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela. 

mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ah ek 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagdo legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucdo: PROC N* 2005.0025.7789-7 Exeq: Fazenda Ptblica 
Municipal— Exec: Djalma do Nascimento-CGC/CPF:0208 755504/ 

0000-44. Valor do débito: R$ 286,78 proveniente débito relativo a 

ISS. inscrigio 131599-4, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA‘fs) nos) 2003/013884. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nico sabido. conforme 

consta nos autes, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para, mos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida. objeto da execugio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem & penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do ptiblico e 

notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga, Dado e¢ 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 

09 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat.   

011974-1, Analista Judicidrio Adjunto. o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mal. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

etek 

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

OQ DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de ExecugGes Fiscais e de Crimes 
Contra & Ordem Tributdria, por nomeaciio legal, ete... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucdo: PROC N° 2005.0022.4982-2 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Késia Wanner Silva Santos-CGC/CPF:0709409403/ 
0000-58. Valor do débito: R$ 860,54 proveniente débito relativo a 
ISS, inserigdo [37051-0, referente ao perfodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA‘(s) ns) 2003/015051. E, como a executada acima 

mencionada, encontra-se em lugar incerto e nfo sabide, conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citada{s} pelo presente 

ediial com o prazo de 30 dias, para. nos 5 (cinco) dias 
subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor id@neo, bem 4 penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do piblico e 
notadamente da citada, vai este edital afixado no !ocal de costume 
e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e¢ passado nesta 
cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 09 de 
fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, 
Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen Lidiane Soares 
Coutinho, Diretora de Secretaria. mat. 1574. o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

wee 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 
Contra A Ordem Tributdria. por nomeacio legal, ete... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento liverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugdo: PROC N° 2005.0022.4918-0 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal— Exec: Alzenir Mendes Pereira-CGC/CPF:0323745933/ 
0000-04. ‘Valor do débito: RS 860,54 proveniente débito relative a 
ISS, inserigo 133365-8, referente ao pericdo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA‘(s) n°(s) 2003/014258. E, como a executada acima 
mencionada, encontra-se em lugar incerto e nio sabido, conforine 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citada(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias. para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 2 penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do piiblico ¢ 
notadamente da citada, vai este edital afixado no local de costume 
e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta 
cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, acs 09 de 
fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, 
Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢, cu, Carmen Lidiane Soares 
Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondenda, 

a3 eet 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, ete... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que (ramita perante este Juizo, a seguinte 
execucio: PROC N° 2005,0023,8141-0 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal— Exec: Luciano da Silva Queiroz-CGC/CPF:0406593562/ 
0000-87. Valor do débito: R$ 860,54 proveniente débito relativo a
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TSS, inserigdo 134590-7, referente ao periodo de 1999 a 2002. objeto 
da CDA'(s) n°(s) 2003/014340. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerta e nio sabido. conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 
subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo. bem 4 penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do ptiblico e 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza., capital do Estado do Ceard, aos 
09 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
O11974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ae 

JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA @O0)DIAS 

0 DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal. ete... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execu¢do: PROC N" 2005.0018.1303-1 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal~ Exec: José Iran de Oliveira Alves-CGC/CPF:0164005773/ 
0000-00. Valor do débito: R$ 573,66 proventente débito relative a 
ISS, inscrigdio 109696-6, referente a0 periado de 1999 a 2002, objeto 
da CDA’(s) ns) 2003/010019. BE, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nio sabido. conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica{m) citado(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 
subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execuglio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimenta do publico e 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume e€ publicado uma sé vez no Difria da Justiga. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digite? e¢, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

worn 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributaria, por nomeacdo legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugio: PROC N° 2005.0028.7069-1 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: José Frederico Matos  Ferreira-CGC/ 
CPF.0244906953/0000-49, Valor do débito: RS 860,54 proveniente 
débito relative a TSS, inserigfo 136600-9, referente ao perfodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA’(s} n°(s) 2003/014883. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e niio 

sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 
citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

3 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucio 
com os acréscimos legais on oferecer no valor idéneo, bem 4 

penhora para fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento 
do piiblico ¢ notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume ¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justica. 
Dado ¢ passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceari, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 

mat. O11974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo,   

eee 

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

0 DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria. por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugdo: PROC N° 2006.0005.1913-8 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: losé Waldir de Castro-CGC/CPF:010131903-78. 
Valor do débito: R$ 860,54 proveniente débiro relativo a ISS, inscrigao 
124367-5, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto da CDA‘(s} 
n°(s) 2003/012616. E, como o executado acima mencionado, encontra- 

se em lugar incerto e nao sabido, conforme consta nos autos, 
motivo pelo qual fica(m) citado{s) pelo presente edital com o 
prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 
a divida, objeto da execugio com os acréscimos legais ou oferecer 
no valor idéneo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do piblico e notadamente do citado, vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma sd vez 

no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Bu, 
Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 
Adjunto, o digitei_¢, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ade 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacgiio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
couhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execucéo: PROC N° 2005.0018.9699-9 Exeq: Fazenda Ptblica 
Municipal- Exec: José Maria da Silva Farias-CGC/CPF:0615336103/ 
0600-04. Valor do débito: R$ 286,78 proveniente débito relativo a 

ISS, inscrigdo 120056-9, referente ao periodo de [999 a 2002, objeto 
da CDA‘’(s} n°(s) 2003/011700. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto ¢ nfo sabido, conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vit pagar a divida, objeto da execugio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do publico e 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 

costume e publicado uma sé vez no Diirio da Justiga, Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard. aos 

09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 

O11974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria. mat. 1574, o subscrevo. 

a FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ie We He 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execucdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributéria, por nomeacio legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugdo: PROC N° 2006.0005.2298-8 Exeq: Fazenda Piiblica 
Municipal— Exec: José Carlos Sousa Santos-CGC/CPF:625488593-04. 
Valor do débito: R$ 286,78 proveniente débito relativo a ISS, inscri¢io 
140811-9, referente a0 perfodo de 1999 a 2002, objeto da CDA'(s) 

n°(s) 2003/015963. E, como o executado acima mencionado, encontra- 

se em lugar incerto e nio sabido, conforme consta nos autos, 

motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente edital com o
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prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 
a divida, objeto da execugdo com os acréscimos legais ou oferecer 

no valor idéneo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 

chegue ao conhecimento do ptblico e notadamente do citado, vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma sé vez 

no Didrio da Justica. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceari. aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, 

Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 
Adjunto, o digitei e, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE. DIREITO, respondendo. 

ab 

JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacSo legal, etc..... 

FAZ SABER a quanios virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufizo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2005.0022.4875-3 Exeq: Fazenda Pidblica 

Municipal~ Exec: Francisca Neurivanda Soares Severo-CGC/ 

CPF:0539442913/0000-87. Valor do débito: R$ 286,78 proveniente 

débito relative a ISS, inserigio 137873-2, referente ao periodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA’(s}) ns) 2003/015088. E. como a 

executada acid mencionada, encontra-sc em Jugar incerto ¢ nio 

sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citada(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucio 
com os acréscimos Iegais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 

penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 

do piblice e notadamente da citada, vai este cdital afixado no 

local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. 

Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela. 

mat. 011974-1, Analista Judicidéio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIRELTO, respondendo. 

ae as ote 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direita respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 

Contra A Ordem Tributdria, por nomeagiio legal, ete... 
FAY, SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento liverem que tramita perante este Juizo, a seguinte . 

execugdo; PROC N° 2005.0024.1890-0 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal~ Exec: Francisco Gilvan Gomes Moura-CGC/ 
CPF-0368431303/0000-30. Valor do débito: RS 286,78 proveniente 

débito relativo a ISS, inscrigdéo 114025-6, referente ao perfodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA'(s} n°(s) 2003/010675. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e niio 

sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado{s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio 

com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 

penhora para fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento 

do ptblico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. 

Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Cear4. aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 
mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, cu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de: Secretaria, mat., 1574, 0 subscreva, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Ek   

JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (0)DIAS 

0 DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributiria. por nomeacio legal, etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execugio: PROC N° 2005.0007.6309-0 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Francisco Narcélio Brito da Silva-CGC/ 
CPF:0229474423/0000-34. Valor do débito: R$ 286.78 proveniente 

débito relative a (SS, inscrigio 107998-0, referente ao periodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA’(s) n°(s) 2003/009758. EB, como a 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e niio 

sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 
5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida. objeto da execucio 

com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a 

penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 
do piblico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma sd vez no Didrio da Justiga. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceari, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 

mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Me Mere 

JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (G0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5" Vara de Execugdes Fiseais ¢ de Crimes 
Contra & Ordem Tributéria. por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimeato tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugio: PROC N° 2005.0022.4944-0 Exeq: Fazenda Péblica 
Municipal— Exee: Francisco Edivaldo de Brito Brasil-CGC/ 
CPF:0461169583/0000-20. Valor do débito: R$ 286,78 proveniente 
débito relativo a ISS, inscricfio 115342-0, referente ao periodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA’(s) n°(s) 2003/010899. E, como o 
executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e ndo 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica{m) 
citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

§ (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida. objeto da execugio 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idGneo, bem 

perhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 
do ptblico e notadamemte do citado, vai este edital afixado no 

local de costume ¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu. Edvanir de Oliveira Portela, 
mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e¢, cu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUEZ DE DIREITO, respondendo. 

ws ir it 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagdo legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimenio tiverem que tramita perante este Juizo, a seguintc 

execugdo: PROC N* 2005.0004.5468-2 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: José Roberto Jacinto-CGC/CPF:000325 1473/0000- 
53. Valor do débito: R$ 1.276,03 proveniente débito relative a 153, 
inscrigio 108075-0, referente ao perfodo de 1999 a 2001, objeto da 
CDA(s) n°(s) 2003/009801, E, como o executado acima mencionado, 
encontra-se em lugar incerto e nio sabido. conforme consta nos 
autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente edital com 
o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 
a divida, objeto da execucdo com os acréscimos legais ou oferecer 
no valor idéneo, bem 4& penhora para fins de direito. E, para que
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chegue a0 conhecimento do piblico e notadamente do citado, vai 

este edital afixado no local de costume e¢ publicado uma s6 vez 

no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, 
Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 
Adjunto, o digitéi e, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

eek 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execucées Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacgdo legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugio: PROC N° 2005.0028.4677-4 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Edivia Maria Damasceno Vieira-CGC/ 
CPF:0628379583/0000-87, Valor do débito: R$ 667.60 proveniente 
débito relativo a {SS, inscrigdo 154893-0, referente ao perfodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA'(s) ns) 2003/019590. E, como a 
executada acima mencionada, encontra-se em lugar incerto e nio 
sabido, conforme consta nos autos. motivo pelo qual fica(m) 

citada(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucio 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a 
penhora para fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento 
do ptblico e notadamente da citada, vai este edital afixado no 
local de costume e publicado uma s6 vez no Didrio da Justica. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 

mat. O11974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e¢, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respendendo. 

eee 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugées Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagiio legal, etc... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugiio: PROC N° 2005.0022.8787-2 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal— Exee: Maria Elza de Araujo Coclho-CGC/CPF:0034630363/ 

0000-04. Valor do débito: R$ 1.162,84 proveniente débito relative a 

ISS, inscrigio 011441-3, referente ao perfodo de 2000 a 2002, objeto 

da CDA'(s) n°(s} 2003/000532. E, como a executada acima 
mencionada, encontra-se em lugar incerto ¢ no sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citada(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a d{vida, objeto da execugio com os 
acréscimos iegais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 
fins de dirvito. E, para que chegue ao conhecimento do piblico e 
notadamente da citada, vai este edital afixado no local de costume 
e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado ¢ passado nesta 
cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 09 de 
fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, 

Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e. eu, Carmen Lidiane Soares 
Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo, 

we ek 

JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAQ COM PRAZO DE TRINTA (0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucdes Fiscais e de Crimes   

Contra 4 Ordem Tributaria, por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugio: PROC N° 2005.0022.4942-3 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Francisco José Lima Silva-CGC/CPF:0370336703/ 
0000-20. Valor do débito: RS 286,78 proveniente débito relativo a 
ISS, inscrigfo 115341-2. referente ac perfodo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA‘(s) n°(s) 2003/010898. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nio sabido, conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para, nos 4 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execuclo com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem A penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do publico e 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 

costume ¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceara. aos 
O09 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
O011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e. ex, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho. Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Wee 

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

0 DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacio legal, etc...., 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugdo; PROC N° 2005.0022.8777-5 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Francisco Vanderley Cordeiro Vasconcelos-CGC/ 
CPF:0390020393/0000-87. Valor do débito: R$ 573.66 proveniente 
debito relative a ISS, inscrigio |18383-4, referente ao perfodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA"(s) n°(s) 2003/011389. E, como o 
executado acima mencionado, encontra-s¢ em lugar incerto e ndo 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica{m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 
3 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucdo 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo. bem A 
penhora para fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento 

do ptiblico e¢ notadamente do citado, vat este edital afixado no 
local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justica. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Cearé, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 
mat. 011974-1, Analista Judiciirio Adjunto, o digitel e, eu. Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ee 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execucdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeaciio legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugio; PROC N° 2005.0022.8738-4 Exeq: Fazenda Puiblica 
Municipal— Exec: José Adércio do Nascimento-CGC/CPF:0289381273/ 
0000-20. Valor do débito: R$ 286,78 proveniente débito relative a 
ISS, inscrigio 135898-7, referente a0 periodo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA’(s) n%s) 2003/014691, E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nio sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a d{vida, objeto da execugio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem A penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do publico e 

notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos
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09 de fevereiro de 2007. Eu. Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
O11974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. [574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Hp ok ae 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz. 
de Direito respondendo pela 5* Vara de ExecugGes Fiscais e de Crimes 

Contra & Ordem Tributdria, por nomeagao legal, etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucao: PROC N° 2000.0127.5094-9 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal— Exec: José Rubenilson da Silva-CGC/CPF;0233884802/ 
0000-06. Valor do débito: R$ 354.98 proveniente débito relative a 
ISS, inscrigio 144189-2, referente ao perioda de 1999 a 200], objeto 
da CDA'’(s) n%(s) 2002/000128. E, como o executado acima 

mencionado. encontra-se em lugar incerto e nfo sabido. conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias. para, nos 5 (cinco) dias 
subsequentes. vir pagar a dfvida, objeto da execugdo com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor iddneo, bem 4 penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimenta do piblico e 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didirio da Justiga. Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
09 de fevereiro de 2007. Eu. Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
O11974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUTZ DE DIREITO, respondendo. 

oie sh alt 

JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA GO0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante.este Jufzo, a seguinte 
execucio: PROC N° 2005.0027.0161-0 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Maria Elione de Oliveira-CGC/CPF:0164695003/ 
0000-82. Valor do débito: R$ 860,54 proveniente débito relativo a 

ISS, inscricgdo 142523-4, referente ao pericdo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA’(s} ns) 2003/016329. E. como a executada acima 

mencionada, encontra-se em lugar incerto ¢ nao sabido. conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citada(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias. para, nos 5 (cinco) dias 
subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor iddnec. bem & penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do ptiblico e 
notadamente da citada, vai este edital afixado no local de costume 
e publicado uma s6 vez no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta 

cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 09 de 
fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, 
Analista Judicidrio Adjunto, o digitei_ e, eu. Carmen Lidiane Soares 

Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIRETITO, respondendo. 

ER 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra A Ordem Tributdria, por nomeagio legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que trantita perante este Juizo, a seguinte   

execucio: PROC N° 2005.0026.0387-1 Exeq: Fazenda Pdblica 
Municipal— Exec: Everardo Pereira Barros-CGC/CPF:038 [050473/ 
0000-49. Valor do débito: RS 860,54 proveniente débito relativo a 

ISS, inseric#o 138497-0. referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA'(s) n°(s) 2003/015254. EB. como o executado acima 

mencionado, encontra-sé em lugar incerto e nio sabido, conforme 

consta nos autos, motive pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 
fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento do publico e 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 

costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 
passado nesta cidade de Fonaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
09 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela. mat. 

011974-1. Analista Judicidria Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria. mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ee ie ae 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direita respondendo pela 5" Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacdo legal, etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo. a seguinte 
execugdo: PROC N° 2005.0017.5973-8 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal— Exee: Cliudio Laureano de Brito-CGC/CPF.0714735053/ 

0000-72. Valor do débito: RS 573,66 proventente débito relativo a 

ISS, inscrigio 120654-0, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA‘'(s) ns} 2003/011774. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nao sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugiio com os 

acrésciinos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 

fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento do piblico ¢ 

notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Disrio da Justiga. Dado e¢ 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceara. aos 
09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mut. 

011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. [574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo, 

sh 

JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (G0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 
Contra & Ordem Tributdria, por nomeacio legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem 0 presente edital ou dele 

conhecimento tiverem gue tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugio: PROC N° 2005.0029.3689-7 Exeq: Fazenda Pdblica 

Municipal~ Exec: Eliana Lorena de Oliveira-CGC/CPF:0109616938/ 

0000-00. Valor do débito: R$ 641.46 proveniente débito relativo a 

ISS, inscrigio 154926-0. referente a0 periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA’(s) n°(s) 2003/019606, E, como o executado acima 

mencionade, encontra-se em lugar incerto e nao sabido, conforme 

consia nos autos, motive pelo qual fica{m} citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida. objeto da execugiio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do publico ¢ 

notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 

costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga, Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 

09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat.
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011974-1, Analista Judiciécio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574. 0 subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo, 

HME 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5* Vara de Execucies Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributaria, por nomeaciic legal. etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucdo: PROC N® 2005.0026.3141-7 Exeq: Fazenda Ptiblica 

Municipal- Exec: Francisco Pereira dos Santos-CGC/CPF:0000073403/ 

0000-97. Valor do débito: R$ 879,07 proveniente débito relativo a 

ISS, inscrigdo 003079-1, referente ao perfodo de 2000 a 2002, objeto 

da CDA‘*(s) n°(s) 2003/G00060. E, como o executado acima 
mencionado, encontra-se em lugar incerto e¢ ndo sabido, conforme 

cons{a mos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes. vir pagar a divida, objeto da execugdo com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem A penhora para 

fins de direito. E. para que chegue ao conhecimento do piiblico e 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 

costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga, Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, nos 

09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
O11974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ak de ake 

JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

OQ DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execucdes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacdo legal, ete..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugioa; PROC N° 2005.0028.7299-6 Exeq: Fazenda Ptiblica 

Municipal- Exec: Francinise Oliveira de Queiroz-CGC/ 

CPF:153515483-72. Valor do déebito: R$ 772,82 proveniente débito 

relative a ISS, inscrigao 041938-9; 041938-9, referente ao periodo de 

2000 a 2002; 2003, objeto da CDA’(s) n°(s} 2003/001410; 2004/ 

025753. E, como o executado acima mencionadg, encontra-se em 
lugar incerto e nio sabido, conforme consta nos autos, motivo 

pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente edital com o prazo de 

30 dias. para, nos 5 (cinco) dias subsequentes. vir pagar a dfvida, 
objeto da execugdo com os ucréscimos Icgais ou oferecer no valor 
idéneo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que chegue ao 

conhecimento do piblico ¢ notadamente do citado, vai este edital 
afixado no local de costume e¢ publicado uma s6 vez no Didrio 
da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do 
Estado do Cearé, acs 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de 
Oliveira Portela, mat, 011974-1, Analtsta Judicidrio Adjunto. o 

digitei e, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, 
mat. 1574, o subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUYZ DE DIREITO, respondendo. 

ae 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugdes Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos vitem 0 presente edital ou dele   

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucio; PROC N° 2005.0029.4082-7 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Francisco da Costa Campos-CGC/CPF:169475503- 
78. Valor do débito: RS 860.54 proveniente débito relative a ISS, 

inscrigdo 144767-0, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto da 
CDA(s) n°(s) 2003/016800. E, como o executado acima mencionado, 
encontra-se em lugar incerto ¢ nfo sabido, conforme consta nos 
autos. motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente edital com 

o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 

a dfvida, objeto da execugiio com os acréscimos legais ou oferecer 

no valor idéneo, bem a penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimente do ptiblico e notadamente do citado, vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma s6 vez 

no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, 
Edvanir de Oliveifa Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 

Adjuato, o digitei e, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat, 1574, 0 subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

wade ke 

JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA GO0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela §* Vara de Execucbes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributéria, por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que lramita perante este Juizo, a seguinte 

execugio: PROC N° 2005.0024.1944-2 Exeq: Fazenda Pdblica 
Municipal- Exec: José Cavalcante Vieira-CGC/CPF:0096502024/0000- 

04. Valor do débito: RS 860,54 proveniente débito relativo a ISS. 

inscrigio 134604-0, referente ao perfodo de 1999 a 2002, objeto da 

CDA‘(s) n°(s} 2003/014350, E. como o executado acima mencionado, 
encontra-se erm lugar incerto e nao sabido. conforme consta nos 
‘autos, motivo pelo qual fica(m) citado{s) pelo presente edital com 

o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 

a divida, objeto da execugio com os aeréscimos Iegais ou oferecer 

no valor idéneo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do publico e notadamente do citado, vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma sé vez 

no Didrio da Justiga, Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Cearé, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, 

Edvanir de Oliveira Portela, mat. O11974-L. Analista Judicidrio 

Adjunto, o digitei_ ¢, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1574, o subscrevo., 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

hao 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributania, por nomeagiic legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugio: PROC N* 2005.0028.3206-4 Exeq: Fazenda Ptiblica 

Municipal- Exec: Maria Alves de Aratijo-CGC/CPF:0323851103/0000- 

34. Valor do débito: RS 860,54 proveniente débito retative a ISS, 

inserigdo 122261-9, referente a0 periodo de 1999 a 2002, objeto da 

CDA’(s) n°(s) 2003/012129, E, como a executada acima mencionada, 

encontra-se em fugar incerto ¢ nao sabido, conforme consta nos 

autos, motivo. pelo quai fica(m) citada(s) pelo presente edital com 

0 prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 

a divida, objeto da execugiio com os acréscimos legais ou oferecer 

no valor idéneo, bem A penhora para fins de direito. E, para que 

chegue ao conhecimento do priblico e¢ notadamente da citada, vai 

este edital afixado no local de costume e publicado uma sé vez 

no Didrio da Justiga, Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceardé, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu,
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Edvanir de Oliveira Portela. mat. 011974-1, Analista Judicidrio 

Adjunto, 0 digitei e, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ae tk ah 

JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CIFACAO COM PRAZO DE TRINTA GO)DTAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais ¢ de Crimes 
Contra & Ordem Tributdéria, por nomeagao legal. etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucio: PROC N° 2005.0027.9334-4 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Maria Cleonice Nobre Macena-CGC/ 

CPF:044810£803/0000-87. Valor do débito: RS 860,54 proveniente 

débito relative a ISS, inscrigio 129152-1, referente ao perfodo de 
1999 9 2002, objeto da CDA’(s) n°(s) 2003/013378. E, como a 

executada acima mencionada, encontra-se em lugar incerto e nio 

sabido, conforme consta nos autos, motive pelo qual fica(m) 
citada(s} pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, ros 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucio 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a 
penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 

do ptiblico e notadamente da citada, vai este edital atixado no 

local de costume e publicado uma s6 vez no Difrio da Justiga. 

Dado ¢ passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Cearé, aos 09 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 

mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto. o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

oe 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais ede Crimes 

Contra & Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugio: PROC N° 2005.0029.3748-6 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Maria Socorro Reinaldo Carvalho-CGC/ 
CPF:0825149763/0000-91. Valor do débito: RS 387,38 proveniemte 

débito relative a ISS, inserigdo 146555-4, referente ao periodo de 

1999 a 2001, objeto da CDA‘(s) n°(s) 2003/017226. E, como a 

executada acima mencionada, encontra-se em lugar incerto e nio 

sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) . 

citada(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para. nos 

§ (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio 

com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem A 

penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 

do plblico ¢ notadamente da citada, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma s6 vez no Didrio da Justiga. 

Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceari, aos 09 de feverciro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela. 

mat. O11974-[, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo, 

ae rh ake 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5* Yara de Execugdes Fiscais e de Crimes 

Contra & Ordem Tributdria, por nomeacao legal. ete...   

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugdo: PROC N° 2005.0016.6485-0 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Francisco Nonato da Silva-CGC/CPF:0360856003/ 

0060-30. Valor do débito: RS 286,78 proveniente débito relative a 

ISS, inscrigio 171482-9. referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA‘(s) ns) 2003/011951. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e niio sabido, conforme 

consta nos autas, motivo pelo qual fica(m) citado{s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 

fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento do ptiblico e 

notadamente do citado. vai este edital afixado no local de 

costume e¢ publicado uma sd vez no Didrio da Justica. Dado ¢ 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard. aos 

09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 

011974-1. Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho. Diretora de Secretaria, mat, 1574, 0 subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Kee 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra & Ordem Tributiria. por nomeagao legal, ete..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugdco: PROC N° 2005.0022.8905-0 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal— Exec: Francisco Gilvan da Silva~-CGC/CPF:0695672983/ 
0000-00. Valor do débito: RS 286,78 proveniente débito relative a 

ISS, inseri¢io 120031-3, referente ao periodo de 1999 a 2002. objeto 

da CDA’(s) n°(s) 2003/011686. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nico sabido. conforme 

consia nos autos, motivo pelo qual fica(m) citadots) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 3 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugda com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do publica ¢ 

noltadamente do citado, vai este edital afixado no local de 

costume ¢ publicado uma sd vez no Didério da Justiga. Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 

09 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, ec digitei ¢. eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

wh 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direilo respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributéria, por nomeagio legal, ete... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2005.0027.9351-4 Exeq: Fazenda Ptiblica 

Municipal— Exec: Eliene Silva de Meneses-CGC/CPF:0540! 16803/ 

0000-97, Vator do débito: R$ 573,66 proveniente débito relativo a 

ISS. inscrigio 133299-6, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA’(s) ns} 2003/014206, E, como a executada acima 

mencionada, encontra-se em lugar incerto e nao sabido, conforme 

consta nos aulos, motivo pelo qual fica(m) citada(s) pelo presente 
edjtal com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do piiblico e 

notadamente da citada, vai este edital afixado no local de costume 

e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e passado: nesta
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cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceardé, aos 09 de 

fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, moat, 0!1974-1, 

Analista Judicidrio Adjunto, o digitei_ e, eu, Carmen Lidiane Soares 

Coutinho, Dirctora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

oy 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributiria, por nomeagiio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execugdo: PROC N° 2005.0023.6438-9 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Francisco Ricardo Souza da Silva-CGC/ 
CPF:0492199873/0000-68. Valor do débito: RS 286,78 proveniente 

débito relativo a ISS. inscrigio 129315-0, referente ao periody de 

1999 a 2002, objeto da CDA'(s) n°(s) 2003/013421. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e niio 

sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias. para, nos 

5 (cineo) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugdo 

com os acréscimos legais ou oferecer no valor idénco. bem a 

penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 
do publico ¢ notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga, 

Dado ¢ passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela. 
mat. OL1974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Sek h 

JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execucées Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagiio legal, etc...., 

FAZ SABER a quantos virem o presente eédital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugdo: PROC N° 2005.0022.4892-3 Exeq: Fazenda Pdblica 
Municipal— Exec: Francisco Ferreira da Nascimento-CGC/ 

CPF:0037016893/0000-34. Valor do débito: R$ 286,74 proveniente 
débito relative a ISS, inscrigdo 111693-2, referente ao periodo de 
1999 ¢ 2002, objeto da CDA'(s) n°(s} 2003/010299. BE, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e nito 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m} 
citado{s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a dfvida, objeto da execugio 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo. bem a 
penhora para fins de direito. E, para que chegue ac conhecimento 

do ptiblico ¢ notadamente do citado, vai este edilal afixado no 
local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu. Edvanir de Oliveira Portela, 

mat. 011974-1, Analista Judicidério Adjunto, o digitei_ ¢, cu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574. o subscrevo., 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

wks 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais ¢ de Crimes 
Contra & Ordem Tributdéria, por nomeagio legal, ete.....   

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucio: PROC N® 2005.0029.0321-2 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Brice de Freitas Filho-CGC/CPF:0275957813/0000- 
53. Valor do débito: RS 654.21 proveniente débito relativo a ISS, 
inscrigdgo 155475-1, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto da 

CDA'(s) n°(s) 2003/019834, E, coma o executado acima mencionado, 
encontra-se em lugar incerto e nio sabido, conforme consta nos 
autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente edital com 

0 prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 
a divida, objeto da execuciio com os acréscimos legais ou oferecer 

no valor idéneo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do piiblico e notadamente do citado, vai 
este edital afixado no focal de costume e publicado uma sé vez 

no Diario da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, 
Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 
Adjunto, o digiter e¢, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ie Ya tt 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributiria, por nomeacio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execuggo, PROC N° 2006.0001.8466-7 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Evangelista Soares dos Santos-CGC/ 
CPF:0273458153/0000-15. Valor do débita: R$ 573.66 proveniente 
débito relative a ISS, inscrigio 140835-6, referente aa periodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA’(s) n°(s) 2003/015978. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e nio 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 
citado(s) pelo presente editat com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucio 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem A 
penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 
do publico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justia, 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 
mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho. Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

aa Wet 

JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucdes Fiscais e de Crimes 
Contra a Ordém Tributdria, por nomeacio legal, etc... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
éexecugig: PROC N® 2005.0028.4743-6 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Aurea Célia Alves da Silva Barbosa-CGC/ 
CPF:0368666283/0000-34. Valor do débito: R$ 860,54 proveniente 

débito relative a ISS, inscrigdo 141395-3, referente ao perfodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA’(s) ns) 2003/016087. E. como o 
executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e nao 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 
citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, tos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execuciio 

com os acréscimos legais ou oferecer no valor idjneo, bem A 
penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 
do piblico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justica. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela,
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mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

te thas 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagiio legal, etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Jujzo, a seguinte 
execugio: PROC N° 2005.0028.6998-7 Exeq: Fazenda Piblica 
Municipal- Exec: Angela Maria Vieira Géis-CGC/CPF:0321962373/ 

0060-53. Valor do débite: R$ 708.74 proveniente débito relativo a 
ISS, inscrigio 152782-7, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA’(s) n°(s) 2003/018858. E, como a executada acima 
mencionada, encontra-se em jugar incerto e nao sabido. conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citada(s) peld presente 

edital com o prazo de 30 dias. para, nos 3 (cinco) dias 
subsequentes. vir pagar a divida, objeto da execugio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 

fins de direito. E. para que chegue ao conhecimento do puiblico ¢ 

notadamente da citada, vai este edital afixado no local de costume 

e publicado uma sé vez no Didrio da Justicn. Dado e passado nesta 

cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceardé. aos 09 de 

fevereiro de 2007. Eu. Edvanir de Oliveira Portela, mart. 011974-I, 

Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen Lidiane Soares 

Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondenda. 

ae ak ie 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucdes Fiscais e de Crimes 
Contra & Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2005.0028.3288-9 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Francisco José Leite Filhio-CGC/CPF:0538261323/ 

0000-00, Valor do débito: RS 286,78 proveniente débito relativo a 

ISS, inserigio 113006-4, referente ao periodo de 1999 a 2002. objeto 

da CDA'’(s) n°(s) 2003/010525. E, como o executado acima 

Mencionado, encontra-se em lugar incerto e nio sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo. bem & penhora para 
fins de direito. E, para que chegue 20 conhecimento do publico e 

notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 

costume e¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 

09 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 

O11974-1, Analista Judictirio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo, 

a de de 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra & Ordem Tributdria, por nomeagio legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem 0 presente edital ou dele   

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2005.0028.3268-5 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal~ Exec: Francisco de Almeida Oliveira-CGC/ 

CPF:0393566633/0000-00. Valor do débito: R$ 213,50 proveniente 

débito relativo a ISS, inserigio 131578-1, referente ao periodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA'‘(s) n°(s) 2003/013869. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar’ incerto e nia 

sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica{m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias. para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugilo 

com os acréscimos !egais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 

penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 

do ptiblico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume ec publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. 

Dado ¢ passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceari, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu. Edvanir de Oliveira Portela, 

mat. 011974-1. Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JULZ DE DIREITO, respondendo. 

dete 

JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucées Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributiria, por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugio: PROC N®* 2005.0026.0452-5 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Francisco Domingos Pimenta Costa-CGC/ 

CPF:0002858383/0000-34, Valor do débito: R$ 1.625,74 proveniente 

débito relative a ISS, inscrigdo 001333-1, referente ao periodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA’(s) n°{s} 2003/000007. E. como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e niio 

sabido. conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

§ (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugiio 

com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 

penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 

do piblico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma 36 vez no Didrio da Justiga. 

Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceari, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 

mat, 011974-L, Analista Judicidcio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretera de Seerctarta, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, cespondendo. 

ke 

JUSTIGA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de ExecugGes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributéria, por nomeacdo legal. etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execugéo: PROC. N° 2005.0004.5417-8 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal Exec: Francisco Camurga Lima-CGC/CPF:0518777164/ 

0000-72. Valor do débito: RS 286,78 proveniente débito relativo'a 

ISS, inscrigio 107983-2, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA’(s) n°(s) 2003/009746. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nio sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica{m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a dfvida, objeto da execucio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do piublico ¢ 

notadamente do citado, vai este edital afixado no local de
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costume e publicado uma sé vez no Didrio da Sustica. Dado eé 

passada nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceari, aos 

09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, .mat. 

O11974-!, Analista Judicidério Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ae ke 

JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITAGAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

0 DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugdes Fiscais c de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributiria, por nomeagilo legal, etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo. a seguinte 

execugdo: PROC N® 2005.0025.7438-3 Exeq: Fazenda Pdblica 

Municipal—- Exec: Francisco Wellington Anchieta Gomes-CGC/ 

CPF:0212558653/0000-34. Valor do débite: R$ 860,54 proveniente 

débito relativo a ISS, inscrigéo 136794-3, referente ao perfodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA‘(s) n°(s) 2003/014937. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e niio 

sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

S (cinco) dias subsequentes. vir pagar a divida, objeto da execucio 

com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem A 

penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 

do piiblico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma si vez no Ditrio da Justiga. 

Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceard, aos 09 de feverciro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 

mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574. 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ae Re er 

JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (G0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributaria, por nomeacfio legal. ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugio; PROC N° 2606.0000.3571-8 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal— Exec: Jovane Gomes Soares-CGC/CPF:0163175643/0000- 

53. Valor do débito: R3 1.625,74 proveniente débito relativo a 155, 
inscrigdo 140449-0, referente ao periodo de 1999 1 2002, objeto da 

CDA'ts) n°%(s) 2003/015785. E, como o executado acima mencionado, 
encontra-se em lvgar incerto ¢ niio sabido, conforme consrta nos 
autos, motivo pelo qual fica(m) citado{s) pelo presente edital com 
© prazo de 30 dias, para, nos $ (cinco) dias subsequenites, vir pagar 
a divida, objeto da execugao com os acréscimos legais ou oferecer 
no valor idéneo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do ptiblico e notadamente do citado, vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma s6 vez 
no Ditrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceard. aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, 

Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judiciirio 
Adjunto, o digitei ¢, cu, Carmen Lidiane Soares Coutinho. Diretora de 
Secretaria, mat. 1574, 0 subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondende. 

ees 

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

© DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de ExecugGes Fiscais e de Crimes   

Contra 4 Ordem Tributaria. por nomeacdo legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugdo: PROC N® 2005.0064.5466-6 Exeq: Fazenda Ptiblica 
Munictpal- Exec: José Maria Teixeira Leal-CGC/CPF:0106236634/ 
0000-49. Valor do débito: R$ 1.625,74 proveniente débito relativo a 
ISS, inscrigio 108084-9, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA’(s) ns) 2003/009807,. E. como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nio sabido, conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vit pagar a divida, objeto da execugéo com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do pubilico e 
notadamente do citado, vat este edital afixado no local de 

costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justica. Dado -e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela. mat. 
011974-1, Analista Judiciario Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho. Diretora de Secretaria. mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

oem 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela S* Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra A Ordem Tributdria, por nomeacio legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juifzo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2005.0004.5414-3 Exeq: Fazenda Putiblica 
Monictpal- Exec: Margarida Cesdrio Vasconcelos-CGC/ 
CPP:0478409433/0000-49. Valor do débito: R$ 860,54 proveniente 

débito relativo a [SS, inscrigdo 128420-7, referente ao perfodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA’(s) n°(s) 2003/013246. E, como a 

executada acima mencionada, encontra-se em lugar incerto ¢ nao 

sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 
citada(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 
3 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida. objeto da execugdo 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idGneo, bem 2 
penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 

do ptblico e notadamente da citada, vai este edital afixado no 
local de costume e¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado -do 
Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 
mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho. Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

we a 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5" Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra & Ordem Tributdria, por nomeaciio legal, etc..... 

FAZ, SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execugdc: PROC N® 2005,0024.5065-0 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Maria Angela Faustino da Silva-CGC/ 
CPF;0511950463/0000-91, Valor do débito: R$ 860,54 proveniente 

débito relativo a [SS, inscrigao 136983-0. referente ao periodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA'(s) n(s} 2003/015018. E, como a 
executada acima mencionada, encontra-se em lugar incerto e nao 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 
citada(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execuciio 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem A 

penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 
do ptblico e notadamente da citada, vai este edital afixado no 
local de costume e publicado uma sé vez no Difrio da Justiga. 
Dado ¢ passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do
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Ceard. aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 
mat. O11974-[, Analista Judicidrio Adjumo, a digitei e, en, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

oh eae 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra A Ordem Tributdria, por nomeagio legal. etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 
execugio: PROC N®* 2005.0017.5995-9 Exeq: Fazenda Ptblica 

Municipal— Exec: Marcelo Porto Reis-CGC/CPF:0359574253/0000- 
20. Valor do débito: R$ 286,78 proveniente débito relativo a ISS, 
inscrigao 057843-6. referente a0 periodo de [999 a 2002, objeto da 
CDA'(s) n°(s) 2003/003618. E, como o executado acima mencionado, 

encontra-se em lugar incerto e ndo sabido, conforme consta nos 

autos, motivo pelo qual fica(m) citado{s) pelo presente edital com 

© prazo de 30 dias, para, nos 5 (cincc) dias subsequentes, vir pagar 

a divida, objeto da execugio com os acréscimos legais ou oferecer 

no valor idéneo, bem & penhora para fins de direito. E, para que 

chegue 30 conhecimento do piblico e notadameme do citado, vai 

este edital afixado no local de costume e publicado uma sd vez 

no Didrio da Justica. Dado ¢ passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, 
Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 

Adjunto, o digitei e, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCG BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Wem 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributaria, por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2005,0024.5172-9 Exeq: Fazenda Ptblica 
Municipal- Exec: Marcos Bastos Pedreira-CGC/CPF:0164045993/ 
0000-68. Valor do débito: RS 860,54 proveniente débito relative a 
ISS, inscrigio 136631-9, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA’{s) ns) 2003/014902. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nao sabide, conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 

acréscimos Iegais ou oferecer no valor idéneo, bem & penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do publico ¢ 

noiadamente do citado, vai este edital afixade no local de 

costume e publicado uma sé vez no Diario da Justiga, Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 

09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
O11974-L, Analista Judicidrio Adjunto., o digitei e. eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondende. 

ue ok bs 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e.de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacao legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele   

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucio: PROC N?® 2005.0022.5257-2 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: José Alinatan Lima Bezerra-CGC/CPF,0294959542/ 

0000-15. Valor do débito: RS 286,78 proveniente débito relative a 

18S, inscrig¢io 140361-3, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA’(s) ns) 2003/01573]. E, como o executado acima 

mnencionado, encontra-se em lugar incerto e néo sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 
subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucgfio com as 

acréscimos legais ou oferecer no valor idGneo, bem a penhora para 

fing de direito, E, para que chegue ao conhecimento do piiblico e 
notadamente do citade, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e¢ 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceara, aos 
09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitet e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIRETTO, respondendo, 

areas 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucies Fiscais e de Crimes 

Contra A Ordem Tributdria, por nomeagao legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2005.0027.0193-8 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Joaquim Pinto de Sousa Neto-CGC/CPF:0777398848/ 
G000-04. Valor do débito: R$ 165,26 proveniente deébito relativo a 
ISS, inscrigéo 090520-4, referente a0 periodo de 1999, 2001 e 2002. 
objeto da CDA'(s) n°(s) 2003/007246. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nfio sabido, conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugiic com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idjneo, bem 4 penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do ptiblico ¢ 
noladamente do citado, vai este edital afixada no local de 

costume e¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justiga, Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 

09 de fevereiro de 2007. En, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 

O11974-1. Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ae us a 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdiria, por nomeagiio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edita] ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2005,0022.4968-7 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal-- Exec: José Sérgio Leite Negreiras-CGC/CPF:005402 1903/ 
0000-72. Valor do débito: R$ 1.031,99 proveniente débito relative a 

ISS, inscricfio [37487-7. referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA'(s) ns) 2003/015063. E. come a executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e niio sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 
subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugdéo com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do piiblico e 
notadamente da citado, vai este edital afixado no local de 

costume ¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justica. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos
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09 de fevereiro de 2007. Bu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, réspondendo. 

aE oe 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucées Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria. por nomeagic legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execugio: PROC N° 2005.0004.5475-5 Exeqi Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Ronaldo Pereira da Silva-CGC/CPF:0389849893/ 

0000-04. Valor do débito: R$ 860,54 proveniente débito relativo a 

ISS, inserigio 108757-6, referente ao perfodo de 1999 a 2002. objeto 

da CDA(s} ns) 2003/009842. E. como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nao sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado{s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias. para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execuciéio com os 

acréscimos [egais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 

fins de direito. E, para que. chegue ao conhecimento do publico ¢ 

notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 

costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justica. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza. capital do Estado do Ceard, aos 

09 de fevereiro de 2007. Eu. Edvanir de Oliveira Portela, mat. 

011974-1, Analista Judicidric Adjunto, o digitet e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo, 

Reh Be 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugdes Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edita! ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugia: PROC N° 2005.0026.0981-0 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Francisco Cameiro Gomes-CGC/CPF:0555282877/ 
0000-15. Valor do débito: R$ 286,78 proveniente débito relative a 

(SS, inscrigfo 125659-9, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA’(s) ns) 2003/012873. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-s¢ em lugar incerto ¢ néo sabido, conforme 
consla nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para. nos 5 (cinco) dias 

subsequentes. vir pagar a divida, objeto da execucio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem & penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do piiblico ¢ 
notadamente do citado, vai este edital afixado no Iocal de 

costume ¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justica, Dado e 
passado nesta cidade de. Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
09 de feverciro de 2007. Eu. Edvanir de Oliveira Portela, mat. 

O1L974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat, 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

oh voy 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execucdes Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributirta, por nomeacio legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem 0 presente edital ou dele   

coohecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 
execugaio: PROC N° 2006.0001.8076-9 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal— Exec: Juliana Marqués Spiller-CGC/CPF:009777 1588/0000- 
40. Valor do débito: R$ 860.54 proveniente débito relativo a 185, 
inscrigio 147502-9, referente ao periodo de 1999 2 2002, objeto da 

CDA‘(s) n°(s) 2003/017510. E, como a executada acima mencionada, 
encontra-sé em lugar incerto e ndo sabido, conforme consta nos 
autos, motivo pelo qual fica(m) citada(s) pelo presente edital com 

o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 
a divida, objeto da execugio com os acréscimos legais ou oferecer 
no valor idéneo, bem a penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimente do ptblico ¢ notadamente da citada. vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma sd vez 

no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estade do Ceardé, aos 09 de fevereiro de 2007. Ex. 

Edvanir de Oliveira Portela. mat. 011974-1, Analista Judicidrio 
Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

wets ke 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Dircito respondendo pela 5° Vara de Execucgdes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacdo legal, etc... 

FAZ SABER a quantes virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo. a seguinte 

execu¢do: PROC N° 2005.0023.6277-7 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Rita Agilae Queiroz Secundino-CGC/ 

CPF:0388197403/0000-20, Valor do débito: R$ 860,54 proveniente 

débito relativo a ISS, inscrigio 145497-8, referente a0 perfodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA'(s) ns) 2003/016978. EF, como a 

executada acima mencionada, encontra-se em lugar incerta e nio 

sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

3 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucdo 

com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem A 
penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 

do publico e notadamente da citada, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela. 

mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretcra de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo, 

Series 

JUSTICA GRATUITA)} 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DEAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5" Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdtia, por nomeagio legal, ete... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo. a seguinte 

execugio: PROC N° 2005.0023.6435-4 Exeq: Fazenda Ptiblica 

Municipal- Exec: Roberto Wagner Bezerra Chagas-CGC/ 

CPF.0378290253/0000-04. Valor do débito: R$ 573,66 proveniente 

débito relative a ISS, inserigio 135955-0, referente ao periodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA'(s) n°(s) 2003/014725. E, como o 
executado acima mencionado, encontra-s¢ em lugar incerto e niio 

sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 
5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucio 

com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a 
penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 
do publico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

tocal de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do
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Ceard. aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 

mat, 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

eee 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAYALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacgido legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento liverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugio: PROC N° 2005.0022.8806-2 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal—- Exec: Roberto dos Santos Gomes-CGC/CPF-:0706617667/ 

0000-72. Valor do débito: RS 860.54 proveniente débito relativo a 

ISS, inscrigio 145563-0, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA’(s) n°(s} 2003/017014. E, como o executado acima 

mencionade, enconirase em lugar incerto e nio sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual Aica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 
acréscimos Iegais ou oferecer no valor idéneo, bem a penhora para 

fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento do publico e 

notadamente do citado, vai este ecdital afixado no local de 

costume e¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justiga, Dado e¢ 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 

09 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 

011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e. eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 9 subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

a ard 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Dirvito respondendo pela 3 Vara de Execucées Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributaéria, por nomeagio legal. etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento liverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2005.0026.0962-4 Exeq: Fazenda Pdblica 

Municipal— Exec: Francisca de Carvalho Lira-CGC/CPF:0041992448/ 
0000-59. Valor do débito: R$ 286,78 proveniente debito relative a 

ISS, inscrigdo 091511-4, referente ao perfodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA'’(s) av s) 2003/007386. E, como a executada acima 

mencionada, encontra-se em lugar incerto e nio sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citada(s) pelo presente . 

edital com o prazo de 30 dias, para. nos 5 (cinco) dias 
subsequentes. vir pagar a divida, objeto da execugiio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do publice ¢ 

noladamente da citada, vai este edital aftxado no local de costume 

e publicado uma sé vez no Dtirio da Justiga. Dado e passado nesta 

cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 09 de 

fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, 

Analista Judicidrio Adjunto. o digitei. e. eu. Carmen Lidiane Soares 

Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

oh tok 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugies Fiscats ¢ de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdiria, por nomeagic legal, etc... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele   

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2005.0023.9041-0 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Francisco Angelina de Souza-CGC/CPF:0195214643/ 

0000-72. Valor do débito: R$ 573,66 proveniente débito rejativo a 

ISS, inscrigico 086698-9, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA‘(s) ns) 2003/006685. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nio sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m} citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo. bem 4 penhora pam 
fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento do piiblico ¢ 

notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 

costume € publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza. capital do Estado do Ceard, aos 

O09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela. mat. 

011974-1, Analista'Judicidrio Adjunto. o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat: [574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondende. 

Ne ws at 

JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA GO)DIAS 

O. DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributiria. por nomeacdo legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edita!l ou dele 

conhecimento tiverem que tramila perante este Juizo, a seguinte 

execugio: PROC N° 2005.0022.8765-1 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal— Exec: José Ferreira de Oliveira-CGC/CPF:0262421413/ 

0000-53. Valor do débito. RS 573,66 proveniente débito relative a 
ISS, inscrigio 118367-2, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA’(s) n°{s) 2003/011379. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-sc em lugar incerto ¢ nio sabido. conforme 

consta nos aulos, motivo pelo qual fica(m) citado{s} pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para. nos 5 {cinco} dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 

acréscimos legais ou ofertecer no valor idéneo, bern 4 penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ac conhecimento do piblico e 

notadamente do citado, vai este cdital afixado no local de 

costume e¢ publicado uma sé vez no Difrio da Justig¢a. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 

Q9 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 

OL1974-1, Analista Judicigrio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Kapa 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugies Fiscais ¢ de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2006.0001.8433-0 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Francisco Kiayton Victor Bezerra-CGC/ 

CPF:0464070573/0000-53. Valor do débito: R$ 860,54 proveniente 

débito relative a ISS, inscrigéo 148227-0, referente ao periodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA’(s) n°{s) 2003/017843. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e ndo 

sabido, conforme consta nos autos, motive pelo qual fica{m) 

citado(s) pelo presente edilal com o prazo de 30 dias, para, nos 

S (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a 

penhora para fins de dircito. E, para que chegue ao conhecimento 

do piiblico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 
local de costume e publicado uma sé vez no Didsio da Justiga.
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Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 
mat. O11974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

wae 

JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

0 DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edilal ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucdéo: PROC N* 2005.0016.6170-3 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal— Exec: Laurentino de Melo Azevedo-CGC/CPF:0500377733/ 
0000-72. Valor do débito: RS 286,78 proveniente débito relativo a 

I§S, inscrigao 057843-6, referente ao periodo de 1999 4 2002, cbjeto 

da CDA’(s} ns) 2003/013194, EB, como o executado acima 

Mnencicnado, enconra-se em lugar incerto e nado sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado{s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 3 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugdo com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem A penhora para 

tins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do piiblico e 

notadamente do citado. vai este edital afixado no local de 

costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justica. Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceara, aos 

69 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
011974-1, Analista Judiciirio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat, 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

si ab at 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributaria, por nomeacio legal, etc..... 

FAZ SABER a quaatos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execucao: PROC N* 2006.0001.8462-4 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal— Exee: Elizabeth Rodrigues de Souza-CGC/CPF.0232143333/ 

0000-72. Valor do débito: R$ 1.625,74 proveniente débito relativo a 

ISS, inscrigdo 1408460-2, referente ao perfodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA‘*(s) n°(s) 2003/015981. E, como a executada acima 

mencionada, encontra-se em lugar incerto ¢ nao sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual ficu(m) citada(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 
subsequentes, vir pagar a dfvida, objeto da execugio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idénco, bem 4 penhora para 

fins de direito. E. para que chegue ao conhecimento do ptiblico e 
notadamente da citada, vai este edital afixado no local de costume 

¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e¢ passado nesta 
cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 09 de 

fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela. mat. 011974-1, 

Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e. eu, Carmen Lidiane Soares 

Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ah ait oe 

JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITAGCAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de ExecugGes Fiscais e de Crimes 

Contra &4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc.....   

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramila perante este Juizo, a seguinte 

execucdo: PROC N® 2005.0024,.1854-3 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal— Exec: José Rodrigues Bezerra-CGC/CPF-:007 1353603/0000- 

97. Valor do débito: RS 286,78 proveniente débito relativo a ISS, 
inscric¢io 111085-3, referente ao perfodo de 1999 a 2002, objeto da 

CDA(s) n°(s) 2003/010193, E, como o.executado acima mencionado, 
encontra-se em lugar incerto e nao sabido, conforme consta nos 

autos, motivo pelo qual ficafm) citado(s) pelo presente edital com 

0 prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 
a divida, objeto da execug¢do com os acréscimos legais ou oferecer 
no valor id6neo, bem 4A penhora para fins de direito, E, para que 

chegue a0 conhecimento do ptiblico e¢ notadamente do citado, vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma s6 vez 
no Difrio da Justiga. Dado ¢ passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceard. aos 09 de fevereiro de 2007. En, 

Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 
Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

hoe 

SECRETARIA DA 5° VARA DE EXECUCOES FISCAIS E 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. 
BOLETIM DE N°® 13/2007 EM 08/02/ 2007 

(QUSTIGA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugées Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 
execugdo: PROC N° 2005.0023.8355-3 Exeq: Fazenda Pdblica 

Municipal~ Exec: José Francisco das Chagas Filho-CGC/ 
CPF:0120063513/0000-20. Valor do débito: R$ 573,66 proveniente 

débito relativo a ISS, inscrigfio 130344-9, referente ao periodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA’(s) n°(s) 2003/013650. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e niio 
sabido. conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execuciio 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a 

penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 
do pdblico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 
local de costume e publicado uma sé vez no Diirio da Justiga. 
Dado e passado nesta cidade de Foitaleza, capital do Estado do 
Ceara, aos 08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 

mat. 011974-1, Analista Indicidrio Adjunto, o digitei ¢. eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subserevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

te ie a 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributéria, por nomeagio legal. etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinie 

execucdo: PROC N° 2005.0016.6432-0 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal— Exec: José de Nazareno de Paula Avelino-CGC/ 

CPF:0263 109453/0000-00. Valor do débito: R$ 286,78 proveniente 
débito relativo a ISS, inscrigio 121460-8, referente ao perfodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA'’(s) n°(s) 2003/011935. E, como o 
executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e niéo 
sabido. conforme consta nes autos, motive pelo qual ficafm) 
citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugiio 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 
penhora para fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento
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do ptblico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 
local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Sustiga. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceara, aos 08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela. 
mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitci e¢. eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

eat 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e¢ de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagao legal, etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucgiéo; PROC N° 2005.0026.0328-6 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal— Exec: Francisco Helder Ramos-CGC/CPF:0202802623/ 

0000-53. Valor do débito: RS 573.66 proveniente débito relative a 

ISS, inscrigdo 128553-0, referente ao periode de 1999 a 2002, objeto 
da CDA’(s) n°(s) 2003/013301. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se. em lugar incerto ¢ nfo sabido, conforme 
consta nos autas, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugic com os 
acréscimos legais ou oferecer ao valor idéneo. bem 4 penhora para 
fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento do plblico ¢ 

notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didrico da Justiga. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
08 de fevereiro de 2007. Eu. Edvanir de Oliveira Portela, mat. 

OLI974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, cu. Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondends, 

ak ke 

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra & Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que. tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucdo: PROC N° 2005.0022.4989-@ Exeq: Fazenda Ptiblica 
Municipal- Exec: Francisco Gerson Mendes de Souza-CGC/ 
CPF:6267877843/0000-68. Valor do débito: R$ 206,92 proveniente 

débito relativo a ISS. inscrigio 140369-9, referente 10 periodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA’(s) n°(s} 2003/015738. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e niio 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a 

penhora para fins de direitc. E, para que chegue a0 conhecimento 

do publico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 
local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. 
Dado ¢ passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceari, aos 08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de. Oliveira Portela, 
mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondenda. 

re 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5" Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes   

Contra & Ordem Tributdria, por nomeaciio legal, eic..... 

FAZ SABER a quantos virem 0 presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo. a seguinte 
execucio: PROC N° 2005.0018.4516-3 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal— Exec: José Adauto da Rocha-CGC/CPF:0053647603/0000- 

91. Valor do débito: RS 573.66 proveniente débito. relativo a ISS, 
inscri¢éo 104539-3, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto da 
CDA’{s) ns) 2003/009245. E, como o executado acima mencionado, 

encontra-se em lugar incerta ¢ nio sabido. conforme consia nos 

autos. motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente edital com 

o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 
a divida, objeto da execugio com os acréscimos legais ou oferecer 
no valor idéneo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 

chegue ao conhecimento do publico ¢ notadamente do citado, vai 
este edital afixado no tocal de costume e publicado uma 36 vez 
no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceard, aos O08 de fevereiro de 2007. Eu, 

Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 
Adjunto, o digitei 2, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ho 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria. por nomeacdo legal, ete..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugdo: PROC N° 2005.0018.4679-7 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal~- Exec: Julio César Sparano-CGC/CPF:0354801810/0000- 
68. Valor do débito: RS 860,54 proveniente débito relative a ISS, 

inscrigfo 121263-0, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto da 
CDA'(s) n°(s) 2003/011894, E. como o executado acima mencionado, 

encontra-se em lugar incerto e nio sabido, conforme consta nos 
autos, motivo pelo qua! fica(m) citado(s) pelo presente edital com 
o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 

a divida, objeto da execugio com os acréscimos legais ou oferecer 
no valor id6neo, bem & penhora para fins de direito. B. para que 
chegue ao conhecimento do priblico e notadamente do citado, vai 
este edital afixado no local de costume e pubdlicado uma sé vez 
no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceara, aos O08 de fevereiro de 2007. Eu, 
Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 

Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen Lidiane Soares Courinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1574, o subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

wae 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria. por nomeacio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo. a seguinte 

execucio: PROC N® 2065.0023.6265-3 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal— Exec: Francisco Helio de Oliveira-CGC/CPF.0308959793/ 
0000-49. Valor do débito: RS 286,78 proveniente débito relativo a 
18S, inscrigio 107975-1. referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA’(s) ns) 2003/009738,. E. como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e niio sabido, conforme 
consta nos autos, motiva pelo qual fica{m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 3 (cinco) dias 
subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 

fins de direito, E, para que cheeue ao conhecimento do publico e 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e
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passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
O11974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu. Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

hve 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucées Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdéria, por nomeagiio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugdo: PROC N° 2005.0022.5275-0 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Francisco Agostinho Donato-CGC/ 

CPF:008 1244343/0000-87. Valor do débito: RS 286,78 proveniente 
débito relativo a ISS. inscrigdo 140342-7, referente ao periodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA‘(s) n°(s) 2003/015719. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto ¢ nao 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 
citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucao 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idénco, bem A 
penhora para fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento 
do publico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga, 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceardé. aos 08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 
mat. 011974-1, Analista Judicidério Adjunto, o digitei e. eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE THREITO, respondendo. 

ste ok a 

. GUSTICGA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

GO DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucdes Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdértia, por nomeagao legal. etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo. 2 seguinte 
execugio: PROC N° 2005.0026.0414-2 Exeq: Fazenda Ptiblica 

Municipal- Exec: Francisco Moreira de Medeiros Filho-CGC/ 
CPF:0235844673/0000-49. Valor do débito: R$ 573,66 proveniente 
débito relative a ISS, inscrigio 111975-3, referente a9 periodo de 

1999 a 2002. objeto da CDA’(s) n°(s) 7003/010397. E, como o 

executado acima mencionado. encontra-se em lugar ineerto e nio 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 
citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias. para, nos 

S{cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucio 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a 

penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 

do piblico e¢ notadamente do citado, vai este edital afixado no 
local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justica, 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceardi, aos 08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 
mat. 011974-i, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e. eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Wangan 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugdes Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributéria, por nomeagdo legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem 9 presente edital ou dele   

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugio: PROC N° 2006.0014.9663-8 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal— Exec: José da Rocha Forte-CGC/CPF:113006393-34. Valor’ 

do déebito: RS 714,24 proveniente débito relativo a ISS, inscricdo 
154424-I, referente ao perfodo de 1999 4 2002, objeto da CDA‘(s) 

n°(s) 2003/019381. E. como o executado acima mencionado, encontra- 
se em lugar incerto e nao sabido, conforme consta nos autos, 

motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente edital com o 

prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 
a divida, objeto da execugio com os acréscimos legais ou oferecer 
no valor idineo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chezue a0 conhecimento do piblico ¢ notadamente do cifado. vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma sé vez 
no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceardi, aos 08 de fevereiro de 2007. Eu, 
Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 

Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat, 1574, .0 subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

aR 

(JUSTIGA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA 

(30)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5" Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria. por nomeacio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 
execugio: PROC N° 2005.0022.8739-2 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal—- Exec: José Welton Melo Oliveira-CGC/CPF:0434228103/ 
6000-15. Valor do débito: RS 860,54 proveniente débito relative a 

ISS, inserigio 115611-0, referente ao perfodo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA’(s) n°(s) 2003/010961. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e niio sabido, conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 
edital com ‘o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a d{vida, objeto da execugiio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idénco, bem & penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do piiblico e 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 

costume ¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado ¢ 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceari. aos 
08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Mae 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucées Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucdo: PROC N° 2005.0022.4878-8 Exeq: Fazenda Piblica 
Municipal— Exec: Joaquim Neto de Moura-CGC/CPF:0356725523/ 

0000-15. Valor do débito: R$ 573,66 proveniente débito relativo a 
ISS, inscrigio 111936-2, referente ao perfodo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA's} n%(s) 2003/010373. E, como o executado acima 
mencionado, encontra-se em lugar incerto ¢ niio sabido, conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugiio com os 
aeréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do piiblico e 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
08 de fevereiro de 2007. -Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat.
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OM974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitet e, eu. Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

oe 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributiria, por nomeagciio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantes virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucao: PROC N° 2005.0022.8677-9 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal— Exec: Joao Correia Lima-CGC/CPF:01079 17873/0000- 

20. Valor do débito: RS 286,78 proveniente débito relativo a ISS, 
inscrigazo 115700-0. referente ao perfode de 1999 a 2002, objeto da 

CDA‘{(s) n°(s) 2003/010981. E, como o executado acima mencionado, 
encontra-se em lugar incerto ¢ nao sabido, conforme consta nos 

autos. motivo pelo quai fica{m) citado(s) pelo presente edital com 

© prazo de 30 dias, para. nos 5 (cinco) dias subsequentes. vir pagar 

a divida, objelo da execug¢ie com os acréscimos legais ou oferecer 

no valor idéneo. bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 

chegue ao conhecimento do publico ¢ notadamente do citado, vai 

este edital afixado no local de costume e publicado uma sé vez 

no Didtio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceard, aos O08 de fevereiro de 2007. Eu, 

Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 

Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1574, @ subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUTZ DE DIREITO, respondendo. 

Wak tk 

(JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, !uiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugdes Fiscais ¢ de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legai, etc..... 

PAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2005.0027.0198-9 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal— Exec: Francisco de Souza-CGC/CPF:01075935733/0000- 

87. Valor do déhito: R$ 286,78 proveniente débiro relative a ISS, 

inscricio 097465-0, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto da 
CDA‘(Gs) ns) 2003/008228, E, como o executado acima mencionado, 

encontra-se em lugar incerto @ niio sabido, conforme consta nos 

autos, motivo pelo qual ftca(m) citado(s} pelo presente edital com 

0 prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar - 

a divida, objeto da execugSo com os acréscimos legais ou oferecer 
no valor idéneo, bem & penhora para fins de direito. FE, para que 

chegue ao conhecimento do piiblico ¢ notadamente do citado, vai 
este edital afixado no Iocal de costume e publicado uma sé vez 

no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceard, aos 08 de fevereiro de 2007. Eu, 

Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 

Adjunto, o digitei e, eu; Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ihe ie 

(JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5* Vara de ExecugGes Fiscais e de Crimes 

Contra & Ordem Tributdria, por nomeacdo legal, etc...., 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele   

conhecimento tiverem que tramila perante este Juizo, a seguinte 

execugio: PROC N° 2605.0016.6224-6 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal— Exec: Francisco José de Siqueira-CGC/CPF:0091749403/ 

0000-25. Valor do débito: RS 778,09 provenieme débito relative a 

ISS, inserigdo 099687-4, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA’(s) n°(s) 2003/008548. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto € nao sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucdo com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do piiblico e 

notadamente do citado. vai este edital alixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
O11974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subserevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUITZ DE DIREITO, respondendo. 

BOG 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugies Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc...., 

FAZ SABER a quantos virem o presente. edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo. a seguinte 
execucio: PROC N° 2005.0024.1813-6 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal— Exec: José Luciano de Sousa Santana-CGC/ 

CPF:0324665106/0000-00. Valor do débito: R$ 860,54 proveniente 

débito relativo a ISS, inserigio 111175-2, referente ao perfodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA'’(s) n°(s) 2003/010214. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e nio 

sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a d{vida. objeto da execucio 

com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a 

penhora para fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento 

do ptblico e¢ notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga, 

Dado ¢ passado nesta cidade de Fortaleza. capital do Estado do 

Ceari, aos O08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 

mat. 011974-1, Analista Judiciirio Adjunto, o digitei e, cu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria. mat. 1574. o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo, 

we Eee 

(IUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA GO)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra & Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execugiio: PROC N° 2005.0029.3628-5 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal— Exec: José Edes Maia-CGC/CPF:0192148043/0000-20, 

Valor do débito: RS 860,54 proveniente débito relative a ISS, inscrigdo 

140727-9, referente ao perfodo de 1999 a 2002, objeto da CDA'(s) 

n°(s) 2003/015926. E, como o executado acima mencionado, encontra- 

se em lugar incerto e¢ nio sabido, conforme consta nos autos, 

motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente edital com o 

prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 

a divida, objeto da execugio com os aeréscimos legais ou oferecer 

no valor id6neo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 

chegue ao conhecimento do publico e¢ notadamente do citado, vai 

este edital afixado no local de costume ¢ publicado uma s6 vez 

no Difrio da Justica. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceard. aos 08 de fevereiro de 2007. Eu,
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Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 

Adjunto, o digitei c, cu, Carmen Lidiane Soares Coutinho; Diretora de 

Secretaria. mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Wt he dh 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucdes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributéria, por nomeagdo legal, etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugdic: PROC N° 2005.0022.4976-8 Exeq: Fazenda Ptiblica 

Municipal—- Exec: José de Souza Neto-CGC/CPF:0074335653/0000- 

33. Valor do débito: R$ 1.625.74 proveniente débito relativo a ISS, 

inscrigio 137479-6, referente ao perfodo de 1999 a 2002. objeto da 
CDA'(s) n°(s) 2003/015058. E, como o executado acima mencionado, 

encontra-se em lugar incerto e nio sabido, conforme consta nos 

autos, motive pelo qual fica(m) citado(s} pelo presente edital com 

0 prozo de 30 dias, para. nos 4 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 

a divida, objeto da execugio com os acréscimos Jegais ou oferecer 

no valor idéneo, bem & penhora para fins de direito. E, para que 

chegue ao conhecimento do ptblico ¢ notadamente do citado, vai 

este edital afixado no local de costume e publicado uma sé vez 

no Didtio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceard, aos O08 de fevereiro de 2007. Eu, 

Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 

Adjunto, o digitei e, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo, 

ak ahok 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagiio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ov dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugéo: PROC N® 2005.0029,3893-8 Exeq: Fazenda Pdblica 

Municipal- Exec: Julio Inata des Santos-CGC/CPF:0233760663/0000- 

53. Valor do débito: R$ 752.21 proveniente débito relativo a ISS, 
inscrigéo 150656-0, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto da 
CDA‘(s} n°(s) 2003/018210. E, como o executado acima mencionado, 

enconira-se em lugar incerte e niio sabido, conforme consta nos 

autos. motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente edital com 
© prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 

a divida, objeto da execugio com os acréscimos legais ou oferecer 

no valor idénco, bem A penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do piiblico ¢ notadamente do citado, vai 
este edital aftxado no local de costume e publicado uma sé vez 

no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceard, aos O08 de fevereiro de 2007. Eu, 
Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidtio 

Adjunto, o digitei e, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ae 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execucées Fiscais e de Crimes 

Contra A Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele   

conhecimento tiverem que tramita perante este Juszo, a seguinte 
execugio: PROC N° 2005.0016.6206-8 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal— Exec: Joao Ricardo Ferreira Barros-CGC/CPF:047348 [273/ 

0000-04. Valor do débito: RS 286,78 proveniente débito relativo a 
ISS, inserigiio 127753-7, referente ao perfode de 1999 a 2002, objeto 
da CDA‘(s) n°(s} 2003/013163. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerta e nfo sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a d{vida, objeto da execugic com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 2 penhora para 
fins de direito, E. para que chegue ao conhecimento do publico e 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 

costume ¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justica. Dado ¢ 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard. aos 
08 de fevereiro de 20067. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢. eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ee ge 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5" Vara de ExecugGes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, ete... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a‘seguinte 

execucio; PROC N° 2005.0022.8713-9 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Joao Carlos Diégenes Parente-CGC/ 
CPF:0643472227/0000-34. Valor do débito: RS 860,54 proveniente 
débito relativo a ISS, inscrigio 116205-5, referente ao periodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA’(s) n°(s} 2003/011044. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e nio 

sabido, conforme consta nos autes, motivo pelo qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para; nos 
5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, ‘objeto da execucio 
com os acréscimes legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 
penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 
do ptblico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma sé vez no Difrio da Justiga. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceard, aos 0&8 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 

mat. 011974-1, Analista Judicidério Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Pio 

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

© DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagdo legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execugdo: PROC N° 2005.0029.3741-9 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: José Germano de Souza-CGC/CPF:0614368443/ 
6000-04. Valor do débito: R$ 860,54 proveniente débito relative a 
ISS. inserigio 146603-8, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA’(s) n°(s) 2003/017243. E. como o executado acima 

Mmencionado, encontra-se em lugar incerto e nao sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citadofs) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 
subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 
acréscimos legais gu oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 

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

costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Cearé, aos 
08 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
011974-1, Analista Judiciério Adjunto, o digitei e, eu, Carmen
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Lidtane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondenda. 

Me th Re 

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (G0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdiria, por nomeacio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucéo: PROC N° 2605.0023.6200-9 Exeq: Fazenda Publica 
Municipat— Exec: José Welton Nobre-CGC/CPF:0613253178/0000- 
53. Valor do débito: RS 860,54 proveniente débite relative a 15S, 
inserigdo 136048-5, referente ao perfodo de 1999 a 2002, objeto da 
CDA(s) n%(s) 2003/014772. E, como 0 executado acima mencionado, 
encontra-sé em lugar incerto e niio sabido, conforme consta nos 
autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente edital com 

o prazo de 30 dias, para. nos 5 (cinco) dias subsequentes. vir pagar 

a divida, objeto da execucio com os acréscimos legais ou oferecer 
no valor idéneo, bem & penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do piiblico ¢ notadamente do citado, vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma sé vez 

no Didrio da Justica. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceard. aos 08 de fevereiro de 2007. Eu, 

Edvanir de Oliveira Portela. mat. O11974-1, Analista Judicidrio 

Adjunto, o digitei e¢, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondenda. 

ae te 

(JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5’ Vara de Execugdes Fiscais ¢ de Crimes 

Contra & Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que (ramita perante este Juizo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2006.0002.3191-6 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Acelina Hilda Silva Mota-CGC/CPF:0231987453/ 

0000-49. Valor do débite: R$ 694,81 proveniente débito relative a 

ISS, inserigfo 153530-7. referente ao periodo de 1999 a 7002, objeto 
da CDA‘(s} ns) 2003/019021, E, como o executado acima 
mencionado. encontra-se em lugar incerto @ nio sabido, conforme 

consla nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo. bem A penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do publico ¢ 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume ¢ publicado uma s6 vez no Didrio da Justica. Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza. capital do Estado do Ceara, aos 

08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 

011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

rt 

(JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA G0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Dircito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais ¢ de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante esle Jufzo, a seguinte 

execugic: PROC N° 2606.0001.8377-6 Exeq: Fazenda Publica   

Municipal— Exec: Adriana Pereira de Oliveira-CGC/CPF:0525078743/ 
0000-68. Valor do débito: RS 860,54 proveniente débito relative a 

ISS, inserigio 140531-4, referente ao perfodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA’(s) ns} 2003/015828. E, come o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e¢ niio sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor id6neo, bem 4 penhora para 

fins de dircito. E, para que chegue ao conhecimento do ptiblico e 

notadamente do citado. vai este edital afixado no local de 
costume ¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceara. aos 
08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat, 

O11974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

are 

(JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (GO0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais ¢ de Crimes 

Contra A Ordem Triburiria, por nomeacio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo. a seguinte 

execugio: PROC N° 2005.0023.8178-0 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Jozelite Maia-CGC/CPF:0139247533/0000-34, 

Valor do débito: RS 573,66 proventente débito relative a ISS, inscrigdo 

086944-9, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto da CDA’(s) 

n°(s) 2003/006763. E, como o executado acima mencionado, encontra- 

se em lugar incerto e nio sabido, conforme consta nos autos, 

motive pelo qual fica(m} citado(s) pelo presente edital com o 
prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 

a divida, objeto da execugio com os acréscimos legais ou oferecer 

no valor idéneo, bem 4 penhora par fins de dirito. E, para que 

chegue ao conhecimento do piblico e notadamente do citado, vai 

este edital afixado no local de costume e publicado uma sd vez 

no Didrio da Jnstiga. Dado e¢ passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceari, aos 08 de feverciro de 2007. Eu, 

Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 

Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

tase 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execucdes Fiscais ¢ de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributiria, por nomeacdo legal, etc... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

exectcio: PROC N° 2005.0023.8336-7 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Afoncineide Ferreira dos Santos-CGC/ 

CPF:0072896421/0000-04. Valor do débito: RS 1.625,74 proveniente 

débito relative a ISS, inserigdo 145557-5, referente ao periodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA’{s) n%{s) 2003/017011. E. como o 

executady ucima mencionado, encontra-sé em lugar incerto e néo 

sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado{s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio 

com os acréscimos legaig ou oferecer no valor idGneo, bem 4 
penhora para fins de direito. E, para que chegue a0 conhecimento 

do piiblico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. 

Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceard, aos 08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela,
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mat, 011974-[, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscreva, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIRETITO, respondendo. 

Hee 

(JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAG COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de ExecugGes Fiscais e de Crimes 
Contra & Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc...., 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucio: PROC N® 2006.0016.1903-9 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal— Exec: Joao Daniel Moreira da Silva-CGC/CPF:414550373- 

20. Valor do débito: R$ 615,51 proveniente débito relativo a ISS, 

inscrigfo 140516-0, referente ao periodo de 2000 a 2002, objeto da 
CDA'(s) n°%(s) 2003/015821. E, como o executado acima mencionado, 

encontra-se em lugar incerto e nao sabido, conforme consta nos 
autos, motive pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente edital com 
o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes. vir pagar 
a divida, objeto da execugZo com os acréscimos legais ou oferecer 
no valor idjneo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do publico e¢ notadamente do citado, vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma sé vez 
no Difrio da Justiga. Dado ¢ passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceard, aos 08 de fevereiro de 2007. Eu, 

Edvanir de Oliveira Portela. mat. O11974-1, Analista Judicidrio 
Adjunto, o digitei e, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

See 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondende pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugio: PROC N®* 2005.0023.8309-0 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Francisco Rui Simées Filho-CGC/CPF:02356473843/ 
0000-49. Valor do débito: RS 1.625,74 proveniente débito relutivo a 

15S, inscrigfo 091962-4, referente ao perfodo de 1999 a 2002. objeto 
da CDA’(s} ns) 2003/007431. E, como o executado acima 

mencionade, encontra-se em lugar incerto e niio sabido, conforme 

consia nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 
subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem & penhora para 
fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento do publico e 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 

costume e publicado uma sé vez no Didtio da Sustica. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat, 

O11974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digilei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

oka 

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (0)DIAS 

© DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucio: PROC N° 2006.0001.8458-6 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Anténio Cletson Dias da Silva-CGC/CPF:0322728803/   

0000-63. Valor do débito: RS 860,54 proveniente débito relativo a 
ISS, inscrigfo 140844-5, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA’(s) nfs) 2003/015984, E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nado sabido, conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica(in) citado{s) pelo presente 
edita! com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 
subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do publico e 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume e¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e¢ 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard. aos 
08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondends. 

meer 

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA G0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributéria. por nomeacio legal, ete... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 
execugio; PROC N° 2005.0026.0438-0 Exeq: Fazenda Publica 

Municipai- Exec: Francisco Rhommel Fernandes Cavalcante-CGC/ 
CPF:0299721403/0000-34. Valor do débito: R$ 162,58 proveniente 
débito relativo a ISS, inscrigio [11813-7, referente ao perfodo de 
1999, objeto da CDA(s) n%(s) 2003/010336, E, como o executado 
acima mencionado, encontra-se em lugar incerto ¢ nio sabido, 
conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m} citada(s) 

pelo presente edital com o prazo de 30° dias, para, nos 5 (cinco) 
dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucg#o com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimente do piblico e 
notadamente do citado, vai ‘este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didric da Justiea. Dado é 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceani, aos 
O8 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

eee a 

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

0 DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugdes: Fiscais e de Crimes 

Contra A Ordem Tributdcia, por nomeaciio legal, ete..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo. a seguinte 

execugio: PROC N° 2005.6016.2933-8 Exeq: Fazenda Ptiblica 
Municipal- Exec: Flavio Belmino Barbosa Eyangelista-CGC/ 
CPF:0051705593/0000-72. Valor do débito; R$ 1,.625,74 proveniente 
débito retativo a ISS, inscrigdo 048858-5, referente ao periodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA’(s) n°(s) 2003/003079. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e nado 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucdo 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo. bem a 
penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 
do ptiblico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma s6 vez no Didrio da Justica. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Cearé, aos 08 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 

mat. 011974-!, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo.
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He He at 

(JOSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITAGAO COM PRAZO DE TRINTA (G0)DTAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais ¢ de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacdo legal, ete... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugcio: PROC N° 2005.0021.5928-9 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Francisca Cordeiro Soares-CGC/CPF:0203272773/ 

0000-00. Valor do débito: R$ 860,54 proveniente débito relativo a 

18S, inscrigio 135588-0, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA’(s) n°(s) 2003/014583, E, como a executada acima 
mencionada, encontra-se em lugar incerto ¢ niin sabido, conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 
subsequenics. vir pagar a divida, objeto da execugio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor id6neo, bem 4 penhora para 
fins de direito. E. para que chegue ao conhecimente do ptiblico e 

notadamente da citada, vai este edital afixado no local de costume 

e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga, Dado ¢ passado nesta 

cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 08 de 
fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, 

Analista Judicidrio Adjunto, o digilei e, eu, Carmen Lidiane Soares 

Coutinho, Diretora de Secretaria, mat, 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREFTO. respondendo. 

Sk ae 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria. por nomeaco legal, etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edilal ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Ju(zo. a seguinte 

execucio: PROC N° 2005.0004.5416-0 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Anténio Orneudo Mesquita-CGC/CPF:0422096683/ 

0000-87. Valor do débito: R$ 860,54 provenicente débito relativo a 

ISS, inscrigdo 128415-0, referente ao pericdo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA’{s) ns) 2003/013244. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e nado sabido, conforme 

consta nos autos, motive pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias. para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugia com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem & penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do piblico ¢ 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 

costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceara, aos 

08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 

O11974-1, Analista Sudiciirio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria. mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ah oh ae 

(JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (GO0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de ExecugGes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimente tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execucao: PROC N° 2005,0028.4608-1 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal- Exec: Raimundo Reginaldo de Oliveira-CGC/ 

CPF:0195513123/0000-68. Valor do débito: RS 860,54 proveniente 

débito relative a ISS, inscrigfo [37911-9, referente ao periodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA’(s) n°(s} 2003/015107. E, como o   

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerio ¢ niio 

sabido, conforme consta nos autos. motivo pela qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com oa prazo de 30 dias. para, nos 

5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugiio 

com os acréscimos legais ou oferecer ne valor idéneo, bem a 
penhora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 

do publico e notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Sustiga. 

Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital de Estado do 

Ceari, aos 08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 

mat. 011974-1, Analista Judiciério Adjunto, o digitei e. eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

aaa er 

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

O BOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugdes Fiseais ¢ de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagiio legal, etc... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo. a seguinte 

execugio: PROC N° 2005.0029,0310-7 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal— Exec: Francisco Alberto de Farias-CGC/CPF:0057179143/ 

0000-34. Valor do débito: R$ 693.93 proveniente débito relative a 

ISS, inscrig¢fic 155081-0, referente ao perfodo de [999 a 2002, objeto 

da CDA‘(s}) ns} 2003/019685. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e¢ nao sabido, conforme 

consta nes autos, motive pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execuyic com os 

acréscimos Iegais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do piiblico e 

notadamente do citado, vai este edital aftxado no local de 

costume ¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceara, aos 

O08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela. mat. 

QO11974-1. Analista Judicidria Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

mde 

QWUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITAGAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagiio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edilal ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugio: PROC N° 2005.0025.3370-9 Exeq: Fazenda Publica 

Municipal— Exec: Fernando José Pinto-CGC/CPF:0104939563/0000- 
87. Valor do débito: R$ 1.080,84 proveniente débito relativo a ISS. 

inscrigdo 074592-8, referente ao periodo de 1999, 2000 e 2002, objeto 
da CDA’(s) n°(s) 2003/004870. E, como o executado acima 
mencionado, encontra-se em lugar incerto e nao sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para. nos 5 (cinco) dias 

subscquentes, vir pagar a divida, objeto da execugdo com os 
acréscimos legaig ou oferecer no valor idjneo, bem a penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ac conhecimento do piblico ¢ 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume ¢ publicado uma s6 vez no Didrio da Justica. Dado e¢ 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, ans 

08 de fevereciro de-2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 

011974-1, Analista Judicidério Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo.
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ees 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagio legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que. tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execucio: PROC N° 2005.0023,.6284-0 Exeq: Fazenda Ptiblica 

Municipal— Exec: Francisco Caetano de Castro-CGC/CPF:0366260073/ 
0000-00. Valor do débito: RS 860.54 proveniente débito relativo a 
TSS, inscrig¢io 145530-3, referente a0 periodo de 1999 a 2002, objeto 

da CDA’(s) ns} 2003/016996, E, como o executado acima 
mencionado, encontra-se em lugar incerto e ndo sabido. conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias. para, nos 5 (cinco) dias 
subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 
acréscimos legais ou oferecer no yalor idGneo, bem & penhora para 

fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do publico é 

notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justica. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 

08 de fevereiro de 2007. Ru, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
O11974-1, Analista Judicidrio Adjunte, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondends. 

on ue 

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

QO DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de ExecugGes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacdo legal, ete... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execugio: PROC N° 2005.0007.6543-2 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Mario de Alencar-CGC/CPF:0462045986/0000-00. 
Valor do débito: R$ 286,78 proveniente débito relativo a ISS, inscrigdo 
062171-4, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto da CDA’(s) 
n°(s) 2003/003923, E, como o executado acima mencionado, encontra- 

se em lugar incerto e nao sabido, conforme consta nos autos, 

motivo pelo qual fica(m) citado(s) pelo presente edital com o 
prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 
a d{vida, objeto da execucdo com os acréscimos legais ou oferecer 

no valor idéneo, bem 4 penhora para fins de direito, E, para que 
chegue ao conhecimento do ptiblico ¢ notadamente do citado, vai 

este edital afixado no local de costume e publicado uma sé vez 
no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceard. aos O08 de fevereiro de 2007, En, 
Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judicidrio 
Adjunto, o digitei e, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Direrora de 

Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUTZ DE DIREJTO, respondendo. 

ook te 

(JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacdo legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugdo: PROC N° 2005.0028.6973-1 Exeq: Fazenda Ptblica 
Municipal- Exec: Fernando Laurindo Polita Boff-CGC/ 
CPF:597643920-91. Valor do débito: RS 286,78 proveniente débito 
relativo a ISS, inscrigio 141496-8, referente ao periodo de 1999 a 
2002, objeto da CDA'(s) n°(s) 2003/016138. E, como o executado 
acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e nao sabido,   

conforme. consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado(s) 

pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) 
dias subsequentes, vir pagar a dfvida, ebjeto da execucio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem & penhora para 
fins de direito, E, para que chegue ao conhecimento do publico ¢ 
notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justica, Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 

08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho. Diretora de Secretaria. mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ay 

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

0 DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execuctes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacio legal, ete..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugdo: PROC N* 2006.0002,1943-6 Exeq: Fazenda Ptiblica 
Municipal— Exec: Mara Nilzete Lima-CGC/CPF:0648520758/0000- 
91. Valor do débito: RS 654.25 proveniente débito relativo a ISS, 
inscri¢éo 156924-4, referente ao perioade dé 1999 a 2002, objeto da 
CDA‘(s) n°(s) 2003/020113. EB, como a executada acima mencionada, 

encontra-se em lugar incerto ¢ nao sabido, conforme consta nos 
autos, motivo pelo qual fica(m) citada(s) pelo presente edital com 
© prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar 
a divida, objeto da execugio com os acréscimos legais ou oferecer 

no valor idéneo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do publico e notadamente da citada. vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma s6 vez 
no Didrio da Justica. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceardé, aos O08 de fevereiro de 2007. Eu, 

Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Analista Judiciirio 
Adjunto, o digitei e, eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1574, o subserevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Fee 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execucdes Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributaria, por nomeagio legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugdo: PROC N° 2006.0002.3821-@ Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Francisco Geovd de Castro Sales-CGC/ 
CPP:0234842333/0000-20. Valor do débito: R$ 573.66 proveniente 

débito relativo a [SS, inscrigio 126504-0, referente ao perfodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA'(s) n°(s) 2003/013011. E, come o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e nio 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 

citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 

3 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida. objeto da execucto 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a& 

penhora para fins de direito. E, para que chepue ao conhecimento 
do ptblico ¢ notadamente do citado, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justica. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceari, aos 08 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 
mat. 011974-[, Analista Judicidrio Adjunto. o digitei e, ex, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat, 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

et ae
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(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributéria, por nomeagio legal, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugio: PRGC N° 2005.0026.3050-0 Exeq: Fazenda Piblica 
Municipal— Exec: Evaldo Evangelista Moreira-CGC/CPF:01049439 13/ 
0000-91. Valor do débito: R$ 860.54 proveniente débito relativo a 

ISS, inscrigio 138544-5, referente ao perfoda de 1999 a 2002, objeto 
da CDA'(s) a°(s) 2003/015269. E, como o executado acima 

mencionado, encontra-se em lugar incerto e no sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) citado{s) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes. vir pagar a divida, objeto da execugio com os 
acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo. bem 4 penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimenta do piiblico e 
notadamente do citado. vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga, Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza. capital do Estado do Ceard, aos 
08 de fevereiro de 2007. Eu. Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
O11974-[, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

hm 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeagao legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ov dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucio: PROC N° 2005.0028.4891-2 Exeq: Fazenda Puiblica 
Municipal- Exec: Elys Christiny Barbosa Alves-CGC/CPF:04223301 13/ 
0000-68, Valor do débito: RS 734,95 proveniente débito relative a 
ISS, inscrigio 153618-4, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA'(s}) ns} 2003/019074. E, como o executado acima 
mencionado. encontra-se em lugar incerto e 080 sabido, conforme 
consta nos autos, motive pelo qual fica(m) citadofs) pelo presente 

edital com o prazo de 30 dias, para, nos 3 (cinco) dias 
subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugio com os 

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 
fins de direito. E. para que chegue ao conhecimento do piublico e 

notadamente do citado, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sd vez no Didrio da Justiga, Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza. capital do Estado do Ceara, aos 
08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 
011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e, eu, Carmen . 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o-subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

He 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeacio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucio: PROC N* 2005,0028.3456-4 Exeq: Fazenda Pdblica 
Municipal- Exec: Maria Andréa Luz da Silva-CGC/CPF:0555034703/ 
0000-20. Valor do débito: R$ 860,54 proveniente débito relativo a 
ISS, inscrigfo 138575-5, referente ao periodo de 1999 a 2002, objeto 
da CDA’(s) n°(s) 2003/015286. E, como a executada acima 

mencionada, encontra-se em lugar incerto e nio sabido, conforme 
consta nos autos, motive pelo qual fica(m) citada(s) pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para, nos 3 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a dfvida, objeto da execugdo com os   

acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 
fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento do puiblico e 
notadamente da citada, vai este ¢edital afixado no local de costume 
e publicado uma s6 vez no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta 
cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos O8 de 

fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, 
Analista Judicidrio Adjunto. co digitei e. cu, Carmen Lidiane Soares 
Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ie 

(JUSTIGA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (G0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execucdes Fiscais « de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributéria, por nomeagiio legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 
execucio: PROC N° 2005.0027.0160-1 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal- Exec: Maria da Paz Marques da Silva-CGC/ 
CPF.0362549753/0000-00. Valor do débito: R$ 143,33 proveniente 

débito celativo a 15S, inscrigéo 091893-8, referente ao perfodo de 
1999 e 2002, objeto da CDA'’(s) ns) 2003/007423. E, como a 
executada acima mencionada, encontra-se em lugar incerto e nio 

sabida, conforme consta nos autos. motivo pelo qual fica(m) 
citada(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para. nos 
§ (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execuciio 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem a 
penhora para fins de direito. E. para que chegue ao conhecimento 
do ptiblico e notadamente da citada, vai este edital afixado no 
local de costume e publicado uma s6 vez no Didrio da Justiga. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceari, aos O08 de feverciro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela. 
mat, 011974-1, Analista Judicidério Adjunto. o digitei e, eu, Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

weak 

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (0}DIAS 

0 DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugies Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributaria, por nomeagfo legal, etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugio: PROC N° 2005.0018.9709-0 Exeq: Fazenda Publica 
Municipal—- Exec: Maria de Fatima Abreu Saraiva-CGC/ 
CPF:0778604544/0000-91. Valor do débito: RS 286.78 proveniente 
débito relative a ISS, inscrigdo 120050-0, referente ao perfodo de 
1999 a 2002, obdjeto da CDA’(s) n®°(s) 2003/011695. E, como a 

executada acima mencionada, encontra-sc em lugar incerto e nao 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m) 
citada(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para, nos 
5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a dfvida, objeto da execugio 
com os acréscimos legais ou oferecer no valor idémeo, bem 4 

penhora para fins de direito. F, para que chegue ao conhecimento 

do ptblico ¢ notadamente da citada, vai este edital afixado no 
local de costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. 

Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Cearé, aos 08 de feverciro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 
mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto, o digitel e, eu. Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo, 

a ti 

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA @G0)DIAS 

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais e de Crimes
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Contra 4 Ordem Tributaria, por nomeagio legal. etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimtento tiverem que tramita perante este Jufzo. a seguinte 
execug¢do: PROC N° 2005.0022.5248-3 Exeq: Fazenda Piiblica 
Municipal- Exec: Addlia Fonseca Cavalcante Fernandes-CGC/ 

CPF:0511422953/0000-20. Valor do débito: R$ 1.625,74 proveniente 
débito relativo a ISS, inscrigfo 136084-1, referente ao periodo de 

1999 a 2002, objeto da CDA'(s) n°(s) 2003/014788. E, como a 
executada acima mencionada, encontra-se em lugar incerto e nio 
sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual fica(m} 
citada(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias. para, nos 

3 (cinco) dias subsequemes, vir pagar a divida, objeto da execucdo 

com os acréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem A 
penkora para fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento 
do ptblico e notadamente da citada, vai este edital afixado no 

local de costume e publicado uma sd vez no Didrio da Justica. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceard, aos O08 de fevereiro de 2007, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 
mat. O11974-1, Analista Judicidério Adjunto, o digitei e. eu, Carmen 

Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, o subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Tat 

(JUSTICA GRATUITA) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30)DTAS 

0 DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdria, por nomeaciio legal. ete... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucdo: PROC N" 2006.0001.4060-0 Exeq: Fazenda Ptiblica 
Municipal- Exec: Francisco Denilson de Souza Alves-CGC/ 
CPF:0549687983/0000-34, Valor do débito: R$ 777,42 proveniente 
débito relative a ISS, inscrigdo 152359-7, referente ao periodo de 
1999 a 2002, objeto da CDA’(s) ns) 2003/018659. E, como o 

executado acima mencionado, encontra-se em lugar incerto e nado 
sabido, conforme consta nos autos, motive pelo qual fica(m) 
citado(s) pelo presente edital com o prazo de 30 dias, para. nes 
5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execucdo 
com os ucréscimos legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 
penhora para fins de direito. E. para que chegue ao conhecimento 
do ptiblico ec notadamente do citado, vai este edital afixado no 
local de costume ¢ publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. 
Dado ¢ passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Cearé, aos 08 de fevereiro de 2007. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, 
mat. 011974-1, Analista Judicidrio Adjunto. o digitei ¢, eu. Carmen 
Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1574, 0 subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respoadenda. 

  

  

16 - COMARCAS DO INTERIOR 
  

  

  

  

16.1 - EDITAIS, AVISOS E OUTROS 
EXPEDIENTES 
  

  

  

COMARCA D DE E ATUABA 
  

    

SECRETARIA DE VARA UNICA 

“D4A-SE A GRATUIDADE DA JUSTICA, CONFORME 
DESPACHO DO MM. JUIZ DIREITO, RESPONDENDO POR 
ESTA COMARCA, DR. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, AS 
FLS. 02.” 

EDITALDE INTERDICAO 

© Doutor Anténio Cristiano de Cravalho Magalhies, Juiz 

  

  

Substitute desta COMARCA DE Aiuaba/CE, por nomeaciio legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente virem que. perante este Juizo 
e Secretaria de Vara Unica, foram processados og termos de CURATELA 

. INTERDICAO (proc. 2005.0024.6544-4/0) de ERONALDO 

ARAUJO SILVA tendo sido nomeada como sua curadora a Sr? LUTZA 
ARAUJO DA SILVA, que atuard como representante do interditando, 

em todos os ates de sua vida civil. até que se verifique o eventual 
levantamento da presente interdic¢io requerido por quem de direito. e 
tendo como causa da interdigio Retardo mental grave (CID F72). 

Do que para constar e para os efeitos do art. 1.184 do Cédigo de 
Processo Civil, foi passado este edital, que deverd ser publicado na 
placar do Férum por 30(trinta) dias ¢ no Didrio da Justica por 03 (trés) 
vezes, com intervalos cegulares de 10(dez) dias de uma para outra 
publicagio. Dado ¢ passado nesta COMARCA DE Aiuaba-Ce, Secretaria 

de Vara Unica. aos vinte e dois (22) dias do més de junho do ano de dois 
mil e seis(2006). Eu, . (Wilson Santos de Oliveira). Diretor de Secretaria, 
digitet e subscrevi. 

Anténio Cristiano de Carvalho Magalhies 
Juiz Substituta 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

teste a 

“DA-SE A GRATUIDADE DA JUSTICA, CONFORME 
DESPACHO DO MM. JUIZ SUBSTITUTO, DR. ANTONIO 
CRISTIANO DE CARVALHO MAGALHAES, AS FLS, 12.” 

EDITAL DE INTERDICAO 

© Doutor Anténio Cristiano de Cravalho Magalhies, Juiz 
Substituto desta COMARCA DE Aiuaba/CE. por nomeacdo legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente virem que. perante este Juizo 
e Secretaria de Vara Unica, foram processados os termos de CURATELA 
- INTERDICAO (proc. 2006.0001,.2081-2/0} de LIDUINA DE 
ANDRADE tendo sido nomeada como sua curadora a Sr? FRANCISCA 
DE ANDRADE ROCHA, que atuard como representante do 
interditando, em todos os atos de sua vida civil, até que se verifique o 
eventual levantamento da presente interdigdo requerido por quem de 
direito, ¢ tendo como causa da interdicfiio Retardo mental leve (CID~ 
F70). De que para constar ¢ para os efeitos do art. 1.184 de Cédigo de 
Processo Civil, foi passado este edital, que deverd ser publicado na 
placar do Forum por 30(trinta) dias ¢ no Didrio da Justica por 03 (trés) 
vezes, com intervalos regulares de [O(dez) dias de uma para outra 
publicagado, Dado e passado nesta COMARCA DE Aiuaba-Ce, Secretaria 
de Vara Unica. avs vinte e dois (22) dias do més de junho do ano de dois 
mil e seis(2006). Eu, , (Wilson Santos de Oliveira), Diretor de Secretaria, 
digitei ¢ subserevi. 

Antinio Cristiano de Carvalho Magalhies 
Juiz Substituto 

DJ 14/02, 26/02 ¢ 08/03/2007 

~ COMARCA DE AMONTADA. 
dec ERASE™ “eit tite tegen at dee 

EDITAL DE INTIMACKO 

JUSTICA GRATUITA 
( PRAZO 20 DIAS ) 

  

      

© Juiz Substituto Titular da COMARCA DE Amontada. Bel. 
Ricardo Alexandre da Silva Costa, por nomeagio legal ¢ etc. 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem, que perante este Juizo ¢ Seeretaria de Vara 

Unica, tramita uma Acido Civil de Alvard Judicial registrada sob o N° 
2600.0001.3693-0, no qual figura como requerente EDMILSON IRINEU 
DOS SANTOS, brasileiro, vitivo, agricultor, com dltimo enderego na 

localidade de Cariri, Amontada/Ce, niio tendo sido intimado pessoalmente 
no enderego acima mencionado, fica o mesmo. por meio deste Edital. 
INTIMADO para, no prazo de 48 horas, movimentar o feito, sob 
pensa de extingdo do processo sem resoluciio do mérito, referente ao 
processo supra mencionado, Dd-se a gratuidade da justicas as fis. 16v. 
Amontada, 09 de fevereiro de 2007. Bu, Neide da Silva Rodrigues, 

servidora publica 4 disposicdo, o digitei e eu, José Osivam de Sousa 
Lima, Diretor de Secretaria, o revisei. 

Dr. Ricardo Alexandre da Silva Costa 
Juiz Substituto TJ-CE
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COMARCA DE ARACOIABA 
  

  

  Lett sronane 
  

JUSTICA GRATUITA, CONFORME DESPACHO DE FLS. 02 
DOS AUTOS 

EDITAL DE CITACAO 
PRAZO DE VINTE DIAS 

A DRA. NATALIA ALMINO GONDIM, Juiza de Direito, 
Titular da COMARCA DE Anucoiaba, Estado do Ceard, por nomeagdo 
legal, cic. FA% SABER a todos que virem o presente Edital de Citagdo 
ou dele conhecimento tiverem que, neste Jufzo, tramita uma Agio de 
Guarda Judicial promovida por JOSE ITAMAR BARRETO DA SILVA, 
processo n° 2006,0025.3269-7, na qual o promovente pretende que 
Ihe seja concedido a Guarda do menor Antonio Italo Martins da Silva, 
mandou a MMa. Juiza expedir o presente Edital de Citacio, com prazo 
de 20 dias, contados da data da publicagdo, pelo qual fica a requerida 
FRANCISCA ERIKA GOMES MARTINS citada para os termos da 
Aciio de Guarda Judicial para, querende e no prazo de 10 dias. contestar, 
oferecendo resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas ¢ 
oferecer desde logo o rol de testemunhas ¢ documentos. conforme 
dispde o artigo 158 do Estatuto da Crianga e do Adolescente, sob pena 
de serem considerados verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
decretagio de sua revelia e contissiio quanto a matéria de falo (Art. 285 
e319 do CPC). Dado e passado nesta Cidade de Aracoiaba/CE, aos 
vinte e cinco (25) dias do més de janeiro do ano dois mil e sete (2007). 

Eu, AA: Antonio Gomes Nogueira, Analista Judicidrio Adjunto, mat. 
000122-1-1 o digitei. e en, AA: José Reginaldo da Silva Oliveira. 
Diretor de Secretaria o subscrevo. AA: Natdlia Almino Gondim, 

Juiza de Direito Titular . 

  

  

  

COMARCA VINCULADA DEARNEIROZ 
  

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO 

(COM 0 PRAZO DE 20 DIAS) 

O DR. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, MM. JUIZ DE 
DIREITO RESPONDENDO PELA COMARCA VINCULADA DE 
ARNEIROZ, ESTADO DO CEARA, POR TITULO E NOMEACAO 
LEGAL, ETC. 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem que, por esta 
Comarca Vinculada, tramita 9 processo n° 1999.174.00063-2 - Acdo 
de Dissidio Individual, que tem como requerente JOSEFA ADELIA DE 
SOUSA contra a Prefeitura Municipal de Armeiroz, estando a requerente 
alualmente em endereco desconhecido, ficando esta, através do presente 

EDITAL, intimada para manifestar interesse no prosseguimento do 
feito, sob pena de extingio e arquivamento, nos termos do art. 267, LI 
e § 1° do CPC. E, para que chegue ao conhecimento da promovente, 

mandou expedir o presente edital, que sera publicado no diario da Justica 
e afixado no local de costume. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca Vinculada de Ameiroz. 

Estado do Ceard, aos vinte e cinco (25) dias do més de janeiro do ano 
dois mil ¢ sete (2007), Eu,Analista Judicidrio, o digitei ¢ o subscrevi- 

FRANCISCO DUARTE PINHEIRO 

Juiz de Direito 

  

  

COMARCA DE BARBALHA 
  

  

SECRETARIA DA 1? VARA 
EDITAL DE CITACAO 

Prazo 20 dias 

ISENCAO LEGAL DE CUSTAS (art.141§2°ECA) 

O Dr. Demeétrio de Souza Pereira, MM. Juiz de Direito da 1° 
Vara da COMARCA DE Barbalha-CE, na forma da Lei, ete. 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAGAO virem 
ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juizo uma agio de 
ADOGAO (2006.0017.7796-3) da menor Bruna Vanessa da Silva, 
nascido(a)(s) aos 23/08/2004, filho(a)(s) de Maria Ana Cleide da Silva 
Nascimento e pai nao declarado; requerida por Antonio Marcos Pinheiro 
e Ana Maria Lopes dos Santes, brasileiro, casados eclesiasticamente, 
ele operador de maquina, ela agricultora, residentes e domiciliados na 
Rua Jullis Rimet n° 892, Bela Vista, nesta cidade. E como tenha sido 

determinado a citagdo da mde bioldgica da menor supra citada, € 0   

presente edital para CITAR a mie biolégica da menor Bruna 
Vanessa da Silva, a fim de que no prazo de 10 (dez) dias oferega. se 
quiser, contestagdo 4 presente agio, indicando as provas a serem 
produzidas ¢ oterecendo desde logo o rol das (estemunhas ¢ documentos. 
E para que chegue ao conhecimento de todos. especialmente a mie 
biolégica acima nominada, o presente edital serd afixado no local de 
costume é publicade no Didrio de Justiga do Estado do Ceard. Dade ¢ 
passade nesta cidade de Barbalha(CE), aos doze (12) dias do més de 

fevereiro do ano dois mil e sete (2007). Eu, (ass) Jailson Matos Nobre, 

Analista Judicidrio Adjunto, digitei. E eu, (ass)Cicero Ricardo Cavalcante 
da Silva, Diretor de Secretaria da 1*, Vara, conferi. 

DEMETRIO DE SOUZA PEREIRA 
Juiz de Direito da 1° Vara 

  

  

COMARCA DE CAMPOS SALES 
  

  

SECRETARIA DE VARA UNICA 
Justiga Gratuita — 

EDITALDE INTERDICAO 

A MM." Jufza de Direito Auxiliar Maria Lucia Vieira, 
Respondendo por esta COMARCA DE Campos Sales, Estado do 

Ceard, por nomeagio legal, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento liverem, que por esle Juizo e respectiva Secretaria, 

tramitou uma Acido de Interdigdo/Curatela, Proc. N.° 2004,0006.6339- 
6, onde foi requerida e decretada por sentenga datada de 28/11/2006, 

devidamente transitada em julgado em 23/01/2007, a interdigdo de 
MARIA RAIMUNDA DE LACERDA ANDRADE, brasileira. casada. 

agricultora, natural de Campos Sales/CE, nascida aos 09/06/1955, filha 

de José Saturnino do Nascimento e de Raimunda Crispina de Lacerda, 

residente ¢ domiciliada no Sitio Volta, Distrito de Itagud, neste Municipio 

de Campos Sales/Ceard, portadora de deficiéncia mental classificada 

como CID. F-31, evidenciando a incapacidade da Interditanda de cxercer 

os atos da vida civil, na forma do art. 3°, II, do Cédigo Civil, e, de 

acordo com o art. 454, § 2°, do mesmo Cédigo, foi nomeada Curadora, 

sob compromisso, sua filha ANA PAULA DE ANDRADE LACERDA. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos mandou a MM?. Jufza, 

expedir-o presente Edital que deverd ser publicado por trés (03) vezes 

com intervalo de dez (10) dias, na forma do art. 1.184 do CPC. Dado 

e passado nesta Cidade e COMARCA DE Campos Sales, Estado do 

Ceara, aos 26/01/2007, Eu. Maria Telma Ferreira Lima, Diretora de 

Secretaria — resp., o digitei e subserevi. 

MARIA LUCIA VIEIRA 
JU{ZA DE DIRELTO AUXILIAR (RESP) 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

a a att 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
Justiga Gratuita 

EDITALDE INTERDICAG 

A MM. Suiza de Direito Daniela Lima da Rocha, Titular desta 
COMARCA DE Campos Sales, Estado do Ceard, por nomeagio legal, 

etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Jufzo e respectiva Secretaria, 

tramitou uma Agio de Interdi¢ao/Curatela, Proc. N.* 2004.0009.3500- 

3, onde foi requerida e decretada por sentencga datada de 28/11/2006. 

devidamente transitada em julgado em 06/02/2007, a interdigio de 

FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA ALENCAR ARRAIS, 

brasileira, casada, natural de Campos Sales/CE. nascida aos 05/09/1968, 
filha de José Pereira de Sousa e de Maria Eneias de Alencar. residente ¢ 

domiciliada no Sitio Retiro, s/n, Distrito de Quixarii, neste Municipio 

de Campos Sales/Ceard, portadora de deficiéncia mental classificada 

como CID. F-06.2, evidenciando a incapacidade da Interditanda de 

exercer os atos da vida civil, na forma dos arts, 3°, inciso I, e 1768, 
inciso I, ambos do Cédigo Civil, ¢ foi nomeado Curador, sob 
compromisso, seu esposo ISMAEL OLIVEIRA ARRAIS. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos mandou a MM". Jufza, expedir o 
presente Edital que deverd ser publicado por trés (03) vezes com intervalo 

de dez (10) dias, na forma do art. 1.184 do CPC. Dado ¢ passado nesta
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Cidade e COMARCA DE Campos Sales, Estado do Ceard, aos 08/02/ 
2007. Eu, Maria Telma Ferreira Lima. Diretora de Secretaria (Resp.), 

0 digitei ¢ subscrevi. 

DANIELA LIMA DA ROCHA 

JUIZA DE DIREITO 
DJ 14/02, 26/02 ¢ 08/03/2007 
    

  

~ COMARCA DE CANINDE. 
  

  

Ata de Distribuigie 

Em audiéncia realizada em Oito (08) de Fevereiro de 2007, presidida 

pelo(a) Exmo(a) Sr(a) DIRETOR DO FORUM COMARCA DE 
CANINDE, foram distribufdos os seguintes feitos: 

2° VARA DA COMARCA DE CANINDE 

2007.0002.1515-3/0 - OBRIGACAO DE FAZER - CIVEL - 
VARA - INTERIOR 

Requerente : ALBA VALERIA DE FRANCA 
Requerido : DERLANO COELHO 

Relator(a); Dr(a) MARIA VALDENISA DE SOUSA BERNARDO - 2° 
VARA DA COMARCA DE CANINDE 
Tipo de Distribuigidio: DISTRIBUICAO POR ENCAMINHAMENTO 
- Motivo: COMPETENCIA PRIVATIVA 

Total de Feitos: 1 

DIRETOR DO FORUM COMARCA DE CANINDE 

~ COMARCA \ DE CASCAVEL 
tenets liens a 

SECRETARIA DA 2" VARA 
-EDITAL DE INTERDIC AO, 

PROC, N° 2006.0002.3884-8 (6157) 

    

  

  

  

Emilio de Medeiros Viana, Juiz de Direito da 2* Vara da 
COMARCA DE Cascavel, Estado do Ceara, por nomeagio legal... 

FAZ SABER aos que o presente Edita! virem, ou dele conhecimento 

tiverem, que foi decretada a INTERDICAO de VALDIR CAETANO 

DA SILVA, tendo como causa da inlerdigio, defict neuropsicomotor 

congénito (deméneia), codigo F-03, atestada por pericia médica, que o 

torna incapaz de exereer os atos da vida civil. tudo de conformidade 

com ar. sentenca deste Juizo. datada de 12/12/2006, prolatuda nos 

autos acima mencionados, tendo sido LIDUINA CAETANO DA SILVA 

nomeada curadora do tnterditando, cujo minus seri exercido sem limites, 

enquanio persistir a anomalia psiquica. BE, para que do fato ninguém 

possa alegar ignordncia, mandou expedir o presente edital. que sera 

publicado na Imprensa Oficial do Estado e¢ afixado no lugar publico de 
costume, por trés vezes, com intervalo de dez (10) dias, na forma do 

art, 1,184 do C.P.C. Dado e passado nesta cidade de Cascavel, Estado 
do Ceara, aos 04(seis) dias do més de fevereiro do ano dois mil e sete 

(2.007). Eu, servidora municipal & disposicio. digitei. 

Emilio de Medeiros Viana 

Juiz de Direito 

DJ 14/02, 26/02 ¢ 08/03/2007 

abe te 

EDITAL DE CITAGAO COM PRAZO DE quinze(15) DIAS 

+ PROCESSO 005.002 1.9466-1(6399) 

Dr.Emilio de Medeiros Viana, Juiz de Direito, respondendo 

pela 2° Vara de Cascavel-Ce., por nomeagio legal... FAZ SABER a 

todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, 

que, foi denunciado pelo Dr. Promotor de Justica desta comarca, o 

acusado JOSE MARLA COSMO DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, 

natural de Grossos(RN), nascido aos 05.06.48, filho de Luis Cosmo da 

Silva e de Nicdcia Pereira da Silva, residente na localidade de Boa Agua, 

préximo ao “ Bar do Brega”, Cascavel-Ce., JOSE MARIA COSMO DA 

SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Grossos(RN), nascido 

aos 05.06.48, filho de Luis Cosmo da Silva e de Nicdcia Pereira da 

    

  

Sitva, residente na localidade de Boa Agua, priximo ao “ Bar do Brega”, 

Cascavel-Ce., por infragio ao art.250, § 1°. II, a, do Estatuto Repressivo. 

€ como o mesmo encontra-se em lugar incerto e n&o sabido, contorme 

certidio do Sr. Oficial de Justiga, € o presente para CITA-LO, a 

comparecer na sala das audiéncias deste Juizo, no dia quinze (15) de 

feverciro de 2007, 4s 69:00 horas, a fim de ser interrogado e.se ver 

processar até fina! julgamento, sob pena de revelia. E, para que ninguém 

possa alegar ignordncia, mandou expedir o presente edital que sera 
afixado no local publico de costume e publicado na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de Cascavel-Ce., aos vinte e seis(26) dias do més 

de janeiro de 2007. Eu, Maria do O Ribeiro Franga Lima, servidora 

Municipal, a disposigio, Fabio Menezes Nogueica, Diretor de Secretaria, 
© subserevo. 

Emilio de Medeiros Viana- Juiz de Dircito 
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“COMARCA DE CHOROZINHO 
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” SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE CITACAO - PRAZO DE 30 DIAS 

ISENTA DE CUSTAS 

PROCESSO CIVEL N.° 2005.0027.2476-8 (0041/06) 
ACAO DE EXECUCAO FISCAL 

O Bel. FCO, MARCELLO ALVES NOBRE, Juiz Substituto 

da COMARCA DE Chorozinho, Estado do Ceard, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos que. pelo presente edital. com prazo 

aciina mencionado, o virem ou dele tiverem conhecimento, no Processo 
de ago de EXECUCAO FISCAL, supra epigrafado, tendo como 
exeqiiente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, contra SOLARIS 

CONFECCOES LTDA., inscrita no registro da divida ativa sob o 
n° 2005 00099 ¢ CGC N° 05149192/0001-16, atualmente em lugar 
incerto e nao sabido, pelo presente edital tém-se procedida a CITACAO 
do executado acima nominado, por seu represeatante legal, de todo os 

termos da ago de execugiio supra epigrafada, consubstanciada na 
Certidiio de Inscrigio da Divida Ativa acima mencionada. cuja soma 
consolida um débito liquido ¢ certo contra o executado no valor de R$ 
1.402,34 (hum mil, quatrocentos e dois reais € trinta e quatro centavos). 
Fica a parte executada ciente que tera o prazo de 05 (cinco) dias para 

proceder ao pagamento do débito fiscal, ou nomear bens a penhora que 
garantam a divida, sob pena de, ndo o fazendo, realizar-se a penhora ou 

0 aésto de tantos bens quanto bastem para garantir a execucio, tudo 
nos termos da Lei n° 6.830/80. A 2° via do presente expediente ficari 

aftxada no local de costume, Dado ¢ passado nesta Cidade de 
Chorozinho, aos 26 dias do més de janeiro do ano de 2007. Eu, Maria 
Luscilene Chagas de Queiroz, digitei. E, eu Othon Reis. Diretor 
Secretaria. subscrevi. 

FCO. MARCELLO ALVES NOBRE 
Juiz Substitute 
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SECRETARIA D DE VARA UNICA 
EDITALDECITACAQ 

JUSTICA GRATUITA 
(PRAZO: 30 DIAS ) 

  

  

  

Da-se a gratuidade da Justica, conforme despacho do MM Juiz 
de Direito, Dr. Francisco das Chagas Gomes, is fils. iverso 

PROCESSO N.° 2006.0018.8400-0 

O doutor FRANCISCO BAS CHAGAS GOMES, Juiz de Direito 
Titular desta COMARCA DE Corea, Estado do Ceara, por nomeagio 
legal etc. 

FAZ SABER a todos que o presente Edital de Citagiio, com o 
prazo acima assinalado, virem ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita pelos expedientes desta Secretaria de Vara tinica, um processo 
de Divéreio Direto que a senhora ZENEIDE TEIXEIRA DO 

NASCIMENTO COSTA, brasileira, casada, agricultora, residente na 
localidade Feitoria, do Municipio de Coreati-CE, move contra PAULO 
ALVES DA COSTA, brasileiro, casada, agricultor. paradeiro incerto ¢ 
nao sabido. EB, para que nao se alegue ignordncia, mandou o MM. Juiz 
expedir © presente Edital de Citacdo, de modo que PAULO ALVES DA 
COSTA, a parte acionada, fica devidamente CITADO para responder



  

  

  
DIARIO DA JUSTIGA N° 032 FORTALEZA, 14 D& FEVEREIRO DE 2007- CADERNO 3         

  

aos termos da presente aco, bem como para ficar cicnte de que deveré 
comparecer acompanhado de advogado na Sala de Audiéncias do Férum 
desta COMARCA DE Coreati-CE, situado na Rodovia CE-07[, a fim 
de participar de audiéncia de tentativa de conciliagdo designada nos 
autos supra para o dia 10 (dez) de abril do ano 2007, &s 8h30min, 
e para que, a partir de entio. possa promover sua defesa e se ver 
processar até sentenca final. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e, especialmente da acionada, o presente sera publicado no Didrio 
da Justiga e afixado na Portaria deste Forum. Dado e passado nesta 
cidade de Coreai-CE, em 9 (nove) de feverciro de 2007. Eu, MARIA 

CONCEICAO DE ABREU. Analista Judicidria Adjunta. digitet. E eu, 
» Tais Helena da Silva Santos, Diretora de Secretaria, subscrevi. 

FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES 
JUIZ DE DIREITG 

ee 

EDITALDEINTERDICAO 
JUSTICA GRATUITA 

“Dd-se a gratuidade da Justiga, conforme decisio do MM Juiz 
de Direito, Dr. Francisco das Chagas Gomes, as fls. 26 verso 
(Termo de Audiéncia.” 

Processo Civel N.° 2005.0024.9378-2 

Natureza: [nterdi¢aéo 
Requerente: Maria da Conccigdo Portcla 

Interditando{a): Joana das Chagas Lima 

O Doutor ANDRE AGUIAR MAGALHAES, Juiz de Direito 
da 7.0 Zona Judicidria do Estado do Ceara, respondendo por esta 
COMARCA DE Coreali-CE. por nomeacio legal etc. 

FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

eonhecimento tiverem, que. por este Juizo foram necessdrios os termos 
de interdigiio de JOANA DAS CHAGAS LIMA, a requerimento de 

Maria da Conceicio Portela, em cuja sentenga datada de 5 de dezembro 
de 2006, ficou declarada a incapacidade absoluta da interditada de reger 
sua propria pessoa ¢ administrar seus bens, visto ser portadora de 

deficiéncia mental. razio pela qual foi nomeada curadora da mesma 
Maria da Conceigdo Portela. E. para que chegue ao conhecimento dos 

interessados, mandow o MM. Juiz expedir o presente edital que deverd 
ser publicado 03 (trés) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias de uma 

publicagao para outra. junto ao Didrio da Justiga do Estado do Ceari. 
Dado e¢ passado nesta cidade de Coreai-CE, COMARCA DE mesmo 

nome, aos 10 (dez} dia do més de janeiro dois mil e sete (2607), Eu, 
Maria CONCEICAO de Abreu, Analista Judicidria Adjunta, digitei- 
o. E eu. Fernando Machado Albuquerque, Director de Secretaria - 

respondendo, subscrevi-o. 

ANDRE AGUIAR MAGALHAES 
Juiz de Direite - Respondendy 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 
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27 VARA 
EDITAL DE CITACAO 
PRAZO DE 30 DIAS 

PROCESSO: 2006,0010.7533-0 

Da-se a gratuidade da justiga, conforme despacho do MM Juiz de Direito, 
Dr. Francisco José Mazza Siqueira, as fls. 02 dos autos. 

Dr, Francisco José Mazza Siqueira, MM. Juiz de Direito da 2" 
Vara desta COMARCA DE Crato-CE, no uso de suas atribuigées legais, 

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

conhecimento tiverem, que por este Jufzo da 2 Vara, COMARCA DE 
Crato-CE, tramita uma ACAO DE SEPARACAO JUDICIAL 
LITIGIOSA, Processo n®* 2006.0010.7533-0, em que & requerente 
JOAQUIM RODRIGUES OLIVEIRA, brasileiro, casado, servicos 

gerais, residente e domiciliado na Rodovia PintoMadeira. n° 568, Bairro 
Pinto Madeira. Crato ~ CE. contra MARIA DE FATIMA LIMA 
MATOS, brasileira, casada, encontrando-se em lugar incerto e nio 

sabido. Sendo que no referido feito o MM. Juiz de Direito da 2" Vara 
desta Comarca do Crato, determinou a CITACAO da REQUERIDA, 
supracitada ¢ qualificada, para, querendo, contestar a agio no prazo de   

15 (QUINZE) dias, sob pena de revelia. Dado e passado nesta cidade 
de Crato-CE, aos 24 de janeiro de 2007. Eu. Francisco Gaspar Feitosa, 
Analista Judicidrio Adjunto, o digitei. E eu, Alyne Andrelyna Lima 

Rocha, Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

Francisco José Mazza Siqueira 

Juiz de Direito da 2° Vara 

aoe 

SECRETARIA DA 1° VARA 

EDITAL DE CITACAO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

A Dra. Maria Liicia Falctio Nascimento, Juiza de Direito da 1° 
Vara desta COMARCA DE Crato, Estado do Ceard, no uso de suas 
atribuigdes legais, etc... Faz saber a todos quantes o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Julzo se processa 

uma agio de Usucapiio sobre o seguinte imével — um terreno 
encravado entre a ¢neosta do planalto do bairro do Seminario 
e um terreno pertencente a radio Araripe, totalizando 540m?, 
imitando-se ao NORTE, com terreno baldio que pertencia a0 

Sr. Acdcio Martins; ao SUL, com a rua 28 de Dezembro; ao 

LESTE, com um terreno pertencente ac Sr. Nélio Kleytou Junior, 

onde atualmente funciona a ridio Araripe do Crato, nesta 

cidade, adquirido mediante doacio feita por Dom Vicente de 

Aratjo Matos, no ano de 1969. Referida agio. impetrada por 
RAIMUNDO ALVES RODRIGUES e MIRIAN ALVES 

RODRIGUES. foi tombada sob o n.” 2000.0146.2814-2, Determinou, 
entio, a MMa. Juiza a expedicgao do presente no prazo acima estipulado 
para a citagdo do confinante NELIO KLEYTON JUNIOR, atualmente 

em lugar incerto e nio sabido. para contestar, querendo, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, a agdo supra. sob pena de revelia e confesso, 
bem como de se presumirem aceitos pelos mesmos como verdadeiros 
as fatos alegados na inicial pela parte autora. E para que todos tomem 
conhecimento, a fim de que posteriormente nio se aleguem ignorancia 
ou desconkecimento, vai o presente afixado no focal ptiblico de costume 

e publicado no Didrio da Justiga. CUMPRA-SE, Dado e passado nesta 
cidade de Crato, Estado do Ceard, aos !2 (doze) de fevereiro de 2.007 

(dois mil ¢ sete). 

Maria Licia Faleao Nascimento 
Juiza de Dircito 

eam 

SECRETARIA DA L* VARA 
EDITAL DE CITACAQ 
PRAZO: 30 DIAS 

A Dra. MARIA LUCIA FALCAO NASCIMENTO, Juiza de 
Direito dz 1* Vara desta COMARCA DE Crato - CE, no uso de suas 

atribuicdes legais, ete... 
FAZ SABER, a todos os que o presente EDITAL virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juizo e Secretaria da 1° Vara desta 

COMARCA DE Crato - Ce, tramita uma Acio de INVENTARIO por 
falecimento de EMANUEL CORREIA OLIVEIRA, fato ocorrido aos 
10/04/2003, sob os auspicios da gratuidade da justiga, tombada sob o n° 
de ordem 2004,0006.6137-0, promovida por IRACEMA CORREIA 
OLIVEIRA, a qual foi nomeada inventariante, tendo presiado o 
respective compromisse ¢ as primeiras declaragdes, onde consta que o 
falecido era solteiro, nio deixou bens, apenas uma firma mercantil 

individual, CNPJ 04.355.801/0001-20. E. em cumprimento a0 dispasto 
no art. 999, § I? do CPC, determinou este Juizo a expedicio do presente 

com prazo de 30 (trinta) dias, para CITACAO de eventuais herdeiros 
ou interessados ausentes, incertes ou descouhecidos para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias dizerem sobre as primeiras 

declaracées, cabendo-[hes arguir erros ou omissées; reclamar 

contra a nomeagio do inventariante ou contestar a qualidade 
de quem foi incluido a titulo de herdeiro junto ao Espélio de 
EMANUEL CORREIA OLIVEIRA, o qual er solteiro, portador do 
CPF 223.307.803-97, filho de Esperidifo Claudtonor Oliveira e de 
Iracema Correia Oliveira. E para que chegue ao conhecimento do(s) 

mesmo(s), vai o presente publicado uma sé vez, como expediente 

judicidrio, no Didrio da Justiga do Estado do Cearf, bem como, afixado 
no Atrio deste Férum da COMARCA DE Crato, a fim de que 

posteriormente nio se alegue desconhecimento ou ignorancia. 
CUMPRA-SE. Dado ¢ passado nesta cidade de Crato, Estado do Ceara,
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aos 12 {doze) de fevereiro de 2007 (dois mil e sete). Eu. , Elayne 

Cristina Ferreira dos Santos, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei. 

MARIA LUCIA FALCAO NASCIMENTO 
Juiza de Direito 

  

  

    

Processo n° 2006.0001,9398-4 
EDITAL DE INTIMACAO 

O DOUTOR ADRIANO PONTES ARAGAQ, JUIZ 

SUBSTITUTO DA COMARCA DE FORTIM. ESTADO DO CEARA, 

POR NOMEACAO LEGAL, NA FORMA DA LEI ETC., 

FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL DE 

INTIMACAO, virem ou dele noticia tiverem. que perante este Juizo e 
Secretaria tramita uma Agio de Alimentos, movida por JEAN VITOR 
PEREIRA GONCALVES, brasileiro, menor. representado por sua 

genitora, a Sra. Erisvanda Cabral Pereira, brasileira, solteira, 

doméstica, residente e domiciliada na Rua Maria Mota, 370. Capim 

Agu, Fortin/CE, encontrando-se atualmente em lugar incerto e no 
sabide, contra EDNALDO DOS SANTOS GONCALVES, brasileiro, 
solteiro, servente, residente e domiciliado na Rua Joaquim Mota. 16, 

Fortin/CE, encontrando-se atualmente em lugar incerto ¢ nao sabido. 
E para que ninguém alegue ignorfacia, mandou expedir este EDITAL, 
que serd publicado uma vez, no Didrio da Justiga e fixade no Férum 
local, no lugar de costume, a fim de INTIMAR o autor JEAN VITOR 

PEREIRA GONCALVES, por sua legal representante, ERISVANDA 
CABRAL PEREIRA, para, no prazo de 30 (trinta) dias, informar seu 
nove enderego. sob pena de extingio do processo. CUMPRA-SE, 

Deu-se a gratuidade da Justiga. conforme despacho do M.M. Juiz de 

Direito Substituto, Dr. ADRIANO PONTES ARAGAO. Dado ¢ passado 
nesta cidade de Fortim, Estado do Ceard, 07 (sete) dias do més de 

fevereiro do ano dois mil e sete (2007). Eu, Juliana de Moura Silva, 
Auxiliar de Secretaria, o digitei, imprimu e¢ subscrevi. 

ADRIANO PONTES ARAGAO 
Juiz Substituto 

  TERA AE Se x at a : wid 

_COMARCA I DE GRAN JA 
gee Perereeinate? eaten Pasties oongregeies 

SECRETARIA DA I? VARA 

  

  

  
  

EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 
PRAZO DE 60 DIAS 

ACAQ: REPRESENTACAO CRIMINAL 
N° 2001.010.00384-0 (265/01) 

JUSTICA GRATUITA 

O Doutor EVALDO LOPES VIEIRA, Juiz de Direito Titular da 
Secretaria da ]* Vara da COMARCA DE Granja. Estado do Ceara, por 
nomeagio legal. ete. 

FA2ZSABER a todos os que o presente edital virem, com 

prazo acima mencionado, ou dele conhecimento tiverem que perante 
este Juizo ¢ expediente desta 1" Vara, tramita uma Agio de 

REPRESENTACAO CRIMINAL em que a Justica Publica move contra 

MARCO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA, “Rato ov Ratinho”, 

brasileiro, solteiro, natural de Sobral/CE, filho de José Maria Miguel da 
Silva e Terezinha de Jesus do Nascimento Silva, atualmente residente 
em local incerto ¢ néo sabido, conforme motivo pelo qual se faz 

necessdrio o presente edital, que através deste, fica o apenado acima 
mencionado, devidamente INTIMADO, do teor da SENTENCA — 
EXTINCAG DA MEDIDA SOCIO EDUCATIVA, parciaimente 
transcrita a seguir: “ISTO POSTO, ante tais consideracgdes e 

manifestagio Ministerial hei por bem JULGAR EXTINTA a medida 
sécio-educativa aplicada, determinande o arquivamento dos autos apés 
regular trinsito em Julgado. P.R.I. Granja/CE,, 23/11/2006. (a) Evaldo 

Lopes Vieira - JUIZ DE DIREITO.” E para o conhecimento de todos é 
passado o presente Edital, cuja 2 Via fica afixada no local de costume. 
Granja/Ce., 01° de fevereiro de 2007. Eu, Anténio Lima da Silva, Diretor 
de Secretaria Respondendo, o digitei e subscrevi. 

EVALDO LOPES VIEIRA 

JOIZ DE DIREITO   

  

   

  

JUIZO DE DIREITO DA UNICA VARA 
EDITAL DE CONVOCACAO DO JURI 

QO Doutor FLAVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES, Juiz de 
Direito da Unica Vara desta Comarca Vineulada de Ibaretama. Estado 
do Ceard, por nomeacio legal ete. 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que nesta data. depois de observadas as disposicdes do 
Cédigo de Processo Penal e o Cédigo de Divisio e Organizagio Judicidna 
do Estado do Ceard, foi organizada a LISTA GERAL PARA REVISAQ 
DEFINITIVA DOS JURADOS que servirio nas sessées ordindrias ef 
ou extraordindria no Tribunal do Juri desta Comarca, relativa a0 ano de 
2007, assim composta: 

| - ADRIANA TEIXEIRA MORAES, Sede; 2 - AILA MARIA 

CABRAL DE OLIVEIRA, Faz. Santa Luzia; 3 - ALDENIRA 
CAMURCA DO NASCIMENTO. Pedra e Cal: 4 — ALINE VIANA 

CABRAL, Faz. Santa Luzia; 5 - AMANDA CALIXTO ALVES SILVA. 
Pirangi; 6 - AMELIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sede: 7 

~ ANA ALICE CAVALCANTE DE LIMA, Travessia; 8— ANA CELIA 
CASTRO DOS SANTOS, Barteiros; 9 - ANA FLABIA BENEDITO, 
Sede; 10 - ANA LIDIA SALDANHA DE OLIVEIRA, Oiticica; 11 — 

ANA MARCIA DE CASTRO MENDES, Pirangi; 12 - ANA MONICA 
QUEIROZ DA SILVA, Sede; 13 - ANA PAULA DE LIMA 

CAVALCANTE, Barreiros: 14 - ANTONIO CAMURCA MATOS, 
Sede; 15- ANTONIO DARIO DE MELO, Sede; 16 -ARIANE MARIA 
DE MELO, Scrrote Branco; 17 - CARLA ALVES DE MELO, Serrate 

Branco: 18 - CARLOS ROGERIO LOPES, Sede; 19 - CICERG 
TELES DE OLIVEIRA, Sede: 20 - CLEANY FREIRE DE LIMA, 

Sede; 21 - CLODOVEU DE QUEIROZ PIERRE, Sede: 22 - DANIELE 

TAVARES BEZERRA, Pirangi: 23 - DEUZA MARIA DE FREITAS, 

Sede; 24 - DIVA MARIA DE CASTRO MOURA, Triunfo; 25 — 
DOLANDIA ERIDAN DE OLIVEIRA LOPES, Sitio Francisco: 76 — 

EDILENE SILVA DE BRITO Sede; 27 - EDINEY BEZERRA 
RODRIGUES, Oiticica; 28 - EDNA MARIA DE QUEIROZ 

NOGUEIRA, Sede, 29 - ELENIRA MARIA SOBRINHO, Sede; 30 — 
ELISOMAR PEREIRA GOMES, Sede; 31 - EMILIA MARTINS DE 
FREITAS, Travessia; 32 - EUZIVANE PEREIRA DA SILVA, Barteiros: 
33 — FRANCISCA CLEBERVANIA PINTO DE SOUSA, Sede: 34 — 

FRANCISCA JANAINA CAMURCA MENDES, Oiticica; 35 - 
FRANCISCA JOELMA DO NASCIMENTO, Pedra e Cal; 36 - 

FRANCISCO BRITO DE OLIVEIRA, Pirangi; 37 - FRANCISCO 

CORDULINO DOS SANTOS, Joio Goncalves; 38 - FRANCISCO 

GETULIO FREITAS SILVA, Lajedo: 39 ~ FRANCISCO 
KARPEGIANE ALEXANDRE VIEIRA, Sede; 40 - FRANCISCO 
MEDES FILHO, Pirangi; 41 - FRANCISCO RIBEIRO DE 

ARAUJO, Pirangi: 42 - FRANCISCO VINICIUS TELXEIRA DE 

ALMEIDA, Pirangi; 43 - GEORZITO FERREIRA INACIO, Sede: 
~ TARA NEIVA LIMA COSTA, Oiticica: 45 — IVONEIDE VIEIRA 

DE SOUSA MOURA, faz. Espirito Santo; 46 -TVONETE FERREIRA 

LIMA, Sede: 47 ~ JERONIMO GOIZ DA SILVA, Oiticica: 48 - 
JOAO MARTINS DA SILVA, Sede: 49 — JONAS CAMURCA 

RABELO, Barreiros; 50 — JOSE AMERICO DA COSTA, Pirangi: 
51 ~ JOSE FRANCISCO PONTES BRITO, Sede: 52 — JOSE 
MARTINS DE ARAUJO, Pirangi; 53 - JOSE NUNES CAMURGA, 
Sede; 54 - KILVANIA CAVALCANTE CAMURCA, Oiticica; 55 — 

LUCIANA VENUTO LIMA, Sede: 56 - LUIS CAMURCA DE 

OLFVEIRA, Oiticica; 57 - LUIZ, ARNOLDO VIEIRA, Sede; 58 — 

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MELO, Sede; 59 - MARTA 

ADERLANIA ALVES DE LIMA, Ojiticica; 60 - MARIA ALANA 

OLIVEIRA DA SILVA, Pirangi: 61 - MARIA ANGELICA PERERIA 

E SILVA, Oiticica: 62 - MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, 
Pedra ¢ Cal: 63 -- MARTA APARECIDA RODRIGUES MORAIS 

Sede: 64 - MARIA BETANIA MAIA DE QUEIROZ, Sede; 65 — 
MARIA CLEIDE BEZERRA CARVALHO, Sede; 66 - MARIA DE 
FATIMA DE CASTRO ALVES, Sede; 67 - MARIA EDNA ESTEVAO 

PINHEIRO, Sede; 68 - MARIA IRISMAR LOPES DA SILVA, 
Pirangi; 69 - MARIA LAURA TAVARES, Pirangi; 70 - MARIA 
LUCIA ALMEIDA CASTRO, Sede; 71 - MARIA MARINETE DE 

MORAES OLIVEIRA, Sede; 72 - MARIA MARLUCIA DE MELO, 
Lajedo; 73 - MARIA REGIANE MARTINS, Pirangi; 74 - MARIA 

ROSA VIEIRA MARTILHO LOPES, Oiticica; 75 -— MARTA TATIANA 
DA SILVA, Triunfo, 76 - MARLUCIA DANTAS FARIAS 
RODRIGUES, Sede; 77 - NIELDA DE ASSIS MAMEDE, Oiticica:78 
— PAULO CESAR SOARES, Faz. Santa Clara; 79 - RAIMUNDO
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LOPES DA SILVA FILHO, Sede; 80 - REGIANE BATISTA DE 

SOUSA MATOS, Pedra ¢ Cal; 81 - REGINA LUCIA DO 
NASCIMENTO COSTA, Sede; 8? — ROSICLEIDE VIEIRA GOIS, 

Joio Goncalves: 83 - SANDRA HELENA COSTA BRASIL, Pirangi; 
84 — SEBASTIANA MEIRE RIBEIRO HOLANDA, Sede; 85 -— 
SILVANA SARAIVA DE BRITO, Sede; 86 - SILVIA VANESSA 
ALVES BEZERRA, Nova Vida; 87 - TANIA DE LIMA MOURA, 

Alivio dos Cabral; 88 - TANIA MARIA VIANA, Sede: 89 - 
VALDENICE PONTES CASTELO, Pirangi; 90 - VANIA MARIA 
FREIRE, Nova Vida: 91 - WAGNER CORREIA LOPES, Pirangi; 92 

- WASHINGTON DE SOUSA NASCIMENTO, Oiticica; 93 — 
WELLIGNTO SILVA DE CASTRO, Sede. 
E nos termos da legislagio vigente. para que chegue ao conhecimento 
dos interessados, ordenou o MM. Juiz que se pubiicasse o presente 
EDITAL no Didrio da Justiga deste Estado, bem como, afixado na sede 

deste Jufzo. Dado e Passado nesta Comarca Vincutada de Ibaretama/CE, 
aos 28 (vinte € oito) dias do més de dezembro de 2006 (do ano de dois 

mil e seis). Eu, (Renato Araujo Duarte) digitei-o e Eu, (Marcos Aurélio 
Duarte Lima) Diretor de Secretaria designado. subscrevo-o. 

Flavio Luiz Peixoto Marques 
Juiz de Dircite 

  
    

COMARCA DE IBIAPINA 
  

  

EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 

O Dr. ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA, MM. 
Juiz de Direito Titular desta cidade e COMARCA DE _Ibiapina, Estado 
do Ceard4, por nomeagio legal etc. 

FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
noticia tiverem que pelo expediente da Secretaria da Unica Vara desta 

Comarca, sito na Rua Dep. Alvaro Soares, s/n.°, tramita uma Agdo de 
Investigagiio de Paternidade c/c Alimentos - autos n.° 2006.0017.1203- 
9 - em que é requerente: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, na 
qualidade de substituto processual dos menores RODRIGO DA CRUZ, 

nascido aos 05.01.2001, e GABRIELA LIMA DA CRUZ, nascida aos 
25.11.1998, filhos de MARIA VALDILENE LIMA DA CRUZ, e 

requerido: FABIO REGIS NEGREIROS SOARES. E. por ser o requerido, 
acima mencionado, residente em local incerto ¢ nio sabido, mandou o 
MM. Juiz expedir o presente EDITAL com a finalidade de intiméd-lo da 
sentenca proferida nos autos em epigrafe. cujo final ¢ o seguinte: “(...) 

Consta 4 fl. 34 dos autes, a informacao do Sr. Diretor de 

Secretaria cm respondéncia, dando conta da existéncia de outra 
agio de investigagio de paternidade c/c alimentos 

anteriormente ajuizada pela parte autora contra ¢ promovido, 
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Publico 
opinou pela cxtingio do fcito, sem apreciagdo de mérito, nos 

termos do art. 267, V, do CPC. ISTO POSTO, com base na 

fundamentacgio supra, julgo extinto o presente feito, sem 
julgamento de mérito. Sem custas, face a gratuidade judicidria. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [biapina, 07 de agosto 
de 2006. (a) Dr. Elison Pacheco Oliveira Teixeira-Juiz de Dircito ~ 

Titular”. Assim, pelo presente edital, publicado na forma da fei. fica o 
requerido INTIMADO de referida sentenca, para, querendo, interpor o 
competente recurso no prazo legal, sob pena de tal decisdo transitar em 

julgado. Dado ¢ passido nesta cidade e COMARCA DE _ Ibiapina, 
Estado do Ceard, Secretaria do Juizo, no Férum Desembargadeor José 

Ferreira de Assis, terca-feira, 13 de feverciro de 2007. Eu, José 

Halington Rocha de Santana, Analista Judicidrio Adjunto — mat, 00785- 
1-4 digitei, Eu, [Olinésia Aragdo Mendes], Diretora de Secretaria, 

subscrevi. 

(a) Elison Pacheco Oliveira Teixeira 
Juiz de Direito Titular 

Obs.: “Da-se a gratuidade da Justiga, conforme sentenga do MM. Juiz 
de Direito, Dr. Blison Pacheco Oliveira Teixeira. A fl. 36.” 

Seb 

PORTARIAN@ 02/2007 

O Juiz de Direito Titular da COMARCA DE _ Ibiapina, 

DR. ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA, ro uso de suas   

atribuigées legais ete. 

CONSIDERANDO a necessidade de agilizar o andamento de 

procedimentos no ambito da Secretaria deste Juizo, objetivando a 

maxima economia processual;: 

CONSIDERANDO gue o art. 162, pardgrafo 4°, do CPC, 
estabelece que os atos meramente ordinatérics independem de despacho, 
devendo ser praticados de oficio pelo servidor e revistos pelo Juiz 
quando necessirios; 

CONSIDERANDO a possibilidade de aplicagaio subsididria 
das normas do Cédigo de Processo Civil a0 Direite Processual Penal; 

CONSIDERANDO a necessidade de especificar quais os atos 

que devem ser praticados de oficio pela Secretaria deste Jufzo, uma vez 
que a juntada e a vista obrigatéria sio apenas exemplos de atos 

ordinatérios previstos no art. 162, pardgrafo 4°, do CPC, podendo o 
Diretor do Férum estabelecer outros atos que podem ser praticados de 
oficio pela Secretaria, mediante posterior revisio do Juizo. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Determinar que a Secretaria pratique de oficic os 

seguintes atos: 
a-) Juntada de antecedentes criminais ¢ menoristas e pesquisa 

no "SPROC’ nos procedimentos criminais (Inquéritos, T.C.O. Pedido 
de Prisfio Preventiva cu Tempordria, Pedido de Liberdade Provisdéria, 
Pedido de Relaxamento de Prisio, Comunicado de Prisao em Flagrante 

etc.) ¢ que apurem a pratica de ato infracional (B,0.C.); 
h-} Vista ao Ministétio Piiblico dos Pedidos de Prisfo Cautelar 

formulados pela autoridade policial, Inquéritos, Pedido de Liberdade ou 

Relaxamento de Prisfio, Termos Circunstanciados de Ocorréncia, 
Boletim de Ocorréncia de Ato Infracional; 

c-) Intimagdo da parte autora para se manifestar sobre a 
contestagio, no prazo de dez dias, quando houver na contestagio 
argilicdo de.preliminar ou prejudicial de mérito @ nao tiver sido interposto 

pela parte promovida qualquer incidente processual, como impugna¢io 
ao valor da causa, excegdes de incompeténcia ou de impedimento, 

reconvencao etc; 

d-) Vista ao Ministério Piblico das petigGes iniciais das Agdes 

de Retificagiio de Registro Civil, Averiguagdio Oficiosa de Paternidade. 

Alvard Judicial ¢ Inventdrio. sendo que nos dois ltimos casos a vista de 

oficio sé poderd ser realizada se envolverem interesses de incapazes 

(menores, curatelados etc.) ou de idosos em situagio de risco: 
e-) Designagio de audiéncias informais com o Ministério 

Piblico, mediante acerto de data com a Promatoria e respectivo 

cumprimento dos expedientes necessdrios, nos seguintes procedimentos: 
Averiguagio Oficiosa de Paternidade, desde que o suposto pai resida 

nesta Comarca, Oitiva Informal de Menor e Responsdveis Legais. 

devendo a Secretaria avaliar a existéncia de qualificagiio e enderego dos 

interessados. 

f-) Intimagdo da parte interessada para o pagamento das custas 

processuais, quando nio houver pedido dos beneficios da Justiga Gratuita 

com a adverténcia, quando se tratar de petigio inicial, de que ela sera 

arquivada, no caso do nao pagamento, no prazo de 30 dias, nos termos 

do art. 257, do CPC. 

Art. 2° - Esta Portaria entrard em vigor na data da sua publicagio 

no Didrio da Justica, devendo ser oficiado 4 Corregedoria de Justic¢a do 

Estado do Ceari, dando ciéncia desta. 

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

Ibiapina, 1° de fevereiro de 2007. 

Dr. Elison Pacheco Oliveira Teixcira 

Juiz de Direito Titular 

ea 

PORTARIAN, 03/2007 

O Dr. ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA, Juiz de 

Direito Titular da COMARCA DE Ibiapina, Estado do Ceard, no uso
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de suas atribuigdes legais etc, 

CONSIDERANDO a necessidade de agilizar o andamento de 
processos no dmbito deste Juizo, objetivando a mdxima economia 

processual; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 125, inciso IV, do 

CPC, compete ac Juiz tentar, a qualquer tempo. conciliar as partes, 

senda a pacificagda soctal um dos cbjetivos essenciais do processo; 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 154, caput, do 

CPC, os atos ¢ termos processuais niio dependem de forma determinada, 

senao quando a Lei expressamente a exigir, reputando-se. vdlidos os 

que. reatizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial; 

CONSIDERANDO que os servidores deste Féruin jf realizam 

audiéncias de conciliagéo, no ambite do juizado especial civel, nfo 

havendo empecilho legal para que tomem por termo acordos realizados 

entre as partes, independentemente do rito previsto em Lei, avengas 

essas que poderdo ser posteriormente homologadas pelo juiz, apdés a 

verificagdo da livre manifestagdéo das partes, inclusive, com prévia 

manifestagic do Ministéric Puiblico, conforme o caso; 

RESOLVE: 

Art. 1" - Determinar que, recebida a peticio inicial de todo ¢ 

qualquer processo civel em que nio envelva direitos indisponiveis, 

ressalvadas as agdes de alimentos e de investigacdo de paternidade, a 

Secretaria deverd proceder da seguinte forma: 

I - Marcar audiéncia informal de ientativa de conciliacao prévia, 

fornecendo de imediato a data do ato & pessoa que apresentar a petigio 

inicial, a fim de que o autor compareca, pessoalmente, ou por intenmédio 

de procurador munido de procuracio com firma reconhecida, outorgando 
poderes para transigir; 

{I - Determinada a citagic, deverd a Secretaria fazer constar 

no mandado a data da audiéncia informal de conciliacio; 

Ill - Caso nao tenha sido realizada a citagdo da parte promovida, 

até a data prevista para a efetivagio da audiéneia prévia de concitiaciio, 

o Oficial de Justica. responsével pela diligéncia, deverd entrar em contato 

com a Secretaria para se informar sobre nova data. a fim de intimar a 

parte promovida, independentemente de expedicio de nove mandado; 

IV - No caso do inciso anterior, a notificagio da parte autora 

poderé ser feita quando do comparecimento para a audiéncia 

anteriormente designada; 

V- Havendo empecilhos que impegam a realizacio dos atos de 

oficio acima mencionados, os autos deverac ser conclusos, a fim de que 

o Juizo determine as medidas necessdrias; 

V1 — As audiéncias prévias de conciliagio, acima mencionadas, 

deverao ser realizadas em data designada pela Diretoria da Secretaria, 

por servidores autorizados mediante portaria: 
VII - Os servidores considerados habilitados por este Juizo, 

atuario como meros facilitadores da composicdo entre as partes, 

limitando-se a explicar as vantagens da conciliagdo, tomando por termo 

os acordos realizados por elas, as quais serio cientificadas de que deverdo 
compatecer acompanhadas de advogado; 

VHI — O comparecimento 4 audiéncia prévia é facultativo, 

nao ensejando @ auséncia qualquer prejuizo para a parte faltosa, o que 
devera constar da notificagdo do ato; 

IX —A realizacao da audiéncia prévia, sem formulagio de acordo, 
nio ensejard prejufzo 4 posterior audiéncia de conciliagio realizada 
pelo Juiz de Direito; 

X — A Diretoria da Secretaria deverd deixar 4 disposicdo do 
setor de protocolo datas e hordrios disponiveis para a realizagdo das 
audiéncias prévias. 

XI — Nas agdes ajuizadas pelo Ministério Puiblico ou através da 
Defensoria Publica, a notificac&o da audiéncia deverd ser feita ao 

substituido (através do respectivo representante) ou & parte beneficidria 
da Justiga Gratuita, 

XII — As notificagSes das partes para comparecimento 4s 
audiéncias informais poderdo ainda ser realizadas por qualquer meio 

idéneo: telefone, fax, telegrama, e-mail, o que deverd ser certificado 
nos autos; 

XII — As audiéncias prévias estario sempre sob superviso do   

Juiz de Direito da COMARCA DE _Ibiapina-CE; 

Art. 2° - Esta Portaria entraré em vigor na data da sua publicacio 
no Didrio da Justiga, devendo ser oficiade & Corregedoria de Justica do 

Estado do Ceard, dando ciéncia desta. 

Publique-se, Registre-se. Cumpra-se. 
Ibiapina, 06 de fevereiro de 2007. 

Dr, Elison Pacheco Oliveira Teixeira 

Juiz de Direito Titular 

Ld 

PORTARIAN. 04/2007 

O Juiz de Direito Titular da COMARCA DE_ Ibiapina, 

Estado do Ceara, DR. ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA, 

no uso de suas atribuicées legais etc. 

CONSIDERANDO a necessidade de agilizar o andamento de 

procedimentos no ambito da Secretaria deste Juizo, objetivando a 
maxima economia processual:; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 125, inciso TV, do 
CPC, compete ao Juiz tentar, a qualquer tempo, conciliar as: partes, 
sendo a pacificagio social um dos objetivos essenciais do processo; 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 154, caput, do 
CPC, os atos e termos processuais nico dependem de forma determinada, 
sendo quando a Lei expressamente-a exigir, reputando-se vdlidos os 
que, réalizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial; 

CONSIDERANDO que os servidores deste Férum ja realizam 
audiéncias de conciliagfo. no Ambito do Juizado Especial Cfvel. nio 
havendo empecilho Jegal para que tomem por termo acordos realizados 

entre. as: partes, independentemente do rito previsto em Lei, avengas 
essas qué poderao ser posteriormente homologadas pelo jutiz, apds a 
verificagio da livre manifestacdo das partes, inclusive. com prévia 
manifestagio do Ministério Piiblico, conforme o caso; 

CONSIDERANDO a Portaria 03/2007. que aurtoriza 

servidores deste Juizo a realizarem audiéncias informais de conciliagao 
nos procedimentos civeis, desde que devidamente autorizados pelo Juiz 
Diretor do Férum; 

RESOLVE: 

Art. I° - Nomear os servidores Antonio Janio de Aguiar 
(Analista Judicidrio Adjunto), José Halington Rocha de Santana, 
(Analista Judicidrio Adjunto), Antonio Edmar Freire, (Técnico Judicidrio) 

Francisco Fabio Aguiar, (Técnico Judicidrio) e Olingsia Aragtio Mendes, 
(Técnica Judiciaria e Diretora de Secretaria), para realizarem as 

audiéncias de conciliagées do Juizado Especial Civel, bem como as 
audiéncias informais de conciliagio do Jufza Comum, mediante 

supervisdo do Juiz de. Direito desta Comarea. 

Art, 2" - Esta Portaria entrard em vigor na data da sua publicacio 
no Didrio da Justiga, devendo ser oficiado 4 Corregedoria de Justiga do 

Estado do Ceara. dando ciéneia desta. 

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

Ibiapina, 07 de fevereiro de 2007, 

Elison Pacheco Oliveira Teixeira 

Juiz de Direito titular 

eae tt 

PORTARIAN, 05/2007 

O DR, ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA, Juiz 
de Direito Titular da COMARCA DE Ibiapina, Estado do Ceara, 
no uso de suas atribuigées legais etc.
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CONSIDERANDO a necessidade de agilizar o andamento 

dos procedimentos de Averiguacgio de Paternidade, evitando ainda o 
ajuizamento de agdes e o conseqiiente actimulo de processos nesta 

Comarca; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1°, inciso II, da 

Lei n° 8.560/92, o reconhecimento dos filhos havidos fora do casarnento 

é irevogavel, o que poderd ser feito por escritura piiblica ou particular, 
a ser arquivado em Cartério: 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 154. caput, do 
CPC, os atos e termos processuais no dependem de forma determinada, 

senfo quando a Lei expressamente a exigir, reputando-se validos os 
que, realizados de outro modo. lhe preencham a finalidade essencial; 

CONSIDERANDO que os servidores deste Forum possuem 
fé piblica e¢ que, conscante a Portaria n° 04/2007, alguns deles foram 

nomeados para realizarem audiéncias informais de conciliagdio; 

CONSIDERANDO que nio hi empecilho legal para que os 
referidos servidores tomem por termo os reconhecimentos de 
paternidade, ¢ os eventuais acordos realizados entre a mie bicldgica ¢ 

9 suposto genitor, relativos 4 pensio alimenticia devida ao menor; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Determinar que, nos procedimentos de 
AVERIGUACAO DE PATERNIDADE, a Secretaria adote as seguintes 
providéncias: 

T -— Encaminhada a comunicaciio de registro de nascimento 
sem o reconhecimento da paternidade, a Secretaria deverd observar se 

existe a informagiio sobre o nome e prenome, profissio, filiagio, 
identidade, CPF e residéncia do suposto pai ¢ da mae bioldégica; 

II - Caso essas informagdes estejam incompletas, deverd a 
Secretaria providenciar a complementacgiéo dos dados mediante a 
solicitagéo da informagio. por qualquer meio Ifcito (telefone, fax, 

Internet, oficio de ordem etc.), ao Cartério Eleitoral, s operadoras de 

telefonia, energia e dgua. a Receita Federal, nessa seqiiéncia: 

TH - Estando o procedimento suficientemente instrufdo com a 
identificagao da mie bioldgica e do suposto pai, deverd a Secretaria 
destgnar data para a realizagio de audiéncia informal com um dos 

servidores conciliadores, 9 qual atuard como mero facilitador da 
composigao entre as partes. limitando-se a explicar as vantagens da 

conciliagiio, tomando por termo o reconhecimento da paternidade e de 
eventual acordo acerca da pensio alimenticia: 

IV — Os servidores conciliadores deverao orienrar a mae 

bioldégica e o suposto pai sobre as vantagens da realizacgio do exame de 
DNA, independentemente do ajuizamento da agio de Investigagdo de 

Paternidade; 
V — Caso a mae biclégica e o suposto pai optem pelo exame de 

DNA, a Secretaria deverd oficiar ao laboratdério por eles escolhido para 

que envie o resultado do exame para este Juizo: 
VI —- Apresentado o exame. a mae biolégica ¢ o suposto pai 

deveric ser notificados para comparecerem 4 nova audiéncia informal, 

objetivando o reconhecimento esponténeo e a realizagio de acordo 

com relagdo aos alimentos, conforme o caso; 

VII -— No mandade de notificagdio do suposto pai, este serd 

convidado a comparecer 4 audiéncia informal designada pela Secretaria 
e ctentificado de que, caso ado tenha interesse em comparecer ao 

chamado, terd o prazo de 30 (trinta) dias. a contar da notificagdo 
judicial, para confirmar ou negar a alegada paternidade perante este 

Juizo, sob pena de encaminkamento dos autos ao representante do 

Ministério Publico ou a quem tenha legitimo interesse para ajuizar a 

aciio de Reconhecimento de Patemidade; 
VIII - © comparecimento 4 audiéncia informal é facultativo, 

nao ensejando a auséncia qualquer prejuizo para a parte faltosa; 

IX — Apés a adacdo das medidas cabiveis, a Secretaria dard vista 
dos autos ao representante do Ministério Pdéblico para manifestagio 

legal. independentemente de despacho, retornando os autos conclusos 
ao Juiz de Direito; 

X - Havendo empecilhos que impecgam a realizacgo dos atos de 

oficio acima mencionados, os autos deverdo ser conclusos, a fim de que 

9 Juizo determine as medidas necessdrias; 

Art. 2° - O Cartério de Registro Civil deverd, a partir da 
vigéncia desta Portaria, realizar as comunicagGées de registro de 
nascimento sem reconhecimento de paternidade de acordo com o modelo   

a ser enviado por este Juizo; 
Pardgrafo unico ~- O Cartério de Registro Civil devera 

empreender esforgos, no sentido de enviar a comunicagio com o 
maximo de informagao possivel sobre a mae biolégica ¢ o suposto pai. 

Art. 3" - A Secretaria de Satde deste Municipio, o Hospital 

Municipal desta Comarca e demais entidades de saiide eventualmente 

existentes neste municipio deverio ser notificados para contribuir no 

sentido de colher o maximo de informagdes a respeito da identificagdo 
da mije bioldgica e do suposto pai nos nascimentos em que nio houver 

o reconhecimento da paternidade, preservando sempre a intimidade 
dos interessados; 

Art, 4° - O procedimento de averiguacdo de paternidade sempre 

tramitard em segredo de justica: 

Art. 5° - Esta Portaria entrard em vigor oa data da sua publicagio 

no Didrio da Justiga, devendo ser oficiado 4 Corregedoria de Justiga do 
Estado do Ceara, dando ciéneia desta. 

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

Ibiapina. 08 de fevereiro de 2007. 

Dr. Elison Pacheco Oliveira Teixeira 

Juiz de Direito Titular 

  

  
        

COMARCA DE ICO 
  Tesege tessa 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

  

O MM. Juiz de Direito, Luiz Carlos Saraiva Guerra, Titular 

da Vara Unica da COMARCA DE Icé, Estado do Ceard. no uso de suas 
atribuigGes legais, etc............. 

FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital de Citagfio 
com prazo de quinze (15) dias, ou dele noticia tiverem, que, por este 

Juizo e expediente da Seeretaria de Vara Unica da COMARCA DE Ieé, 

Estado do Ceara, tramitam os autos de um processo crime, tombo n.° 
2000.0219.4749-0, promovida pela JUSTICA PUBLICA, contra 
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, carpinteiro, 
filho de José Heldo da Silva e Maria Fernandes da Silva, incurso nas 

penas do art. 309 do CTB, residente atualmente em lugar incerto e nio 

sabido, raziio pela qual se expediu o presente edital, a fim de citd-lo para 
todos os termos da presente agdo e¢ acompanhar o processo até final 

sentenga, sob pena de revelia. Intimando-o para comparecer na sala 
de audiéncias do Férum local, sito na Av. Josefa Nogueira Monteiro, 
1760, Ied/CE, no dia 09 de maio de 2007, as 13h30min, a fim de 

ser interrogado acerca dos fatos narrados na referida pega denunciatéria. 
Ficando ciente de que poderd, logo apds o interrogatério, no triduc 

legal. oferecer defesa. E para que nao alegue ignorfncia, mandou o 

MM. Juiz expedir este edital. que sera publicado na forma da lei. Dado 
e passado na cidade ¢ COMARCA DE _ Ic6/CE, aos 09 de fevereiro de 
2007, Eu,(Rdo. Erlanio Vidal Ferreira), Auxiliar Judicidrio, o digitei. 

Eu,, (Francisco Monteiro de Morais) Diretor de Secretaria, subscrevo. 

Luiz Carlos Saraiva Guerra 

Juiz de Direito 

wok 

EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO DE 60 DIAS 

O Doutor LUIZ CARLOS SARAIVA GUERRA, Juiz de Direito 

Titular da COMARCA DE Icé, Estado do Ceara, no uso de suas 

atribuigGes legais. Ct... secceccsssecneceeseereeereresseees 
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente Edital de 

Intimagiic com prazo de. sessenta (60) dias, ou dele noticia tiverem, que 

por este Juizo ¢ Secretaria de Vara. tramita uma Agio penal, tombo n° 
2006.0001.3556-9, proposta pela JUSTICA PUBLICA, contra JOSE 
NILTON FELINTO DA SILVA - “AZEDINHO”, brasileiro, solteiro, 
sem profissao definida, filho de Amoldo Felinto da silva ¢ Francisca 
Maria de Jesus, ¢ como consta nos autos que o acusado encontra-se em 

local incerto ¢ niio sabido, expediu-se o presente edital para INTIMA- 
LO da sentenga que declarou a exiingdo da punibilidade da pretensdo 
executéria da pena, nos termos do art. 107, inc. IV, cfc art. 109, ine. . 

Ul, do CPB. Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE Icé, Estado 
do Ceard, aos 09 de fevereiro de 2007. Eu, (Rdo. Erlinio Vidal Ferreira),
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Analista Judiciario Adjunto, o digitei. Eu,, (Francisco Monteiro de 
Morais}, Diretor de Secretaria, subscrevo, 

Luiz Carlos Saraiva Guerra 
Juiz de Direito 

me elt ak 

EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO DE 60 BIAS 

© Doutor LUIZ CARLOS SARAIVA GUERRA, Juiz de Direito 
Titular da COMARCA + DE_Icd, Estado do Ceard, no uso de suas 
atribuigées legais, et... eee eeeeeeceneceeeceeeeere 

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente Edital de 
Intimagao com prazo de sessenta (60) dias, ou dele noticia tiverem, que 
por este Juizo e Secretaria de Vara, tramita uma Acido penal, tombo n° 
2005,0028.1973-4, proposta pela JUSTICA PUBLICA, contra 
VALMI PEDRO DA SILVA, brasileiro, vitivo, motorista, filho de 
Francisco Pedro da Silva e Sebastiana Livina da Silva, e como consta 

nos autos que o acusado encontra-se em local incerto e nao sabido, 

expediu-se 0 presente edital para INTIMA-LO da sentenga que declarou 
a extingdo da punibilidade da pretensao executdria da pena, nos termoas 
do art, 107, inc, TV, c/e art. 109. inc. IV, do CPB. Dado e passado nesta 

cidade e COMARCA DE _ Icé, Estado do Ceard, aos 09 de fevereiro de 
2007. Eu, (Rdo. Erlinio Vidal Ferreira), Analista Judicidrio Adjunio, o 

digitei. Eu,, (Francisco Monteiro de Morais), Diretor de Secretaria, 

subscreva. 

Luiz Carlos Saraiva Guerra 

Juiz de Direito 

SOR SR 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

O MM. Juiz de Direito, Luiz Carlos Saraiva Guerra, Titular 

da Vara Unica da COMARCA DE Icé, Estado do Ceara, no uso de suas 
atribuicgées legais. ete............. 

FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital de Citac#o 
com prazo de quinze (15) dias, ou dele noticia tiverem. que, por este 
Juizo e expediente da Secretaria de Vara Unica da COMARCA DE Icd, 

Estado do Ceara, tramitam os autos de um processo crime de Porte 

legal de Arma. tombo n.° 2000,0219.3225-6, promovida pela JUSTICA 
PUBLICA, contra FRANCISCO ANTONIO DA COSTA, brasileiro, 

casado, motorista, filho de Anténio Filho de Lima ¢ Maria do Carmo 

Costa; JOAG INACIO DA SILVA, brasileiro. amasiado, comerciante, 
filho de. Anténio Filho de Lima ¢ Maria do Carmo Costa; EMANUEL 

BEZERRA DANTAS, brasileiro, soltetro, comerciante, filho de Ozael 

Dantas Jales e Elba Bezerra de Lima Jales; FRANCISCO VIEIRA 
BARROS, brasileiro, casado, ajudante, filho de Helena Vieira de Lima e 

pai nio declarado, todos incursos nas penas do art. 10 da Lei 9.437/97, 

€ como consta nos autos que os acusados encontram-se em lugar incerto 
e ndo sabido, vai o presente edital, a fim de citd-los para todos os 
termos da presente agio e acompanharem o processo ate. final sentenca, 

sob pena de revelia, Intimando-os para comparecerem na sala de 

audiéncias do Forum local, sito na Av, Josefa Nogueira Monteiro, 1760, 
Tc6/CE, no dia 20 de marco de 2007, 4s 13h30min, a fim de serem 

interrogados acerca dos fatos narrados na referida peca denunciatéria. 
Ficando cientes de que poderio, logo apds o interrogatéria, no triduo 

legal, oferecerem defesa. E para que nfo alegue ignorancia, mandou o 
MM. Juiz expedir este edital, que sera publicado na forma da lei, Dado 
e passado na cidade e COMARCA DE Icd/CE, aos 09 de fevereiro de 
2007. Bu,(Rdo. Erlanio Vidal Ferreira), Auxiliar Judicidrio, o digitei, 

Eu,, (Francisco Monteiro de Morais) Diretor de Secretaria, subscrevo. 

Luiz Carlos Saraiva Guerra 
Juiz de Direito 

sh ae te 

EDITALDE LEILAO 
Processo Isento de Custas por despacho da M.M. Juiza de 

Direito Mabel Viana Maciel, 4s folhas 04, 

O Dr. Luiz. Carlos Saraiva Guerra, Juiz de Direito titular 
da Vara Unica da COMARCA DE Icé, Estado do Ceard, no uso de suas 

atribuigdes legais, etc.. vee 

FAZ SABER a todos quantos v virem o presente Edital de Leilfio 

ou dele conhecimento tiverem que, no dia 07 de marco de 2007, as   

10h, na Ay, Josefa Nogueira Monteiro. 1760. Ic6/CE. o Oficial de 

Justiga Avaliador que estiver servindo de porteiro dos auditérios, levara 

a ptiblico pregiio de venda e arrematagio dos bens penhorados nos 
autos da Carta Precatéria registrada neste Juizo sob o n° 

2006.6022.3441-6, extraida dos autos do precesso n° 2000.0223.3138- 

8, no qual siio pares MANOEL ARAUJO DA SILVA FILHO ¢ 
FRANCISCO VITURINO DA SILVA FILHO, a quem mais der ou 
maior lanco oferecer, acima da avaliagio dos bens, como sendo: - 01- 
(uma) BICICLETA Monark Tropical, azul claro, no valor de R$ 

50,00 (cingiienta reais); 03 (trés) bicicletas, s‘/marca aparente, 

(duas azuis ec uma verde) no valor de R$ 50,00 (cingiienta reais) 
cada, totalizando o valor de R$ 150,00 ( cento e cingiienta reais) 
e 61 (um) Rack de madeira, cor marfim para TV e video, no 

valor de R$ 60,00 (sessenta reais), nfo constando dos autos qualquer 

recurso pendente de decisio. Caso os bens ndo aleancem lanco superior 
4 importaneia da avaliacio correspondente, seguir-se-4 0 2° leilao no 
dia 21 de marco de 2007, 4s 10h. nao sendo aceito prego vil. Fica 

(m) desde j4 intimado (s) a {s) executado (a) (s) e seus representantes 

legais , bem como seus respectivos cénjuges, se casados forem e se 

porventura ndo for (em) encontrado (s) para intimacéio pessoal. E para 
que ninguém possa alegar ignorincia. mandou o MM. Juiz expedir o 
presente, que sera publicado uma vez no Diario da Justiga do Estado, 
com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias e afixado no dtrio do 

Forum Local. Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE Icd/CE, 

aos 08 de fevereiro de 2007. Eu (Francisco Monteiro de Morais), 0 

digitei e o subscrevi. 

Luiz Carlos Saraiva Guerra 

Juiz de Direito 
    

      

COMARCA DE IGUATU 
  

  

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

ISENTO DE CUSTAS 

AUTOS DE EXECUCAO FISCAL 
PROCESSO N?® 2006,0006.3404-2 
EDITAL DE CITACAO (PRAZO DE 30 DIAS) 
ISENTO DE CUSTA 

O DOUTOR CRISTIANO RABELO LEITAO, JU!IZ DE 
DIREITO DA 2* VARA DA COMARCA DE IGUATU, ESTADO DO 

CEARA, NA FORMA DA LEI, ETC. Faz saber a todos quantos o 
presente edital virem ou dele noticia tiverem, tendo em vista o disposto 

no artigo 8°, inciso TV da Lei n° 6,830 de 22 de setembro de 1.980, que 
por este Juizo processam-se os Autos de Execugio Fiscal, tendo como 
parte exequente a Fazenda Publica Nacional e executado(a) M 

MARLEIDE SOBREIRA ME, iascrito no CPI sob n° 35027838/0001- 

33, constando nos autos que a parte executada, encontra-se em lugar 

incerto e. niio sabido, fica CITADA, para no prazo de cinco (05) dias, 

pagar a Divida Ativa inscrita sob n° 30 4 04 005218-60, com juros, 
multa e encargos indicados na Certidao de Divida Ativa no valor de R$ 
13.980,59 (Treze mil, novecentos e oitenta reais ¢ cingiienta ¢ nove 

centavos) acrescida de juros, custas e despesas processuais, ou garantir 
a execucdo, nos termos da lei. Ficando ciente, ainda, que este Juizo 
funciona no Edificio do Férum Des, Boanerges de Queiroz Facé, na rua 

José Amaro, s/n, Bugi, com expediente no hordrio de, 08 horas 4s 14 

horas. Dado e passado nesta cidade de Ipuatu-Ce, aos seis (06) dias do 

més de fevereiro do ano de 2007. Eu, Ana Paula Nogueira de Oliveira, 

Analista Judiciério Adjunto, digitei. E eu, Cicero da Silva Cavalcante, 
Diretor de Secretaria, subscrevi. 

Dr. Cristiano Rabelo Leitaio 

Juiz de Direito 

      

  

COMARCA DE INDEPENDENCIA 
  

  

SECRETARIA DA VARA UNICA 
PROCESSO N° 2006.0019.6283-3 
ESPECIE — PEDIDO DE CURATELA 

O DR. ERNANI PIRES PAULA PESSOA JUNIOR, Juiz de 
Direito Titular desta COMARCA DE Independéncia, Estado do Ceard, 
por nomeagao legal, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem, 
ou dele conhecimento tiverem, que tendo em vista requerimento
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forraulado por - ANTONIA VALBENIA FEITOSA SALES PIMENTEL 
foi decretada por este Juizo a INTERDICAO de FRANCISCO DAS 
CHAGAS MENEZES DA PONTE, tendo, como causa da interdicio, 

deficiéncia grave mental, atestada por pericia médica, que o(a) torna 

permanentemente invdlido(s) para exercer os atos da vida civil, tudo 
de conformidade com ar. sentenga deste Juizo, datada de 11 de Dezembro 

de 2006, proferida nos autos acima mencionado, tendo sido nomeado(a)} 

- ANTONIA VALBENIA FEITOSA SALES PIMENTEL, brasileira, 
casada, auténoma, domiciliada ¢ residente nesta cidade, na rua Cicero 
Justino, s/n°, Liberdade, curador(a} do(a) interditando(a), cujo munus 

sera exercido sem limites enquanto persistir a anomalia psiquica. E. 

para que de fato ninguém alegue ignorincia. mandou expedir o presente 

edital, que serd publicado junto 4 Imprensa Oficial do Estado e afixado 
no lugar publico de costume, por trés vezes, com intervalo de dez (10) 
dias, na forma do art. 1.184. do CPC. Dado ¢ passado nesta cidade de 
Independéncia, acs 31 de Janeiro de 2007. Obs. A requerente encontra- 
se sob o pilio da justi¢a gratuita, conforme despacho de fis. 10. Eu, Bu, 
Vangleso Pedrosa de Oliveira, Téenico Judiciirio.tj.ce.mat. n° 20].254- 
1-0, digitei. E eu, Antonio Alves de Oliveira Neto, Diretor de Secretaria, 
subscrevi. 

Dr. Ernani Pires Paula Pessoa Janior 

Juiz de Direito. 

DJ 14/02, 26/02 e. 08/03/2007 

ae EE 

SECRETARIA DA VARA GNICA 
; PROCESSO N® 2006.0015.8914-8 

ESPECIE - CONVENCAO DE SEPARACAO JUDICIAL EM 
DIVORCIO. 

REQUERIDO: - FRANCISCO MARIO LEITE PIMENTEL. 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS 

O DR. ERNANI PIRES PAULA PESSOA JUNIOR, Juiz de 
Direito Titular desta COMARCA DE Independéncia, Estado do Ceara. 

por nomeacio legal, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
de Citagéo virem ou dele conhecimento tiverem que se processa pelo 
expediente da Secretaria de Vara Unica desta Comarca 0 processo 4 
epigrafe, e tendo em vista que o requerido - FRANCISCO MARIO 
LEITE PIMENTEL, brasileiro, separado judicialmente, vigilante, 
atualmente em lugar incerto e nao sabido, ¢ o presente para citd-lo para 
tomar conkecimento do pedido de Conversio de separagdo judicial em 
divorcio, para, querendo contestar no prazo de 15(quinze) dias . sob 
pena de se presumir como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Obs. 
O requerente foi beneficiado com a Assisténcia Judicidria, conforme 
despacho de fls. 10 da favra do MM, Juiz de Direito desta Comarca. 
Independéncia, 22 de Novembro de 2006. Eu, Vangleso Pedrosa de 
Oliveira. Técnico Judicidrio.tj.ce.mat. n° 201,254-1-0. E, eu Antonio 

Alves de Oliveira Neto, Diretor de Secretaria, subscrevi. 

Dr. Ernani Fires Paula Pessoa Jinior 

Juiz de Direito. 
  Fite 

COMARCA DE ITAPAJE 
  

  

      
EDITAL DE CITACAO 
PRAZO: 30 DIAS 

“Dé-se a gratuidade da Justiga. conforme despacho do MM. Juiz de 
Direito, Dr. ANTONIO FRANCISCO PAIVA, As fis. 14.” 

Proc. Civel n.° 2006.0012.3319-0/0 (4.096/06) 

O Dr. ANTONIO FRANCISCO PAIVA, Juiz de Direito 
Titular do Jufzo da Vara Unica da COMARCA DE _ Itapajé, Estado do 
Ceara, por titulo legal, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL, com 9 prazo 
acima mencionado, virem ou dele tiverem conhecimento que, perante 
este Juizo e Secretaria de Vara Unica, tramita os autos da Aciio de 

Guarda de Menor - Proc. n.° 2006.0012.3319-0/0 (4.096/06), 

propesta por RUFINO PINTO DE SOUSA, brasileiro, vitvo, 
aposentado, residente & Rua José Martins Sales, n° 75, Bairro Monte 
Castelo, Itapajé-CE, em favor da menor Sara Maria Barreto Dias, ¢ 
em razio de ser desconhecido 0 domicilio do genitor de referida menor, 
Sr. JOSE DIAS JUNIOR, conforme consta dos autos. foi expedide o 
presente Edital, pelo qual fica referido genitor CITADO, para, querendo, 
contestar a presente Aco, no prazo de dez (10) dias, e na forma da lei, 
sob pena de assim nao procedendo presumirem-se aceitos pelo mesmo, 

    

  

come verdadeiros os fatos articulados na inicial pelos autores, E para 
que nfo alegue ignordncia vai este EDITAL afixado no local de costume 
€ publicado no Didrio da Justica, ficando advertido que 0 prazo para 
contestacio correrd apds o término do fixado no presente editai. Dado 
e passado nesta cidade de Itapajé~CE.. aos doze (12) dias do més de 
fevereiro do ano de dois mil e sete (2.007). Eu. Susiane Bastos Marques, 

Auxiliar de Secretaria, o digitei. Eu, Anténia Vilaci do Nascimento, 
Diretora de Secretaria, o conferi e subscrevo. 

DR. ANTONIO FRANCISCO PAIVA 
JUIZ DE DIREITO TITULAR 

COMARCA DE {TTAREMA 
SACRE s fide mripsttneanmare ae penny pr eteemmn aw A on 

“SECRETARIA DA UNICA VARA 

  

  

  

  

  SERB       

EDITAL DE CITACAO PRAZO - 30 (TRINTA) DIAS 

© Excetentissimoe Senher Doutor Giancarlo Antoniazzi 

Achutti, Juiz-Substituto Titular desta Comarca de [tarema. Estado do 
Ceard, no uso de suas-atribuigées legais etc... FAZ SABER a todos 
quantos o presente EDITAL DE CITACAO. com prazo acima 
mencionado virem, ou dele conhecimento tiverem, que tramita neste 
juizo e Secretaria de Vara Unica, em todos os seus termos. 03 autos do 
Processo Civel n.° 2000.0206.7973-540 — (008/2004) Agio de 

Inventdirio, ajuizada por MARIA ERONILDE DO NASCIMENTO, 
ficanda pelo presente edital os herdeiros ¢ seus tespectivas cdnjuges; 
ASSIS FRANCISCO. DO NASCIMENTO. brasileiro. auténomo. 
portador da CL/R.G. n° 7.931.503  SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 

375,682.488-37, filho de Joaquim Francisco do Nascimento e de Maria 

Francisca das Chagas; casado com a Sra. Alice Marguti do Nascimento, 

brasileira, aut6noma, portadora da C.1/R.G. n° 5.446.448-] - SSP/SP, 
inscrita no CPF sob o n.° 528.834.698-49, residentes e domiciliados 

na rua Pedro Pascoal, n.° 04 - Vila Pilar Araujo, na Cidade de Sio Paulo/ 
SP: MANOEL JOAQUIM DO NASCIMENTO, brasileiro, solteira. 
garcom, portador da C.1./R.G. o.° 8.595.036 SSP/SP, filho de 

Joaquim Francisco do Nascimento e de Maria Francisca das Chagas, 
residente e domiciliado na rua Deputado Cunha Bueno, 130 - Jardim 

Deise Ferraz de Vasconcelos. na Cidade de Sao Paulo/SP; MARIA 

MATILDE DO NASCIMENTO, brasileira, ajudante geral, portadora 

da CI/R.G a° 17.845.690-1 - SSP/SP, inscrita no CPF sob o 
n° 063.940,068-07, filha de Joaquim Francisco do Nascimento e de 
Maria Francisca das Chagas: casada com o Sr. Sebastifio Ponciano de 

Sousa, brasileiro, ajuntante geral. residentes e domiciliados na rua 

Deputado Cunka Bueno, 1080, Jardim Deise Ferraz, de Vascancelos, na 
Cidade de Siio Pauto/SP; JOSE ERISMAR DQ NASCIMENTO, brasileiro, 
separado judicialmente, comerciante, portador da C.1/R.G. n° 47649- 
80 -SSP/CE, inscrito no CPF seb o n° 036.359.918-356, Filho de Joaquim 

Francisco do Nascimento e de Maria Francisca das Chagas, residente c 
domiciliado na rua Parand, 44- Parque Santa Tereza, na Cidade 

de S&o Paulo/SP; JOSE MAILSON DO NASCIMENTO, 

brasileiro, operador de méaquinas, portador da CA/R.C nm? 
19.192.797-1 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.° 047.839,148-00, 

filho de Joaquim Francisco do Nascimento e de Maria Francisca das 

Chagas; casado com a Sra. Anténia Alves de Castro do Nascimento, 
brasileira, tecelf, residentes e domiciliados na rua Joc Demétrio da 

Silva, 145 - Santa Rosa Ferraz de Vasconcelos, na Cidade de Sao Paulo/ 

SP, EDIMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO, brasileiro, 
solteiro, vigilante, portador da C.L/R.G. n° 11.432.476 - SSP/SP, filho 

de Joaquim Francisco do Nascimento e de Maria Francisca das Chagas, 
residente ¢ domiciliado na rua Deputado Cunha Bueno, 150 - Jardim 
Deise Ferraz de Vasconcelos, na Cidade de Sic Paulo/SP; JOAQ BATISTA 

DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, operador de maquinas, portador 

da C.L/R.G. n° 8.489,733-8 - SSP/SP, filho de Joaquim Francisco 
do Nascimento e de Maria Francisca das Chagas, residente e domiciliado 
na rua Deputado Cunha Bueno, 130 - Jardim Deise Ferraz de Vasconcelos, 

na Cidade de Sdo Paulof/SP; FERNANDA BARRE 
NASCIM brasileira, solteira, estudante, portadora da C.1/ 

R.G. n.° 33.942,808-9 - SSP/SP Inscrita no CPF sob o n.° 335,.302.838- 

27 ¢ LUANA BARRETO DO NASCIMENTO brasileira, solteira, 
estudante, portadora da C.L/R.G. n° 33.942,809-0 - SSP/SP. inscrita no 
CPF sob o n.° 377,110.528-55, filhas de Francisca Neirivanda Bezerra 

Barreto do Nascimento, em representagao ao herdeiro Geraldo Francisco 
do Nascimento, falecido em 21.06/1993, residentes e domiciliadas na 
rua Rio de Janeiro, 240, Parque Santa Tereza, na cidade de Sao Paulo/ 

SP, CITADOS para os termos de Inventdrio e Partilha, bem como 
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para, no prazo legal de 10 (dez) dias. manifestar(em) interesse_ nos 

autos da acho e_inventdrio acima mencionada, Outrossim, faz saber que 

este Jufzo tem sua sede no Férum, Desembargador Ernani Barreira 
Porto - Avenida Rios, 440 - Centro. E para que chegne ao conhecimento 
de todos, foi publicado os presentes editais, cuja segunda via ficard 
afixada no local de.costume Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 

Itarema/Ceard, aos 25 de outubro 2006. Eu, (Maria Lais de Oliveira) - 

Analista Judicidria Adjunto, o digitei, e (Eliana Gomes Rodrigues) - 

Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

GIANCARLO ANTONIAZZ! ACHUTTI 

Juiz Substitute Titular 

  cee 

limites da curatela 4s hipdteses: do art. 1.782, do CCB -— ART. (.772, 

Gltima parte. também do CCB.(...)” E para que chegue entdo ao 

conhecimento de todos, ¢ passado o presente edital, a ser publicado trés 

(03) vezes, no Didrio da Justica, com intervalo de dez (10) dias de uma 

publicagéo para outra. Maracanau-CE, aos 26 dias do més de janeiro do 
ano dois mil e-sete (2007). Bu, André Luis de Almeida Moreira, estagidrio, 

o digitei, e eu Suely Moraes Rangel, Diretora de Secretaria. o subscrevi. 

Da-se a gratuidade da Justica, conforme despacho do M.M. Juiz 
de Direito, Dr. Anténio Jurandy Porto Rosa Junior, as fis. 13. 

ANTONIO JURANDY PORTO ROSA JUNIOR 
Juiz de Direito Titular da 2° Vara 

DJ 14/02, 26/02 ¢ 08/03/2007 
SIM eS eee ease   

COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE 
  

sin, evap 
  

  

COMARCA DE MOMBACA 
  

SECRETARIA DA 1? VARA 
EDITAL DE INTIMACAO 
PRAZO DE 10(DEZ DIAS) 

© DR ADEMAR DA SILVA LIMA, MM. Juiz de Diteito da 1° 
Vara desta COMARCA DE Juazeiro do Norte, Estado do Ceard, no uso 
de suas atribuigdes legats etc. Faz saber a todos quanto o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este Jufzo e Secretaria 

da 1*. Vara, tramita os autos de uma acdo criminal tombada sob n.° 
2003.0004.3484-7, em que foi denunciado pelo Dr. Promotor de Justica 

desta comarca HILDEERLON PEREIRA DE SOUSA, brasileiro. casado, 
natural de Juazeiro do Norte — Ce., nascido aos 22/07/1976, filho de 
Luiz Bezerra de Sousa e Hilda Pereira de Sousa. tido como residente na 

rua Teodomiro Rocha, 461 - Timbatiba, neste Municipio, como incursa 

nas penas do art. [21, 2”, II, Ul e IV, cfe art. 14, Il, do CPB. Expedido 
mandado para intimagao do réu para constituir outro advogado, ante a 

desisténcia do causidico antericrmente constituido, o mesmo nao foi 
localizado por se encontrar em LUGAR INCERTO E NAO SABIDO, 
pelo que determinou o MM. Juiz a expedigio do presente Edital. com o 
fim de INTIMAR reéferido acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar outro patrono para the defender nos autos supracitado, sob 
pena de ser-the nomeado defensor ptiblico. E, para que chegue ao 

conhecimento do interessado, vai o presente afixado no dtrio do Forum 
local e publicado Diario Oficial da Justia. Dado e passado nesta cidade 

de Juazeiro do Norte, aos 12 de fevereiro de 2007. Eu, Cicero Vidal de 
Brito, Analista Judicidrio Adjunto, digitei. e eu. Expedito Batista da 
Silva Jtintor. Diretor de Secretaria, o subscrevi. 

Ademar da Silva Lima 
Juiz de Direito da 1° Vara 

  

  

COMARCA DE MARACANAU 
oe AES 28 nae 

  

  

SECRETARIA DA 2° VARA 
EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 

ACAO DE INTERDICAO 

SECRETARIA DA 2* VARA DE MARACANAU. EDITAL DE 
INTIMACAO DE SENTENCA. PROCESSO N° 2004.0011.5478-1. 
ACAO DE INTERDICAO COM NOMEACAO DE CURADOR, 
PROMOVENTE: ANTONIO MOURA DA SILVEIRA. 
INTERDITANDO(A): VALDEMAR AUGUSTO MOURA. 

O Dr. Anténio Jurandy Porto Rosa Junior, Juiz de Direito 
Titular da 2a. Vara desta COMARCA DE Maracanati, Estado do Ceard, 

na forma da lei, etc. 

Faz saber aos que o presente edital virernm ou dele conhecimento 
liverem que tramita perante este Jufzo os autos do processo supra 
identificado, requerido por ANTONIO MOURA DA SILVEIRA, e por 
decisio deste Juizo, foi decretada a interdic¢io de VALDEMAR 

AUGUSTO MOURA, uma vez portador de doenca irreversivel (Cid [0. 
F-20.3), tendo sido nomeado curador, sob compromisso, a Sra. 

ANTONIO MOURA DA SILVEIRA, cujo teor do dispositive segue 

transcrito:"(...) julgo procedente © pedido, para determinar a 
INTERDICAO de VALDEMAR AUGUSTO MOURA. o que faco nos 
termos do art. 1.183, pardgrafo tinico, do Cédigo de Processo Civil, ¢ 
art. 1.767, inciso I, do Cédigo Civil Brasileiro, nomeando o autor, 

ANTONIO MOURA DA SILVEIRA, seu curador a qual fica de logo 

intimado para prestar o compromisso legal, circunscrevendo-se os   

  

SECRETARIA DE VARA UNICA 
PORTARIA N.° 001/2003. 

O Dr. JOSE COUTINHO TOMAZ FILHO, MM. Juiz de Direito 
da COMARCA DE Mombaca-CE, Estado do Ceara, por nomeaciio 

legal, no uso de suas atribuicgdes legais etc, 

I- Considerando que a COMARCA DE Mombaca se encontra 
desprovida de Conciliador para fazer face As audiéncias preliminares 

conciliatérias previstas nos Juizados Especiais Civeis: 

- Considerando que o volume de processos da Comarca, e que 
os feitos do Juizado especial Civel apresenta volume considerdvel 
tornando importante a conciliacio prévia antes de haver 
pronunciamento judicial como forma de direcionar a aco do Magistrado 
para as demandas estritamente necessdrias; 

Il - CONSIDERANDO o art. 7° da Lei N® 9.099/95 e art, 83, 
§ tinico, alineas “a” ¢ “e” da lei Estadual N* 12.342/94, 

RESOLVE: . 

1, Designar a Servidora estabilizada JAQUELINE MARIA 
LOPES DA COSTA E SILVA, matricula N* 4207-1, para exercer o 
minus de CONCILIADORA do Juizado Especial Civel da COMARCA 
DE Mombaga. 

2. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicaciio, 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

Sala da Secretaria de Vara Unica da COMARCA DE Mombaga-CE, aos 
22 (vinte e dois) dias do més de setembro de 2003. 

JOSE COUTINHO TOMAZ FILHO 
Juiz Biretor do Férum 

ae otk 

EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENGA - PRAZO DE 60 
(SESSENTA) DIAS 

0 Dr. José Coutinho Tomaz Filho, MM Juiz de Direito 
desta COMARCA DE Mombaga, do Estado do Ceard, por nomeagdo 
legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem 

conhecimento que, por este Juizo, tramita uma Agio Criminal, Proc. 
n° 2000.0215.0918-3/0 (N° antigo 1999.049.00512-8). movida 
contra FRANCISCO NILSON BEZERRA, brasileiro, casado, 

comerciante, nascido aos 31/06/1960, natural de Mombaga (Ce), filho 

de Ademar Felizatdo Bezerra e de Maria José Alves Bezerra, residia A 
época do crime na Rua Anésia Castelo, 285 ~ Centro — Mombaga (Ce) 

e€ como consta nos autos que o apenado supra mencionado reside em 

lugar incerto e nao sabido, pelo presente Edital fica intimado o acusado 

acima mencionado, do inteiro teor da sentenca proferida nos presentes 
autos, ua forma da decisio adiante transcrita: “,.. VISTOS, ete... 
Tratam-se os presentes autos de Agdio Criminal movida pelo Ministério 
Ptiblico Estadual na qual o réu FRANCISCO NILSON BEZERRA foi 

condenado 4 pena de 01 (um) ano de detenc&o, em regime aberto, e ao 
pagamento de 50 (cinqiienia) dias-multa, por infracfo ao art. 10, da 
Lei N° 9.437/97, consoante sentenga de fls. 68/69, cujo wansito em 
julgado para acusagdo e defesa se deu aos 08.03.2001, a teor da certid3o 
de fis. 78. Apesar de. haver sido paga a pena pecunidria aplicada, conforme 
guia de fi. 100, as tentativas de localizar o apenado, a fim de ser 

inictado o cumprimento da pena privativa de liberdade impostas, 
restaram infrutiferas. A fl, 118 repousa parecer ministerial opinando 
pela extingio da punibilidade do sentenciado, pela ocorréncia da 

prescrig¢fio da pretens%o executiva da pena, E o breve relato. Fundamento
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e decido. Quando a sentenca condenatéria transita em julgado para 
ambas as partes. surge o titulo penal, que deve ser executado dentro de 

certa lapso de tempo, varidvel de acordo com a pena aplicada. 

Mencionado titulo perde sua forca executiva se nao for exercitado 
pelos Grgiios estatais o direito dele decorrente, verificando-se entio a 

prescrigdo da pena, ou prescri¢do da execuciio, cujos prazos siio os 

mesmos fixados para a prescrigio da pretensio punitiva, tomando-se 

por base a pena concretiza na sentenca (art. 110, do CPB). Assim. se a 

pena nao for executada no prazo legal. fica ela extinta, restando apenas 

os demais efeitos da condenacio, regidos por normas préprias. Neste 

sentido é que a legislacgio penal patria trata do tema, a partir do art. 

109, do CPB. com riqueza de detaihes, permitindo a todos o acesso aos 

pericdos que definem sobre a ocorréncia ou nao desta causa de extingdo 

da punibilidade, prevista no art. 107, inc. [V, do CPB, Na situagiio 

presente, como dito acima,o réu foi condenado a uma pena de O1 (um) 

ano de detengio, que prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 

109, V do CPB em vigor. Ora, desde a data do trinsito em julgado da 

sentenga de 08.03.2001, termo inicial da prescricfio da pena (art. 112, 

1 do CPB), ja se passaram bem mais de G4 (quatro) anos sem que o 

apenado tenha dado inicio ao cumprimenio de sua reprimenda privativa 

de liberdade, configurando-se, pois. a referida causa extintiva da 

punibilidade. Pelo exposto, em consondncia com o parecer ministerial, 

DECLARO a EXTINGAO DA PUNIBILIDADE do sentenciado 
FRANCISCO NILSON BEZERRA em telacio a este processo, o que 

faco amparado nos dispositives de lei retro invocados. Sem custas. 

PR.L O apenad6 via edital, com prazo de 60 (sessenta) dias (art. 292, 

Vie § 1° do CPP). Apds o transito em julgado da sentenga, arquivem- 

se estes autos. Mombaca, 10 de agosto de 2006. José Coutinho 

Tomaz Filho. Juiz de Direito”. Dado e passado nesta cidade ¢ 

COMARCA DE Mombaga, do Estado do Ceard, aos oito (08) dias do 

més de fevereiro do ano de dois mil e sete 007). Ea, Jaqueline Maria 

Lopes da Costa e Silva, Téc. Judiciario, o fiz digitar, E eu, , Humberto 

Jardel Souza Monteiro, Diretor de Secretaria, o subscrevi. 

José Coutinho Tomaz Filho 

Juiz de Direito 
  

  

~COMARCA DE PACATUBA 
Snr anion eoten aaa SRST fg trata enone 

  

  

  

  

  

  

SECRETARIA DA I VARA 
FORUM DES. RAIMUNDO CATUNDA 

JUSTICA GRATUITA 
PROCESSO N® 2006.0016.0476-7 (4396/06) - AGAO DE 

ADOCAO 

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

O Doutor CLAUDIO IBLAPINA. Juiz de Dircito da I? Vara 
da COMARCA DE Pacatuba, Estado do Ceara. por nomeagio legal, 

elc., 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem com o prazo 

de vinte (20) dias, ou dele noticias tiverem, que por este Jufzo e Secretaria 
da 1* Vara, se processam os termos dé uma Acio conforme acima 
referido, em que sdo requerentes SILVIA PEREIRA BERNARDO ¢ 
EDILSON RODRIGUES DE LIMA, em favor da crianga MAXSUEL 

DA SILVA, nascido aos 11.04.2006, filho de Maria José da Silva e de 

PAI DESCONHECIDO, atualmente em local incerto e nao 

sabido. E, como consta dos autos que o GENITOR BIOLOGICO da 
crianga acima se encontra em lugar incerto e nado sabido, MANDEL 

expedir o presente EDITAL DE CITACAO com o prazo de vinte (20) 

dias, pelo qual fica o mesmo CITADO da presente Agio em todos os 

seus termos. e ainda pessoas interessadas, bem como INTIMADO a 

comparecer, acompanhado de advogado, 4 sala das audiéncias do Forum 

Des. Raimundo Carunda, nesta Cidade de Pacatuba/Ce., no dia 22 de 

marco de 2007 4s 08:30 horas, a fim de procedimento da audiéncia 
de instrueic, fieando desde logo CITADO para todos e demais atos 
processuais, ficando ainda ciente de que terd um prazo de quinze (15) 

dias para contestar, querendo, apdés a audiéncia acima referida, caso nao 

haja acordo, advertindo-o de que nado sendo contestada a acao, presumir- 

se-io aceito pelo mesmo, como verdadeiros os fatos articulados pelos 

autores (art. 285 do CPC). FE, para que nfo se aleguem ignordncias, 

MANDEL expedir este. que serd afixado no local de costume ¢ 
devidamente publicado no Didrio da Justica. Dado e passado nesta 

cidade de Pacatuba/Ce., aos 12 dias do més de fevereiro do ano de 2007. 

  

  

Eu. Felipe Augusto Lima Leitdo, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei e 
Eu, , Bela. ROSANGELA PINTO PEIXOTO, Diretora de Secretaria 

da 1° Vara o subsereva. 

CLAUDIO [BIAPINA 
Juiz de Direito da [* Vara 

  

  

  

_COMARCA T DE PORTEIRAS 
sedotsgee Serre ee elec Metin wat 

PORTARIA N° 01/2007 

  

  

Dr. Angelo Bianco Vettorazzi, Juiz de Direito da COMARCA 
DE Porteiras, Estado do Ceari, no uso de suas atribuigdes legais, etc. 

Considerando o disposto no art. 83, § unico, alfnea “f 
Art. 449, alfnea “a” do Cédigo de DivisGes e Organizagdo Judicidria do 

Estado do Ceara; 
Considerando ainda o que disciplina os Arts. 444, letra “B” 

e 445 do referido cédigo; 

Considerando a necessidade de manter a continuidade dos 

servicos da Secretaria de Vara Unica desta Comarca, mormente no que 
se refere A subscricio dos atos processuais durante as férias ¢ licengas da 
Diretora de Secretaria Titular; 

RESOLVE: 

Designar 0 servidor, JOSE CRISTENY BRILHANTE, Analista 

Judiciério Adjunto, matricula n° 000313-1-3, para substituir a Diretora 

de Secretaria, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTANA, Mat. 

201214, durante o seu afastamento pelo perfodo de 31 (trinta e um) 
dias. que ocorrerd de 21/02/2007 a 23/03/2007, sendo O1(um) dia de 

folga referente a servicos prestados 4 Justica Eleitoral da 110° Zona, 

nas Eleigdes de 2006 (21/02/2007) e 30 (winta) dias de férias ( 22/02/ 

2007 a 23/03/2007). 

Publique-se, registre-se e cumpra-se, 

Porteiras, 06 de fevereiro de 2007, 

Angelo Bianco Vettorazzi. 
Juiz Titular 
      
  

  

“COMARCA DE E QUIKADA 
    

seeeeeb iy capone, ean 
    

  

juizo DE 5 DIREITO 2° VARA 
EDITAL DE INTERDICGAO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N°* 5067/04 - JUSTICA GRATUITA 

“Da4-se a gratuidade judicidria, conforme despacho de 
MM. Juiz de Dircito, Dr. Fernando Cezar Barbosa de Souza, 

as fis. @3v, dos autes em epigrafe.” 

© Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direito da COMARCA DE Solonépole/CE, respondendo pela 2° 
Vara desta COMARCA DE Quixada, Estado do Ceara, por nomeagdo 

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

conhecimento, que tramita perante este Juizo uma ACAO DE 
INTERDICAO, tombada sob o no. 5067/04 (2004.0011.2856-0), 
em que é Interditante: MARIA IRACEMA VIANA DE LIMA (brasileira, 

civilmente solteira, de lides domésticas, rg N° 2004005159559-SSP/ 
CE, CPF n° 018.714.663-26. natural de Itapidna/CE. nascida aos 

19.06.1975. filha de Francisco Raimundo de Lima e Francisca de Sousa 
Viana, residente e domiciliada no Jardim Primavera, n° 620, Bairro 

Campo Velho, Quixadé/CE), tendo como Interditanda: FRANCISCA 
DE SOUSA LIMA (brasileira, casada, invalida. RG n° 2004005180078- 

SSP/CE, CPF n° 020.005.023-00, natural de Quixeramebiny/CE, nascida 

aos 10.05.1951, filha de José de Sonsa Viana e Francisca Pereira da 
Silva, residente e domiciliada no Jardim Primavera, n° 620, Bairro: 

Campo Velho, Quixadd/CE}; pelo que foi decretado por este Juizo, a 
INTERDICAO de FRANCISCA DE SOUSA LIMA, sendo-lhe 
nomeada Curadora a Senhora: MARIA IRACEMA VIANA DE LIMA, 
que deverd perante a este Jufzo, prestar o Compromisso Legal de bem 
e fielmente cumprir o “minus”. E para que chegue ao conhecimento
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dos interessados e ndo se alegue ignorincia expediu-se este Edital, que 
serd afixado no local préprio deste Férum e publicado por 03 (trés) 
vezes, com intervalo de dez (10) dias no Diario da Justic¢a do Estado do 
Cearié. CUMPRA-SE, nos termos do art. 1184 do CPC. DADO E 

PASSADO, nesta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceara. aos 
quinze (15) dias do més de janeiro do ano de dois mil ¢ sete (2007). Eu, 

(Maria Suely de Sousa Barreto), Técnico Judicidrio, digitei-o. Eu 
(Erika Carine de Vasconceles Sales), Diretora de Secretaria, 
subscrevo-o. 

EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO 
Juiz de Direito Respondenda. 

DJ 14/02, 26/02 c 08/03/2007 

Hee ae 

JUIZO DE DIREITO 2" VARA 
EDITAL DE INTERDICAO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N° 4822/04 - JUSTICA GRATUITA 

“Dd-se a gratuidade judiciaria, conforme despacho 
do MM. Juiz de Direito, Dr. Flavio Luiz Peixoto 

Marques, 4s fils. 11, dos autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direito da COMARCA DE Solondpole/CE, respondendo pela 2° 
Vara desta COMARCA DE Quixadd. Estado do Ceara, por nomeacio 
legal. etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 

conhecimento. que tramita perante este Juizo uma ACAO DE 
INTERDICAO, tombada sob o no. 4822/04 (2004.0005. 1402-4), 
em que é Interditantes RAIMUNDA FERNANDES DA COSTA 

(brasileira, vitiva, RG n° 2375097/92-SSP/CE, natural de Quixada/CE, 

nascida aos 25.05.1948, filha de Francisco Bento da Costa e Maria 
Fernandes da Costa, residente e doimiciliada na Rua Santa Edwirges, 

583. Multirio, Quixadé/CE). tendo como Interditando: FRANCISCO 
REGANILDO DA COSTA DANTAS (brasileiro, solteiro, sem 

profissio, RG n° 2004005047963-SSP/CE, CPF n° 635,332.603-30, 

natural de Quixaddé/CE, nascido aos 28.06.1977. fitho de Joico Fernandes 
Dantas e Raimunda Fernandes da Costa. residente e domiciliado no 
mesmo enderego da Interditante); pelo que foi decretado por este Juizo, 

a INTERDICAO de FRANCISCO REGANILDO DA COSTA 
DANTAS, sendo-lhe nomeada Curadora a Senhora: RAIMUNDA 
FERNANDES DA COSTA, que deverd perante a este Juizo, prestar o 
Compromisso Legal de bem ¢ fielmente cumprir o “minus”. E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados e no se alegue ignordncia 
expediu-se este Edital, que sera afixado no local prdprio deste Forum e 
publicado por 03 (trés) vezes. com intervalo de dez (10} dias no Didrio 
da Justica do Estado do Ceara. CUMPRA-SE, nos termos do art. 1184 
do CPC, DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE Quixadd. Estado 

do Ceard, aos dezesseis (16) dias do més de janeiro do ano de dois mil e 
sete (2007). Eu, (Maria Suely de Sousa Barreto), Técnico Judicidrio, 
digitei-o, Eu (Erika Carine de Vasconcelos Sales}, Diretora de 
Secretaria, subserevo-o. 

Edson Feitosa dos Santos Filho 
Juiz de Direito Respondendo. 

BI 14/02, 26/02 ¢ 08/03/2007 

ok Re at 

JUIZO DE DIREITO DA 2* VARA 
EDITAL DE INTERDICAO - PRAZO DE 30 DIAS 
PROCESSO N° 2602/00 - JUSTICA GRATUITA 

“Da-se a gratuidade judicidria, conforme despacho do 

MM. Juiz de Direito, Dr. José Krentel Ferreira Filho, 
as fls. 02, dos autos em epigrafe,” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direito da COMARCA DE Solondépole/CE, respondendo pela 2° 
Vara desta COMARCA DE Quixadad, Estado do Ceard, por nomeaciia 
legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita perante este Juizo uma ACAO DE 
INTERDICAO, tombada sob o no. 2602/00 (2000.0152.2389-3}, 
em que é Inierditante: JOAO BATISTA GONCALVES DE LIMA 
(brasileiro, casado, agricultor, rg N° 847173-84-SSP/CE, CPF n°? 

734,.819.983-68, natural de Quixad4/CE, nascido aos 66.05.1963, filho   

de Pedro Pereira de Lima e Maria José Goncalves de Lima. residente e 
domiciliado na localidade de Altos Campos, Tapuiaré, Quixadd4/CE), 

tendo como Interditando: ANTONIO LUCIANO GONCALVES 
LIMA (brasileiro, natural de Quixad4/CE, nascido aos 17.11.1957. filho 
de Pedro pereira de Lima e Maria José Goncalves de Lima, residente ¢ 
domiciliado no mesmo enderego do Interditante). pelo que foi decretado 

por este Juizoa, a INTERDIGCAO de ANTONIO LUCIANO 
GONCALVES DE LIMA, sendo-lhe nomeado Curador o Senhor: 
JOAO BATISTA GONCALVES DE LIMA, que deverd perante a este 
Juizo, prestar 0 Compromisso Legal de bem e fielmente cumprir o 
“minus”, E para que chegue ao conhecimento dos interessados e niin se 
alegue ignordncia expediu-se este Edital, que sera afixado no local 

proprio deste Férum e publicado por 03 (trés) vezes, com intervalo de 

dez (10) dtas no Didrio da Justiga do Estado do Cearé. CUMPRA-SE, 

nos termos do art. 1184 do CPC. DADO E PASSADGO, nesta 

COMARCA DE Quixada, Estado do Ceara, aos quinze (15) dias do més 

de janeiro do ano de dois mil e sete (2007). Eu, (Maria Suely de 

Sousa Barreto), Técnico Judicidrio. digitei-o. Eu (Erika Carine de 

Vasconcelos Sales), Diretora de Secretaria, subscrevo-o. 

EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO 
Juiz de Direito Respondendo. 

DJ 14/02, 26/02 e 03/03/2007 

Re ar 

JUIZO DE DIREITO 2" VARA 
EDITAL DE INTERDICAO — PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N° 5187/05 - JUSTIGA GRATUITA 

“Da-se a gratuidade fudiciiria, conforme despacho 
do MM. Juiz de Direito, Dr. Flavio Luiz Peixoto 

Marques, 4s fis. 03, des autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 

de Direito da COMARCA DE Sclondpole/CE, respondendo pela 2 
Vara desta COMARCA DE Quixadd. Estado do Ceari, por nomeagio 
legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital vicem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita perante este Juizo uma ACAO DE 
INTERDICAO C/iC CURATELA, tombada sob o no. 5187/05 

(2005.0001.1410-5). em que ¢ Interditante: GILVAN DA SILVA 
PAIXAO (brasileiro, solteiro, RG n° 2004005117830-SSP/CE, natural 

de Quixada/CE. nascido aos 25.10.1985, filho de Maria das Gracas 
Aratijo Silva, residente.e domiciliado no Conjunto Jesus Maria e José, 

AT, Quixada/CE), tendo como Interditanda: MARIA DAS GRACAS 
SILVA DE SOUSA (brasileira, casada, RG n° 2309064/92-SSP/CE, 
CPF n® 976. 125,373-20, natural de Quixadd/CE, nascida acs 16.04.1957, 
filha de Geraldo Rufino de Aratjo ¢ Sebastiana Pereira da Silva. residente 
e domiciliada no mesmo enderego do Interditante); pelo que foi 

decretado por este Juizo, a INTERDICAO de MARTA DAS GRACAS 
SILVA DE SOUSA, sendo-lhe nomeado Curador o Senbor. GILVAN 
DA SILVA PAIXAO, que deverd perante a este Juizo, prestar o 

Compromisso Legal de bem ¢ fielmente cumprir o “mtinus”. E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados e ndo se alegue ignorancia 

expediu-se este Edital. que sera afixado no local préprio deste Forum e 
publicado por 03 (trés) vezes, com intervalo de dez (10) dias no Didrio 
da Justiga do Estado do Ceard. CUMPRA-SE, nos termos do art. 1184 
do CPC. DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE Quixada, Estado 

do Ceara, aos dez (10) dias do més de janeiro do ano de dois mil e sete 
(2007). Eu, (Maria Suely de Sousa Barreto), Técnico Judicidrio, 
digitei-o. Eu (Erika Carine de Vasconcelos Sales), Diretora de 

Secretaria, subscrevo-o. 

Edson Feitosa dos Santos Filho 

Juiz de Direito Respondendo. 
DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

ae othe 

JUIZO DE DIREITO 2" VARA 
EDITAL DE INTERDICAO — PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N° 5127/05 - JUSTICA GRATUITA 

“Da-se a gratuidade judicidria, conforme despacho 

do MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Cezar Barbosa 

de Souza, 4s fis, 03v, dos autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz
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de Direito da COMARCA DE Solondpole/CE, respondendo pela 2° 

Vara desta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard, por nomeagia 
legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 

conhecimento, que tramita perante este Juizo uma AGAO de 
INTERDICAO, tombada sob o no. 5127/05 (2004.0011.3070-0), 

em que é Interditante: MANOEL GOMES DOS SANTOS (brasileiro, 

solteiro, servente de pedreiro, RG n° 357.989-82-SSP/CE, natural de 

Quixada/CE, nascide acs 06.01.1953. residente ¢ domiciliada na Rua 

do Arame T - n° 1.020, Bairro Campo Velho. Quixadé/CE), tendo como 

Interditanda; ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS (brasileira, 

solteira, invilida, RG n° 2417171/92-SSP/CE, natural de Quixada/CE, 

nascida aos 05.04.1974, filha de Manoel Gomes dos Santos e Ana 

Maria Dantas dos Santos, residente e domiciliado no mesmo endereco 

do Interditante): pelo que foi decretado por este Juizo, a INTERDICAO 

de ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS, sendo-Ihe nomeado Curador 
o Senhor: MANOEL GOMES DOS SANTOS, que deverd perante a 

este Juizo, prestar o Compromisso Legal de bem ¢ fielmente cumprir o 

“minus”. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e¢ nic se 

wlegue ignordncia expediu-se este Edital, que sera afixado no local 

proprio deste Férum e publicado por 03 (trés) vezes, com intervalo de 

dez (10) dias no Diario da Justica do Estado do Cear4. CUMPRA-SE, 

nos termos do art. [184 do CPC, DADO E PASSADO, nesta 

COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceara, aos dez (10) dias do més de 

janeiro do ano de dois mil ¢ sete (2007). Eu, (Maria Suely de Sousa 

Barreto), Técnico Judicidrio, digitei-o. Eu (Erika Carine de 

Vasconcelos Sales), Diretora de Secretaria, subscrevo-a. 

Edson Feitusa dos Santas Filho 

Juiz de Direita Respondendo, 

DJ 14/02, 26/02 ¢ 08/03/2007 

eds ae 

JUiZO DE DIREITO 2? VARA 

EDITAL DE INTERDICAO — PRAZO DE 30 DIAS. 

PROCESSO N° 4867/04 - JUSTICA GRATUITA 

“Dd-se a gratuidade judicidria, conforme despacho do 

MM. Juiz de Direito, Dr. Flavio Luiz Peixoto Marques 

as fls. 13v, dos autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 

de Direito da COMARCA DE _ Solondépole/CE, respondendo pela 2° 

Vara desta COMARCA DE Quixadd. Estado do Ceard, por nomeagdo 

legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 

conhecimento, que tramita perante este Juizo uma AGCAO DE 

INTERDICAO, tembada sob o no. 4867/04 (2004.0005.1486-5), 

em que é Interditante: FRANCISCA NUBIA DOS SANTOS 

(brasileira, solteira, doméstica, 3460718-2000-S5P/CE), CPF n° 

663.500.933-72, natural de Quixada/CE, nasctda aos 20.02.1961. filha 

de Cicero Quintino dos Santos e Hercilfa Carneiro da Silva, residente e 

domiciliada na Rua Cloves Beviliqua, 139, Centro, Quixada/CE), tendo 

come Interditanda: ALBERTO BARTOLOMEU DOS SANTOS 

(brasileiro. solteiro, sem profissio. RG n° 95002335421-SSP/CE, CPF 

n° 257.788.622-53, residente ¢ domiciliado no mesmo cnderego da 

Interdilante): pelo que foi decretado por este Jufzo. a INFERDICAOQ 

de ALBERTO BARTOLOMEU DOS SANTOS, sendo-lhe nomeada 

Curadora a Senhora: FRANCISCA NUBIA DOS SANTOS, que deverd 

perante a este Juizo, prestar o Compromisso Legal de bem e fielmente 

cumprir o “minus”. E para que chegue ao conhecimenta dos 

interessados e no se alegue ignorancta expediu-se este Edital, que sera 

afixado no local préprio deste Férum ¢ publicado por 03 (trés) vezes. 

com intervalo de dez (10) dias no Didrio da Justiga do Estado do Ceara, 

CUMPRA-SE, nos termos do an. 1184 do CPC, DADO E PASSADO, 

nesta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard, aos doze (12) dias do 

més de janeiro do ano de dois mil ¢ sete (2007). Eu. (Maria Suely de 

Sousa Barreto}, Técnico Judicidrio, digitei-o. Eu (Erika Carine de 

Vasconcelas Sales), Diretora de Secretaria, subscrevo-o. 

EDSON FEITOSA BOS SANTOS FILHO 

Juiz de Direito Respondendo. 
DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

a he   

JUIZO DE DIREITO 2" VARA 
EDITAL DE INTERDICAO — PRAZO DE 30 DIAS, 
PROCESSO N°" 4696/04 - JUSTICA GRATUITA 

“Da-se a gratuidade judicidria, conforme despacho 
do MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Cezar Barbosa de 

Souza, 4s fls. 03v, dos autos em cpigrate.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direito da COMARCA DE _ Solondépole/CE, respondendo pela 2° 

Vara desta COMARCA DE Quixada. Estado do Ceard, por nomeacgao 

legal, ete. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 

conhecimento. gue. tramita perante este Jufzo um PEDIDO DE 

CURATELA, tombada sob o no. 4696/04 (2004,0001.0961-8), em 
que € Interditante: JOAO RODRIGUES DA FONSECA (brasileiro, 

casado, zelador de piscinas. RG n° 28.866-80-SSP/CE, natural de 

Quixeramobim/CE, nascido aos 26.06.1955, filha de Luiz Rodrigues da 
Fonseca ¢ Maria Ribeiro da Fonseca, residente na Rua Batista de Queiroz, 

6771, Alto Sioa Francisco, Quixadd/CE), tendo como Interditando: 

FRANCISCO MOREIRA DE HOLANDA (brasileiro, portador de 
deficiéncia, natural de Quixadd/CE, nascido aos 27.11.1948, filho de 

Osvaldo Moreira Holanda e Eunice Rodrigues Holanda, residente e 
domiciliado no mesmo endereco da Interditante); pelo que foi decretado 
por este Jufzo, a INTERDICAO de FRANCISCO MOREIRA DE 
HOLANDA, sendo-Ihe nomeado Curador o Senhor: JOAO 
RODRIGUES DA FONSECA, que deverd perante a este Jufzo, prestar 
o Compromisso Legal de bem e fielmente cumprir o “miinus”. E para 
que chegue ao conhecimento dos interessados e ndo se alegue ignordncia 

expediu-se este Edital, que sera afixado no local préprio deste Forum e 
publicado por 03 (trés) vezes, com intervalo de dez (10) dias no Didrio 

da Justic¢a do Estado do Ceard. CUMPRA-SE, nos termos do art. 1184 
do CPC. DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE Quixadd, Estado 
do Ceara. aos onze (11) dias do més de janeiro do ano de dois mil e sete 
(2007). Eu, (Maria Suely de Sousa Barreto), Técnico Judicidrio, 

digitei-o, Eu (Erika Carine de Vasconcelos Sales), Dirctora de 
Secretaria, subscrevo-o. 

Edson Feitosa dos Santos Filho 

Juiz de Direito Respondendo. 

DJ 14/82, 26/02 ¢ 08/03/2007 

aes 

JUIZO DE DEREITO 2° VARA 
EDITAL DE INTERDICAO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N° 4613/04 —- JUSTICA GRATUITA 

“Da-se a gratuidade judictdria, conforme despacho 
do MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Cezar Barbosa de 

Souza, 4s fis. 03v, dos autes em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Dirciteo da COMARCA DE_ Solondpole/CE, respondendo pela 2° 

Vara desta COMARCA DE Qutxadd. Estado do Ceard, por nomeagio 

legal, etc. 

FAZ SABER aos que 0 presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento. que tramita perante este Jufzo um PEDIDO DE 
CURATELA, tombada sob o no. 4613/04 (2004.0601.0811-5), em 

que € Interditante: MARIA DO SOCORRO BRITO DE SOUZA 
(brasileira, casada, agricultora, RG n° 646919-83-SSP-CE, CPF n° 
485.243,953-20, natural de Quixadd/CE, nascida aos 15.11.1965, filha 

de José Conea ¢ Francisca Brito Conca, residente ¢ domiciliada em 

Junco, distrito de Daniel de Queiroz, Quixaddé/CE). tendo como 

Interditanda: ANA MARIA BRITO CONCA (brasileira, solteira, 
doméstica, portadora de epilepsia ¢ oligofenia, natural de Quixadé/CE, 
nascida aos 07.11.1977, filha de José Conca e Francisca Alves Conca, 
residente ¢ domiciliada no mesmo endereco da Interditante): pelo que 

foi decretado por este Juizo, a INTERDICAO de ANA MARIA BRITO 
CONCA, sendo-lhe nomeada Curadora a Senhora: MARIA DO 

SOCORRO BRITO DE SOUZA, que deverd perante a este Jufzo, 
prestar o Compromisso Lega! de bem ¢. flelmente cumprir o “minus”. 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e nio se alegue 

ignorincia expediu-se este Edital, que serd afixado no local préprio 
deste Férum e publicado por 03 (irés) vezes, com intervalo de dez (10) 

dias no Didrio da Justica do Estado do Ceard, CUMPRA-SE, nos termos 
do art, 1184 do CPC. DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE 
Quixadd, Estado do Ceard, aos doze (12) dias do més de janeiro do ano
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de dois mil e sete (2007). Eu, (Maria Suely de Sousa Barreto), 

Técnico Judicidrio, digitei-o. Eu (Erika Carine de Vasconcelos 
Sales). Diretora de Secretaria, subscrevo-o. 

EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO 
Juiz de Direito Respondendo, 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

a 

JUIZG DE DIREITO 2 VARA 
EDITAL DE INTERDICAO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N° 4348/03 — JUSTICA GRATUITA 

“Daé-se 2 gratuidade judicidria, conforme despacho do 
MM. Juiz de Direito, Dr. Flavio Luiz Peixoto Marques 

4s fls. lly, dos autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 

de Direito da COMARCA DE Solondpole/CE, respondendo pela 2° 
Vara desta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard, por nomeacio 
legal. etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento. que tramita perante este Jufzo uma ACAO DE 
INTERDICAO, tombada sob o no. 4348/03 (2003.0012.8774-0), 
em que é Interditante: MARIA DAS DORES SANTOS SILVA 
(brasileira, casada, agente do lar, RG n° 3506495-2000-SSP/CE, natural 

de Quixadé/CE, nascida aos 12.12.1952, filha de Luiz Emidio Gomes e 

Luiza Agostinho dos Santos, residente e domiciliada no Distrito de 
Custédio, Quixadé/CE), tendo como Interditando: JOAG BARBOSA 
DA SILYA (brasileiro, casado, RG n° 3357928-98-SSP/CE, natural de 

Quixadi/CE, nascida aos 20.08.1954, filha de Raimundo Barbosa da 
Silva e Maria Moreira da Silva, residente e domiciliado no mesmo 

endereco da Interditante): pelo que foi decretado por este Jufzo, a 

INTERDICAO de JOAG BARBOSA DA SILVA, sendo-lhe nomeada 
Curadora a Senhora: MARIA DAS DORES SANTOS SILVA, que 

deverd perante a este Jufzo, prestar o Compromisso Legal de bem e 
fielmente cumprir o “minus”. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados & néo se alegue ignorancia expediu-se este Edital. que sera 
afixado no local préprio deste Férum e publicado por 03 (trés) vezes, 

2m intervalo de dez (10) dias no Didrio da Justica do Estado do Ceara. 

CUMPRA-SE, nos termos do art. 1184 do CPC. DADO E PASSADO, 

nesta COMARCA DE Quixadé, Estado do Ceard, aos doze (12) dias do 

més de janeiro do ano de dois mil e sete (2007). Eu, (Maria Suely de 
Sousa Barreto), Técnico Judicidrio, digitei-o, Eu (Erika Carine de 

Vasconcelos Sales), Diretora de Secretaria, subsctevo-o. 

EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO 

Juiz de Direito Respondendo. 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

aes 

JUIZO DE DIREITO 2 VARA 
EDITAL DE INTERDICAO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N° 4345/03 - JUSTICA GRATUITA 

“Da-se a gratuidade judiciaria, conforme despacho 

do MM. Juiz de Dircito, Dr. Flavio Luiz Peixoto 
Marques, as fis. 11, dos autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 

de Direito da COMARCA DE_ Solondpole/CE, respondendo pela 2* 

Vara desta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard, por nomeacio 

legal, ete. 

FAZ% SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 

conhecimento, que tramita perante este Jufzo uma ACAO DE 
INTERDICAO, tombada sob o no. 4345/03 (2003.0012.8782-1), 

em que ¢ Interditante: MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA (brasileira, 
casada, aposentada, RG n° 846342-84-SSP/CE, natural de Quixaddé/CE, 

nascida aos 14.08.1935. filha de Pedro Ernesto da Silva e Francisca 

Ernesto de Oliveira, residente e domiciliada na Rua Argentina, 1026, 

Sao Jofio, Quixadd/CE), tendo como Interditando: ANTONIO 

NIVALDO ERNESTO DA SILVA (brasileiro, solteiro, RG n° 2417090/ 

92-SSP/CE, natural de Quixadé/CE, nascido aos 08.02.1974, Filho de 

Manoel Ferreira da Silva ¢ Maria José Ernesto da Silva, residente e 

domiciliada no mesmo enderego da Interditante); pelo que foi decretada   

por este Juizo, a INTERDICAO de ANTONIO NIVALDO ERNESTO 
DA SILVA, sendo-Ihe nomeada Curadora a Senhora: MARIA JOSE 

ERNESTO DA SILVA, que deverd perante a este Juizo, prestar 0 

Compromisso Legal de bem e fielmente cumprir o “nmiinus”. E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados e nao se alegue ignorancia 

expediu-se este Edital, que serd afixado no local priprio deste Férum e 
publicado por 03 (trés) vezes. com intervalo de dez (10) dias no Diario 

da Justiga de Estado do Ceari. CUMPRA-SE, nos termos do art. 1184 

do CPC, DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE Quixadd, Estado 

do Ceard, aos doze (12) dias do més de janeiro do ano de dois mil e sete 

(2007). Eu, (Maria Suely de Sousa Barreto}, Técnico Judicidrio, 
digitei-o. Eu (Erika Carine de Vasconcelos Sales), Diretora de 
Secretaria, subscrevo-o. 

EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO 
Juiz de Direito Respondendo,. 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

et 

JUIZO DE DIREITO 2° VARA 
EDITAL DE INTERDICAG - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N° 4329/03 — JUSTICA GRATUITA 

“Da-se a gratuidade judiciaria, conforme despacho 

do MM. Juiz de Direito, Dr. Flavie Luiz Peixoto 

Marques, as fis. 12, dos autos em epigrafe.” 

O Deutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direito da COMARCA DE Solonépole/CE, respondendo pela 2° 
Vara desta COMARCA DE Quixadd. Estado do Ceari, por nomeagio 
legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita perante este Juizo uma ACAO DE 
INTERDICAQ, tombada sob o no. 4329/03 (2003.0012.8706-6), 

em que é Interditante: ANTONIO EDIVAN DA SILVA (brasileiro, 

casado, agricultor, natural de Quixadd/CE, nascido aos 06.03.1959, 
filho de José Francisco da Silva e Maria Afonso da Silva, residente e 
domiciliado na Lagoa do Meio, Bonfim, Cipd dos Anjos, Quixadé/CE), 
tendo como Interditanda: ANTONIA CASTELO BRANCO DA SILVA 
(brasileira, casada, RG n° 3405383/99-SSP-CE. CPF n® 935.555.553- 
91, natural de Quixada/CE, nascida aos 08.11.1958. filha de Jodo Castelo 
Branco ¢ Maria Barbosa Castelo Branco, residente e domiciliada no 
mesmo enderego do Interditante): pelo que foi decretado por este 
Juizo, a INTERDICAO de ANTONIA CASTELO BRANCO DA 

SILVA, sendo-lhe nomeada Curador o Senhor: ANTONIO EDIVAN 

DA SILVA, que deverd perante a este Juizo, prestar o Compromisso 
Legal de bem e fielmente cumprir o “minus”. E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados e nado se alegue ignordncia expediu-se 
este Edital. que serd afixado no local préprio deste Férum e publicado 
por 03 (trés) vezes, com intervalo de dez (10) dias no Diario da Justica 

do Estado do Ceardé. CUMPRA-SE, nos termos do art. 1184 do CPC, 
DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE Quixadd, Estado do 

Ceard, aos dez (10) dias do més de janeiro do ano de dois mil e sete 

(2007). Eu, (Maria Suely de Sousa Barreto), Técnico Judicidrio, 
digitei-o. Eu (Erika Carine de Vasconceles Sales). Diretora de 

Secretaria, subscrevo-o. 

Edson Feitosa dos Santos Filho 
Juiz de Direito Respondendo. 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

Me Ke st 

JUIZO DE DIREITO 2° VARA 
EDITAL DE INTERDICAO - PRAZO DE 30 DLAS, 
PROCESSO N° 4185/03 — JUSTICA GRATUITA 

“Da-se a gratuidade fudiciaria, conforme despacho 
do MM. Juiz de Dircito, Dr. Flivio Luiz Peixoto 
Marques, 4s fs. 03v, dos autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direito da COMARCA DE Solondpole/CE, respondendo pela 2? 
Vara desta COMARCA DE Quixad4, Estado do Ceara. por nomeacio 

legal, etc. 

FAZ SABER aos que 0 presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita perante este Juizo um PEDIDO DE
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INTERDICAO, tembado sob o no. 4185/03 (2003.0007.6629-7), 

em que ¢ Interditante: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA 
SILVA (brasileira, solteira, agricultora, rg N* 2100016/90-SSP/CE, 

natural de Quixad4/CE, nascida aos 26.08.1970, filha de Manuel Pereira 

da Silva e Aldenir Rodrigues da Silva, residente e domiciliada 4 Rua 
Francisco Moreira de Sousa, Distrito de Juatama. Quixada/CE}, tendo 

como Interditando: MARCOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 
(brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Quixadd/CE, nascido aos 
10.08.1980, filho de Manuel Pereira da Silva ¢ Aldenir Rodrigues da 

Silva, residente e domiciliado no mesmo endereco da Interditante): 
pelo que foi decretado por este Juizo. a INTERDICAO de MARCOS 

HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, sendo-Ihe nomeada Curadora 

a Senhora: MARTA DA CONCEIGCAO RODRIGUES DA SILVA, 
que deverd perante a este Jufzo, prestar o Compromisso Legal de bem 

e fielmente cumprir o “minus”. E para que chegue ao conhecimento 
dos interessados € ndo se alegue ignorancia expediu-se este Edital. que 
serd afixado no local préprio deste Férum e publicade por 03 (trés) 
vezes, com intervalo de dez (10) dias no Diario da Justica do Estado do 

Ceard. CUMPRA-SE, nos termos do art. 1184 do CPC. DADO E 
PASSADO, nesta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard, aos dez 

(10) dias do més de janeiro do ano de dois mil @ sete (2007). Eu, (Maria 

Suely de Sousa Barreto), Técnico Judicidrio, digitei-o. Eu (Erika 

Carine de Vasconcelos Sales), Diretora de Secretaria, subscrevo-o. 

Edson Feitosa dos Santos Filho 
Juiz de Direito Respondendo. 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

oh see 

JUIZO DE DIREITO 2* VARA 
EDITAL DE INTERDICAO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N° 4071/63 — JUSTICA GRATUITA 

“Dd-se a gratuidade judicidria, conforme despacho 
do MM. Juiz de Direito, Dr. Flévio Luiz Peixoto 

Marques, 4s fis. 03y, dos autos em epigrafe.” 

QO Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direitto da COMARCA DE Solondépole/Cr, respondendo pela 2° 

Vara desta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard, por nomeagio 
legal. etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 

conhecimento, que tramita peranle este Juizo uma AGAO de 
INTERDICAO, tombada sob o no. 4071/03 (2003.0004.9751-2), 
em que € Interditante: MARIA DE FATIMA CONSTANTINO 
(brasileira. solteira, agricultora, residente e domiciliada na Rua Belo 
Horizonte, 219, Campo Velho, Quixaddé/CE), tendo como Interditanda: 

MARIA EDILEUDA FERREIRA NOBRE (brasileiro, solteiro. RG n° 
1542140-88-SSP/CE, CPF n° 799.727.483-91, natural de Quixadd/ 
CE, nascido aos 14.11.1960, filho de Acindino Alves da Silva e¢ Maria 
Concei¢giio da Silva, residente ¢ domiciliado no mesmo enderego da 

Interditante); pelo que foi decretado por este Juizo, a INTERDICAO 
de MARIA EDILEUDA FERREIRA NOBRE, pelo prazo de O1 (um) 
ano, sendo-Ihe nomeada Curadora a Senhora: MARIA DE FATIMA 
CONSTANTINO, que deverd perante a este Juizo, prestar o 

Compromisso Legal de bem ¢ fielmente cumprir o “minus”. E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados e nfio se alegue ignordncia 
expediu-se este Edital, que sera afixado no local préprio deste Forum ¢ 
publicado por 03 (trés) vezes. com intervalo de dez (10) dias no Didrio 

da Justica do Estado do Ceari. CUMPRA-SE, nos termos do art. 1184 

do CPC, DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE Quixadd. Estado 

do Ceard. aos dez (10) dias do més de janeiro do ano de dois mil ¢ sete 
(2007). Eu, (Maria Sucly de Sousa Barreto). Técnico Judicidrio, 

digitei-o. Eu (Erika Carine de Vasconcelos Sales), Diretora de 

Secretaria, subscrevo-o. 

Edson Feitosa dos Santos Filho 
Juiz de Direito Respondendo. 

DJ 14/02, 26/02 c¢ 08/03/2007 

oe 

JUIZO DE DIREITO 2" VARA 
EDITAL DE INTERDICAO — PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N° 4012/03 - JUSTICA GRATUITA 

“Dd-se a gratuidade judicidria, conforme despacho 
do MM. Juiz de Direito, Dr. Flavio Luiz Peixoto   

Marques, as fls. 03¥, dos autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direito da COMARCA DE _ Solondépole/CE, respondendo pela 2* 

Vara desta COMARCA DE Quixadd. Estado do Ceara, por nomeagiio 

legal, ete. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita perante este Juizo um PEDIDO DE 
CURATELA, tombada sob o no. 4012/03 (2003.0004.9720-2), em 

que é Interditante: LUIZ ALBERTO SAMPAIO DE FRANCA 
(brasileiro. casado. agente de sadde, RG n° 2113519/91-SSP/CE, CPF 
693.702. 143-72, natural de Quixadd/CE. nascida aos 17.11.1971, filho 

de Alberto Matias de Franga e Luzia Sampaio de Franga, residente e 
domiciliado na Av. Francisco Pinheiro de Almeida, 1739, Quixadd/CE), 

tendo como Interditanda: ALBERTO MATIAS DE FRANCA (brasileiro, 

vilive, natural de Quixadd/CE, nascido aos 21.08.1919, filho de Solon 

Matias de Franga, ¢ Luciola Matias de Franga, residente ¢ domiciliado 
no mesmo endereco da Interditante); pelo que foi decretado por este 
Juizo, a INTERDICAO de ALBERTO MATIAS DE FRANCA, sendo- 
the nomeado Curador o Senhor: LUIZ ALBERTO SAMPAIO DE 
FRANCA, que deverd perante a este Juizo, prestar o Compromisso 
Legal de bem ¢ fielmente cumprir o “munus". E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados ¢ no se alegue ignorancia expediu-se 
este Edital, que sera afixado no local préprio deste Forum ¢ publicado 
por 03 (trés) vezes, com intervalo de dez (10) dias no Didrio da Justiga 
do Estado do Cearé,. CUMPRA-SE, nos termos do art. 1184 do CPC. 
DADO E PASSADO., nesta COMARCA DE Quixadi, Estado do 
Ceara. aos doze (12) dias do més de janeiro do ano de dois mil e sete 
(2007). Eu, (Maria Suely de Sousa Barreto), Técnico Judicidrio. 

digitei-o, Eu (Erika Carine de Vasconcelos Sales). Diretora de 

Secretaria, subserevo-o- 

EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO 
Juiz de Dircito Respondends. 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

tt at ie 

JUIZO DE DIREITO 2* VARA 
EDITAL DE INTERDICAO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N° 3860/02 - JUSTICA GRATUITA 

“D4-se a gratuidade judicidria, conforme despacho 
do MM. Juiz de Direito, Dr. Flavio Luiz Peixoto 
Marques, as fls. W3v, dos autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direito da COMARCA DE Soionépole/CE, respondendo pela 2° 
Vara desta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard, por nomeagiio 
legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita perante este Juiza uma ACAO DE 

CURATELA, tombada sob 0 no. 3860/02 (2002,0008,7853-4), em 
que € Interditante: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA (brasileira, 

casada, doméstica, RG n° 1.365.350-SPSP/CE, CPF n° 081.943.783- 
20. natural de Quixeramobim/CE, nascida aos 04,03,1942, filha de 
Antonio de Assis Soares e Maria Eunilia Soares, residente e domiciliado 
na Rua Aristides Goncalves da Silva, n° 10. Bairro Rodovidria, Quixadaf 
CE), tendo como Interditanda: TEREZINHA DO MENINO JESUS 
SOARES DA SILVA (brasileira, solteira. deficiente, natural de Quixadé/ 

CE, nascido aos 11.10.1976, filha de Edilson da Silva e Maria Licia 
Soares da Silva, residente e domiciliada no mesmo enderego da 
Interditante); pelo gue foi decretada por este Juizo, 2 INTERDIGAO 
de TEREZINHA DO MENINO JESUS SOARES DA SILVA, sendo- 
Ihe nomeada Curadora a Senhora; MARIA LUCIA SOARES DA 
SILVA, que deverd perante a este Jufzo, prestar o Compromisso Legal 
de bem ¢ fielmente cumprir o “minus”. E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados ¢ nfo se alegue ignorincia expediu-se 
este Edital. que sera afixado no local proprio deste Férum e publicado 
por 03 (irés) vezes, com intervalo de dez (10) dias no Didrio da Justiga 

do Estado do Cearé. CUMPRA-SE, nos termos do art. [1184 do CPC. 

DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE Quixadd, Estado do 

Ceard, aos doze (12) dias do més de janeiro do ano de dois mil e sete 
(2007). Eu, (Maria Suely de Sousa Barreto). Técnico Judicidrio, 

digitei-o. Eu (Erika Carine de Vasconcelos Sales), Diretora de 

Secretaria, subscrevo-o. 

EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO 
Juiz de Direito Respondendo. 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007
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JUIZO DE DIREITO 2? VARA 
EDITAL DE. INTERDICAO — PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N° 3786/02 - JUSTICA GRATUITA 

“Dii-se a gratuidade judicidria, conforme despacho 
do MM. Juiz de Direito, Dr. Flavio Luiz Peixoto 

Marques, as fls. 03v, dos autos em epigrafe.” 

O Douter EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direito da COMARCA DE Solonédpole/CE, respondendo pela 2° 
Vara desta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard, por nomeacio 

legal. ete, 

FAZ SABER aos que 0 presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento. que tramita perante este Juizo uma ACAO de 
INTERDIGAQ, tombada sob 0 no. 3786/02 (2002.0006.9441-7), 

em que é Interditante: ANTONIA LUCIA DA SILVA (brasileira, casada, 
do lar, RG n® 1.160.843-SPSP/CE, CPF n° 568.715.113-34, natural de 

Quixadé/CE, nascida aos 28.07.1954, filha de Acindino Alves da Silva 
e Maria Conceicio da Silva, residente e domiciliada na Rua Evandro 
Carneiro, n° 636, Carrascal Il, Quixadé/CE) tendo como Interditando: 

JOSE ALVES DA SILVA (brasileiro, solteiro, RG n° 1542140-88-SSP/ 

CE, CPF n° 799.727.483-91, natural de Quixadd/CE, nascido aos 
14.11.1960, filho de Acindino Alves da Silva e Maria Conceiciio da 
Silva, residente ¢ demiciliado no mesmo endereco da Interditante); 

pelo que foi decretado por este Jufzo, a INTERDICAO de JOSE 
ALVES DA SILVA, sendo-lhe nomeada Curadora a Senhora: ANTONIA 

LUCIA DA SILVA, que deverd perante a este Juizo, prestar o 
Compromisso Legal de bem e fielmente cumprir o “minus”. E para que 
chegue ac conhecimento dos interessados ¢ nao se alegue ignorancia 
expediu-se este Edital, que sera afixado no local préprio deste Forum e 
publicado por 03 (trés} vezes, com intervalo de dez (10) dias no Didrio 

da Justiga do Estado do Ceara. CUMPRA-SE, nos termos do art. 1184 
do CPC. DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE Quixadd, Estado 
do Ceard. aos dez (0) dias do més de janeiro do ano de dois mil e sete 
(2007). Eu, (Maria Suely de Sousa Barreto). Técnico Judicidrio, 

digitei-o, Eu (Erika Carine de Vasconcelos Sales}, Diretora de 
Secretaria, subserevo-o, 

‘ WL: Edson Feitosa dos Santos Filho 
Juiz de Diretto Respondendo. 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

see ne 

EDITAL DE INTERDICAO - PRAZO DE 30 DIAS, 
PROCESSO N° 3695/02 - JUSTICA GRATUITA 

JUIZO DE DIREITO 2° VARA 

“Di-se a gratuidade judiciéria, conforme despacho do 
MM. Juiz de Direito, Dr. Flavio Luiz Peixoto Marques 

as fls. 03v, dos autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direiteo da COMARCA DE Solondpole/CE, respondendo pela 2° 
Vara desta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard, por nomeacio 

legal, etc. 
FAZ SABER aos que 0 presente edital virem ou dele tiverem 

conhecimento, que tramita perante este Juizao uma ACAO DE 

INTERDICAQ, tombada sob o no. 3695/02 (2002.0003.6196-5), 

em que € Interditante: FRANCISCA AUGUSTA PLUMA DA SILVA 
(brasileira, solteira, do Jar. RG n® 1934464/90-SSP/CE, natural de 
Quixada/CE, nascida aos 23.01.1971. filha de Manoel Germano da 

Silva e Maria Marcelino Pluma da Silva, residente e domiciliada na Rua 

Joaquim Medeiros, 216, Juatama. Quixad4/CE), tendo como Interditando: 
MARIA DE FATIMA PLUMA DA SILVA (brasileira, solteira, RG n° 
1934494-90-SSP/CE, natural de Quixad4/CE, nascida aos 18.06.1967, 
filha de Manuel Germano da Silva e Maria Marcelino Pluma da Silva, 
residente ¢ domiciliada no mesmo enderego da Interditante); pelo que 
foi decretado por este Juizo, a INTERDIGAO de MARIA DE FATIMA 
PLUMA DA SILVA, sendo-lhe nomeada Curadora a Senhora: 
FRANCISCA AUGUSTA PLUMA DA SILVA, que deverd perante a 

este Jufzo, prestar o Compromisso Legal de bem e fielmente cumprir o 
“minus”. E para que chegue ao conhecimento dos interessados € nfo se 
alegue ignordncia expediu-se este Edital, que serd afixado no local 

préprio deste Férum e publicado por 03 (trés) vezes, com intervalo de 
dez (10) dias no Didrio da Justiga do Estado do Cearé. CUMPRA-SE,   

nos termos do art, 1184 do CPC. DADO E PASSADO, nesta 
COMARCA DE Quixadd. Estado do Ceard, aos doze (12) dias do més 

de janeiro do ano de dois mil e sete (2007). Eu, (Maria Suely de 

Sousa Barreto), Técnico Judicidrio, digitei-o. Eu (Erika Carine de 
¥Yasconcelos Sales), Diretora de Secretaria, subscrevo-o. 

EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO 
Juiz de Direito Respondendo. 

DJ 14/02, 26/02 ¢ 08/03/2007 

Sete de 

JUIZO DE DIREITO 2? VARA 
EDITAL DE INTERDICAO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N° 2728/01 - JUSTICA GRATUITA 

“Da-se a gratuidade judicidria, conforme despache 

da MMa. Juiza de Direito, Dra. Silvia Seares de Sa 

Nobrega , as fls. 16, dos autos em epfgrafe.” 

0 Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direito da COMARCA DE Solondépole/CE, respondendo pela 2° 
Vara desta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceara, por nomeagiio 
legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita perante este Jufzo um PEDIDO DE 
CURATELA, tombado sob o no. 2728/01 (2000.0152.2769-4), em 
que € Interditante: ANTONIO IVANILDO BARBOSA (brasileiro, 

eclesiasticamente casado, agricultor, natural de Quixadd/CE, nascido 

ao 01.01.1974, filho de Antonio Alfredo Barbosa ¢ Francisca Alves 
Barbosa, residente e domiciliado em Lagoa do Jurema, Tapuiard, Quixadd/ 
CE), tendo como Interditanda: MARIA VALMIRA ALVES BARBOSA 

(brasileira, solteira. natural de Quixada/CE, nascida aos 10.07.1971, 

filha de Antonio Alfredo Barbosa ¢ Francisca Alves Barbosa, residente 
e domiciliado no mesmo enderego do Interditante); pelo que foi 
deeretado por este Juizo. a INTERDICAO de MARIA VALMIRA 
ALVES BAREOSA, sendo-lhe nomeada Curador o Senhor: ANTONIO 
IVANILDO BARBOSA, que deverd perante a este Juizo, prestar o 
Compromisso Legal de bem e fielmente cumprir o “minus”. E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados e nado se alegue ignorincia 
expediu-se este Edital, que seri afixado no local préprio deste Forum e 
publicado por 03 (trés) vezes, com intervalo de dez (10) dias no Didrio 
da Justiga do Estado do Ceara. CUMPRA-SE, nos termos do art, [184 

do CPC. DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE Quixada, Estado 

do Ceard, aos dez ([0) dias do més de janeiro do ano de dois mil ¢ sete 
(2007). Eu, (Maria Suely de Sousa Barreto), Técnico Judiciario, 
digitet-o. Eu (Erika Carine de Vasconcelos Sales). Diretora de 

Secretaria, subserevo-o. 

Edson Feitosa dos Santos Filho 
Juiz de Direito Respondendo. 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

a Se Rt 

JULZO DE DIREITO DA 2" VARA 
EDITAL DE INTERDICAO — PRAZO DE 30 DIAS 
PROCESSO N° 3859/02 - JUSTICA GRATUITA 

“Da-se a gratuidade judicidria, conforme despacho do 

MM. Juiz de Direito, Dr. Flavio Luiz Peixota Marques, 
4s fils. 03v, dos autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 

de Direito da COMARCA DE Solonépole/CE, respondendo pela 2° 

Vara desta COMARCA DE Quixadé, Estado do Ceard, por nomeagio 
legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita perante este Juizo uma ACAO DE 

INTERDICAO, tombada sob o no. 3859/02 (2002.0008.7836-4), 
em que & Interditante: JOAO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 
(brasileiro. casado, comerciante, RG n° 530.872-SPSP/CE, CPF n° 
168.902.303-10, natural de Quixadd/CE, nascido aos 12.10.1946, filho 

de Valdemar Melo de Oliveira e Estelita Pereira dos Santos, residente e 

domiciliado na Rua Epitdcio pessoa. 1236, Bairro: Centro, Quixada/ 

CE), tendo como Interditanda: MARJA AUREA OLIVEIRA DOS 
SANTOS (brasileira, solteira, RG n° 2002021017287-SSP/CE, natural 

de Quixadd/CE. nascida aos 19.08.1940, filha de Valdemar Melo de 
Oliveira e Estelita Pereira des Santos, residente ¢ domiciliada na Rua
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Benjamim Barroso, 246, Centro, Quixad#/CE), pelo que foi decretado 

por este Juizo, a INTERDICAO de MARIA AUREA OLIVEIRA DOS 
SANTOS, sendo-lhe nomeada Curadora, a Senhora: MARIA DE 

LOURDES OLIVEIRA FERREIRA, que devera perante a este Juizo, 
prestar 0 Compromisso Legal de bem e fielmente cumprir o “minus”. 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados ¢ niio se alegue 
ignorancia expediu-se este Edital, que sera afixado no local préprio 

deste Forum e publicado por 03 (trés) vezes. com intervalo de dez (10) 
dias no Didrio da Justica do Estado do Ceara. CUMPRA-SE, nos termos 

do art. 1184 do CPC. DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE 
Quixadd, Estado do Ceara, aos quinze (15) dias do més de janeiro do ano 
de dois mil ¢ sete (2007). Eu, (Maria Suely de Sousa Barreto), 
Técnico Judicidrio. digitei-o. Eu (Erika Carine de Vasconcelos 

Sales). Diretora de Secretaria. subscrevo-a. 

EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO 
Juiz de Direito Respondendo. 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

we rh ale 

JUIZO DE DIREITO 2° VARA 
EDITAL DE INTERDICAO — PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO N° 4349/03 - JUSTICA GRATUITA 

“Da-se a gratuidade judicidria, conforme despacho do 

MM. Juiz de Direito, Dr. Flavio Luiz Peixoto Marques 

as fs. 12, dos autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direito da COMARCA DE Solondpole/CE, respondendo pela 2’ 
Yara desta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard, por nomeagiio 
legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento. que tramila perante este Juizo uma ACAO DE 

INTERDICAQ, tombada sob o no. 4349/03 (2003.0012.8780-5). 

em que € Interditante: MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA (brasileira, 
casada, aposentada. RG n° 846342-84-SSP/CE, natural de Quixadd/CE, 

nascida aos 14.08.1935, filha de Pedro Ernesto da Silva e Francisca 
Ernesto de Oliveira, residente ¢ domiciliada na Rua Argentina, 1026, 
Sio Jo#io, Quixadd/CE), tendo como Interditando. ANTONIO 
FRANCISCO ERNESTO DA SILVAL (brasileiro, solteiro, deficiente. 
RG n° 2269561/92-SSP/CE, natural de Quixadd/CF, nascido acs 
24.03.1971, filho de Manoel Ferreira da Silva e Maria José Ernesto da 
Silva. residente ¢ domiciliado no mesmo enderego da Interditante): 
pelo que foi decretado por este Juizo, a INTERDICAO de ANTONIO 
FRANCISCO ERNESTO DA SILVA, sendo-lhe nomeada Curadora a 

Senhora: MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA, que deverd perante a 

este Juizo, prestar o Compromisso Legal de bem e fielmente cumprir o 
“minus”, E para que chegue ao conhecimento dos interessados ¢ nao se 
alegue ignorfncia expediu-se este Edital, que sera afixado no local 
proprio deste Forum ¢ publicade por 03 (trés) vezes, com intervalo de 

dez (10) dias no Didrio da Justiga do Estado do Ceari, CUMPRA-SE, 

nos termos do art. 1184 do CPC. DADO E PASSADO, nesta 
COMARCA DE Quixadé, Estado do Ceard, aos quinze (15) dias do més 

de janeiro do ano de dois mil e sete (2007). Eu. (Maria Suely de 
Sousa Barreto). Técnico Judicidrio, digitei-o, Eu (Erika Carine de 

Vasconcelos Sales), Diretora de Secretaria, subscrevo-o. 

EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO 
Juiz de Direito Respondendo. 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

ok he 

JUIZO DE DIREITO DA 2" VARA 
EDITAL DE INTERDICAO - PRAZO DE 30 DIAS 
PROCESSO N° 4883/04 — JUSTICA GRATUITA 

“Da-se a gratuidade judicidria, conforme despacho do 
MM. Juiz de Direito, Dr. Ricardo de Aradjo Barreto, 

4s fs. 03y, dos autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direito da COMARCA DE _ SolonGpole/CE, respondendo pela 2" 
Vara desta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard, por nomeagio 
legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita perante este Jufzo uma AGAO DE 
INTERDICAO E CURATELA, tombada seb o no. 4883/04 
(2604.0005.1549-7), em que é Interditante: RITA VIEIRA BORGES   

(brasileira, solteira, agricultora, RG n° 2928259/94-SSP/CE, CPF n° 

941.518.573-20, NATURAL DE Quixadd/CE, nascida aos 16.01.1974, 

filha de José Bento Borges e Marin Gomes Vieira Borges, residente e 
domiciliada na localidade de Lagoa da Pedra, Quixadé/CE), tendo como 
Interditanda: RAIMUNDA VIEIRA BORGES (brasileira, solteira, do 
lar, RG n° 2003014132368-SSP/CE, natural de Quixad#/CE, nascida 
avs 09.05.1965, filha de José Bento Borges ¢ Maria Gomes Vieira da 
Silva. residente ¢ domiciliada no mesmo enderego da interditante), 
pelo que foi decretado por este Juizo, a INTERDICAO de RAIMUNDA 
VIEIRA BORGES, sendo-lhe nomeada Curadora a Senhora: RITA 
VIEIRA BORGES, que deverd perante a este Juizo, prestar o 
Compromisso Legal de bem e fielmente cumprir o “minus”. E para que 
chegue a0 conhecimento dos interessados ¢ nao se alegue ignorincia 
expediu-se este Edital, que sera afixado no local priprio deste Forum e 
publicade por 03 (trés) vezes, com intervalo de dez (10) dias no Diario 

da Justica do Estado do Cearé. CUMPRA-SE, nos termos do art. 1184 
do CPC. DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE Quixada, Estado 
do Ceard, aos quinze (15) dias do més de janeiro do ano de dois mil e 
sete (2007). Eu, (Maria Suely de Sousa Barreto). Técnico Judiciirio. 

digitei-o. Eu (Erika Carine de Vasconcelos Sales), Diretora de 
Secretaria, subscrevo-o. 

EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO 
Juiz de Direito Respondendo. 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

ag ae Hs 

JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA 
EDITAL DE INTERDICAO - PRAZO DE 30 DIAS 
PROCESSO N° 4259/03 - JUSTICA GRATUITA 

“Dad-se a gratuidade judiciiria, conforme despacho do 
MM. Juiz de Dircito, Dr. Flavio Luiz Peixoto Marques, 

as Fis. 03¥, dos autos em epigrafe.” 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz 
de Direito da COMARCA DE Solonépole/CE, respondendo pela 2° 
Vara desta COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard, por nomeagiio 
legal, ete. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita perante este Juizo uma ACAO DE -- 
INTERDICAO, tombada sob o no. 4259/03 (2003.0010.4678-6} 

em que € Interditante: GLAUCIA MARIA MONTEIRO DA SILVA 
(brasileira, solteira. de hides domeésticas, 2617279-92-SSP/CE. CPF n? 

888.657.203-44, natural de Fortaleza/CE, nascida aos 29.08.1975, 
filha de Herivalda Monteiro do Silva, residente ¢ domiciliada 4 Rua 
Femando Cabral, n° 58, Bairro Campo Velho, Quixadd/CE), tendo como 

Interditanda: MARTA NATALIA DA SILVA (brasileira, solteira. 
invdlida, natural de Quixadd/CE, nascida aos 16.06.1986, filha de Maria 
José da Silva, residente ¢ domiciliada 4 Rua Fernando Cabral, n° 58, 

Bairro: Campo Velho, Quixad4/CE), pelo que foi decretado por este 

Juizo, a INTERDICAO de MARIA NATALIA DA SILVA, sendo-lhe 
nomeada Curadora a Senhora: GLAUCIA MARIA MONTEIRODA 

SILVA, que deveri perante a este Juizo, prestar 0 Compromisso Legal 

de bem e¢ fielmente cumprir o “minus”. E pura que chegue ao 
conhecimento dos interessados ¢ nfo se alegue tgnorancia expediu-se 

este Edital, que serd afixado no local préprio deste Forum ¢ publicado 
por 03 (trés) vezes, com intervalo de dez (10) dias no Didriv da Justiga 

do Estado do Ceara. CUMPRA-SE, nos termos do art. 1184 do CPC. 
DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE Quixadad, Estado do 
Ceard, aos quinze (15) dias do més de janeiro do ano de dois mil ¢ sete 

(2007). Eu. (Maria Suely de Sousa Barreto), Técnico Judicidrio. 

digitei-o. Eu (Erika Carine de Vasconcelos Sales), Diretora de 

Secretaria, subscrevo-o. 

EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO 

Juiz de Direito Respondendo. 

DJ 14/02, 26/02 e 08/03/2007 

  

  

  

EDITAL DE INTIMACZO. 
PRAZO: TRINTA (30) DIAS 

‘*Da-se a gratuidade da Justica, em face da senten¢a da MM. 

Juiza de Direito Dra. Janayna Marques de Oliveira e Silva, as 

fls. 07” 

,



  

    
  

  
    
DIARIO DA JUSTICA N° 032 FORTALEZA, 14 DE FEVEREIRO DE 2007- CADERNO spt} 

    

A Exma. Sra. Dra. FLAVIA PESSOA MACIEL, MM, Juiza 
de Direito ‘Titular da Unica Vara desta COMARCA DE Redengiio, 

Estado do Ceara, por nomeacao legal, etc... 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem e quem interessar possa. que tem curso perante 

este Jufzo e Secretaria de Vara Unica, uma acio de homologacio de 
acordo de alimentos n° 2006.0014.3072-6/0, em que ¢ requerente, 

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL em favor de Maria do 
Socorro da Silva e ANTONIO DA COSTA FERREIRA. E como 
consta dos autos que o requerente ANTONIO DA COSTA FERREIRA, 

encontra-se em lugar incerto e nio sabido, fica o mesmo INTIMADO 
pelo presente edital, de todo o teor da parte final da sentenca a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, ficando resguardados os direitos dos 
menores. HOMOLOGO o acordo supramencionado em todos os seus 
termos ¢ extingo o feito com julgamento de mérito com base no art. 
269, III do CPC. PRI. Sem custas e honordrios em face da gratuidade. 

Redenciio, 09 de agosto de 2006. (a) Janayna Marques de Oliveira e 

Silva, Juiza de Direito Titular’. E para que chegue ac conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignerincia, foi passado o presente edital 

que seri afixado ¢ publicado no Jocal de costume. Dado e passado nesta 
cidade e COMARCA DE Redengio, Estado do Ceard, aos sete (07) dias 

do més de fevereiro do ano de dois mil e sete (2007). Eu, Luis Abraaio 

Felipe. funciondrio publico municipal. o digitei. Eu, Flavio Farias Lima, 
Diretor de Secretaria, o subscrevo. 

Flavia Pessoa Maciel 
Juiza de Direito Titular 

  
  

  

    

‘COMARCA DE SAO GONCALO DO 
AMARANTE 
  

Processo Crime n°. 2005.0009,2639-8 
EDITAL DE CITACAO E INTIMACAO 

Justica Gratuita 

  

O Iniz de Direito JOSE CAVALCANTE JUNIOR. Titular desta 

COMARCA BE Sao Gongalo do Amarante, Estado do Ceard. por 
“Someacio legal etc. 

“  FAZSABER a todos quantos o presente edital com prazo 

é- de 20 dias viremm, ou dele conhecimento tiverem, que se procedendo 
por este Juizo, aas termos de jum processo crime, que a Justiga Publica 

move contra JOSE DEOCLECIO LIRA, vulgo “Neném”, brasileiro, 
casado, comerciante, natural de Massapé-CE, nascido aos 23/12/1950, 

filho de Leéncio Lira Pessoa ¢ Diana Hosana Lira, residente na Rua 
Baturité, 93 — Centro — Fortaleza-CE, solteiro. agricultor, natural de 

Sao Gongalo do Amarante-CE, achando-se atualmente em lugar 
incerta e nio sabide, ¢ o presente para CITA-LO, para. sob pena de 

revelia, comparecer ao Férum local desta Comarca, no dia 0$.03,2007, 
as 8:30 horas, devidamente acompanhado de advogado de sua 
confianga, sob pena de lhe ser nomeado defensor dativo, para realizagiio 

de audiéncia de interrogatério, nos autos do processo crime que The 
move a Justiga Publica desta Comarca, como incurso no Art. 184, 

pardgrafo 2°, do Cédigo Penal Brasileiro, E, para que se nfo aleguem 
ignorincia, mandou expedir este edital que serd afixado no local de 
costume na forma da lei. Dado ¢ passado nesta cidade, aos 07/02/2007, 

Eu, , Maria Dorinha Moreira de Souza. Técnica Judicidria, digitei e 

subscrevo. 

JOSE CAVALCANTE JUNIOR 
Juiz de Direito 

  
  

  

  

  

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE CITACAO 

COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PROC. CRIME N°2007.0000.7049-0 
“JUSTICA GRATUITA” 

© Bel. Irandes Bastos Sales, MM. Juiz de Direito desta 
COMARCA DE Varzea Alegre, Estado do Ceard, por nomeagio legal 
etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITACAO com o 

prazo de quinze (15) dias virem, ou dele conhecimento tiverem que,   

pelo Representante do Ministério Piiblico desta Comarca, foi denunciado: 
CICERO DA MOTA COSTA, vulgo “Galego”. brasileiro, solteire, 
agricultor, natural de Assaré-CE. nascido aos 10 de fevereiro de 1983, 

filho de Francisco Alves da Costa e de Luiza Cristina da Mota da Costa, 
portador da Cédula de Identidade RG n°2004099100375-SSPDC/CE, 
residente no Sitio Bom Jesus, Distrito de Canindezinho, neste Municfpio, 
atualmente em lugar incerto ¢ niio sabido, por infringéncia ao artigo 
155, §4°. TV cfe.o art. 71 do Cédigo Penal Brasileiro, Pelo que nos 
termos do art. 361 do C.P.P.B., mandou expedir o presente edital, pelo 
qual fica o mencionado réu CITADO por todo o conteiido da agdo em 
epigrafe, bem como a fim de que apresente sua defesa e se ver processar 
e julgar até sentenga final, na forma da lei, sob pena de revelia, valendo 

a citagio para todos os termos do processo, ficando ainda INTIMADO 

para comparecer, devidamente acompanhado de advogado, pois, caso 
ndo o faga, ser-lhe-4 nomeada a defensora publica local para defendé- 
lo, ao Férum local, na Rua Pro? Socorro Rolim, 60, Centro, nesta 
cidade, no dia 14/03/07, As 15:00 horas. a fim de ser interrogado nos 
autos da aco penal epigrafada. Dado e passado nesta cidade de Varzea 
Alegre-CE, ao 07 de fevereiro de 2007. Bu. (Cicero Duarte Fiuza), 
Analista Judicidrio Adjunto. o digitei. 

Bel. Irandes Bastos Sales 
Juiz de Direito 

  

  

19-ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL SECCAO DO CEARA 
  

  

Ordem dos Advogades do Brasil 
Secgio do Ceard 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secgdo do Ceara, faz piblico que requereu Inscri¢do por 

Suplementar da OAB/PB, no Quadro de Advogados, a Advogada Maria 
Célia Benevides Felizardo. O presente aviso é feito com prazo de 
(05) dias titeis, Fortaleza, 09 de fevereiro de 2007. 

Hélio das Chagas Leitio Neto 
PRESIDENTE DA OAB/CE 

ait He a 

Ordem dos Advogados do Brasil 
Secgio do Ceari 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias, A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seceaio do Ceara, faz piblico que requereu Inscrigio Definitiva 
no Quadro de Advogados a Bacharela FRANCIANNE RIBEIRO DE 
OLIVEIRA. © presente aviso é feito com prazo de (05) dias titeis. 
Fortaleza, 02 de fevereiro de 2007. 

Hélio das Chagas Leitio Neto 
PRESIDENTE DA OAB/CE 

tak 

Ordem dos Advagados do Brasil 
Secgiio do Ceard 

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

do Brasil, Secgao do Ceard, faz piblico que requererem Inscrigio de 
Estagidrio, as académicas Beatriz Helena Peixoto Brandao, 

Natassia Pinho Pinto e Natilia Lima Fontenele. © presente aviso 
é feito com prazo de (05) dias titeis. Fortaleza, 09 de fevereiro de 2007, 

Hélio das Chagas Leitio Neto 
PRESIDENTE DA OAB/CE 

a 

Ordem dos Advogados do Brasil 
Secgio do Ceara 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secgfic do Ceara. faz piblico que requereu inscrigdo de 
Estagidrios, os académicos Gerardo Majela de Castro Junior e 

Tilia Brandao Perez Silveira. O presente aviso € feito com prazo 
de (05) dias titeis. Fortaleza, 02 de fevereiro de 2007. 

Hélio das Chagas Leitaio Neto 
PRESIDENTE DA OAB/CE
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ead 

OQRDEM BOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Seccio do Ceara 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secgiio do Ceard, faz priblico que requereu [nscricgito Definitiva 
no Quadro de Advogadas a Bacharela Rebeca da Silveira Kataoka . 
O presente aviso é feito com prazo de (05) dias theis. Fortaleza, 09 de 
fevereiro de 2007. 

Hélio das Chagas Leitfo Neto 

PRESIDENTE DA OAB/CE 

sea ae 

Grdem dos Advogados do Brasil 
Seccgio do Ceard 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccio do Ceard. faz ptiblico que requereu Inscricdo Detfinitiva   

no Quadra de Advogados o Bachare] José Neurimar Azevedo de 

Andrade. O presente aviso ¢ feito com prazo de (05) dias titeis. 
Fortaleza, 05 de fevereiro de 2007. 

Hélio das Chagas Leitio Neto 

PRESIDENTE DA OAB/CE 

we at 

Ordem dos Advogados do Brasil 
Seccio do Ceard 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secgdo do Ceard, faz publico que requereu Inscricfo por 
Suplementar da OAB/PR, no Quadro de Advogados, 0 Advogado José 

Marcelo Nicoletti Teixeira. O presente aviso é feito com prazo de 
(05) dias titeis. Fortaleza, 12 de fevereiro de 2007. 

Hélio das Chagas Leitio Neto 
PRESIDENTE DA OAB/CE 

KOK OK ok ok 
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