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tramitação perante a 1.º Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano da Comarca da Capital, que irata da poluição 
songra produzida com utilização de som de veículo automotor e outras 
ocorrências em desacordo com a Legislação Municipal, pretendendo 
ajustar-se aos mandamentos legais sem necessidade de ajuizamento da 
ação civil pública de que trata a Lei Federal n.º 7.347. de 24 de julho de 

1985. para firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, em verdade título extrajudicial, de 

conformidade com o disposto no parágrafo 6.º do art. 5.º, da Lei 
Federal, 7347/85. e am. 585, incisos II[ e Vildo CPC, nas seguintes 
condições: 

Cláusula Primeira - O Compromissário não procederá, promoverá, 

realizará nem permitirá que se faça qualquer atividade que provoque 

emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos 
estabelecidos na legislação municipal, Lei Municipal n.º 8097/97 
(Poluição Sonora) c/c Lei n.º 5530/81 (Código de Posturas), utilizando 

veíçulo automotor, 

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação deverá constar 
obrigatoriamente como cláusula vinculante em eventual futuro 

empréstimo, cessão de uso ou arrendamento de veículo automotor, 
transferindo a obrigação constante do presente título de modo a ser 

obtida idêntica adequação de conduta por parte de terceiros, cessionários 
e arrendatários. 

Parágrafo Segundo —- O Compromissário providenciará instalações 
acústicas adequadas de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis 
permitidos na Lei Municipal 8097/97 c/c Lei n.º 5530/81, ou outra 

norma que venha disciplinar a produção de ruídos, desde que mais 
benéfica ao meio ambiente e à saúde humana em seu veículo automotor. 
caso pretenda utilizar a aparelhagem de som de seu veículo acima dos 
níveis permitidos. 

Cláusula Segunda — O presente título executivo não inibirá nem 
restringirá, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e 
fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício, 
por ele, de suas atribuições legais e regulamentares. 

Parágrafo Único - O presente título executivo não eximirá o 
Compromissário de eventual responsabilidade penal por produção de 
poluição sonora. 

Cláusula Terceira - O Descumprimento ou violação de qualquer dos 
compromissos ora assumidos implicará, a título de cláusula penal. o 
pagamento de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais), 
exigíveis enquanto perdurar a violação: 

Cláusula Quarta - O descumprimento de qualquer das obrigações 
assumidas implicará a sujeição do Compromissário às medidas judiciais 
cabíveis. incluindo execução especifica na forma estatuida no parágrafo 

6.º do ut. 5.º, da Lei Federal n.º 73.47/85 e incisos 1 e VII, do ar. 

585, do CPC. 

Cláusula Quinta - A fiscalização do cumprimento do compromisso 
ora firmado será realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

e Serviços Urbanos - SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais, 

segundo as respectivas competências, ou outro órgão ambiental. 

Cláusula Sexta - À celebração deste TERMO de COMPROMISSO e 

AJUSTAMENTO de CONDUTA não impede que um novo termo seja 

firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o COMPROMISSÁRIO, 
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido à prévia 
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público. 

Cláusula Sétima - O MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, poderá, diante de 
novas informações ou se as circunstâncias assim o exigirem, retificar 
ou complementar o presente compromisso, determinando outras 

providências que se fizerem necessárias, e dando prosseguimento ao 

procedimento administrativo, mediante prévia apreciação do Conselho 
Superior do Ministério Público. 

Cláusula Oitava - Fica consignado que os valores eventualmente 
desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO de 
DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ - FDID. 

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

encerrasse 0 presente termo de compromisso de ajustamento, impresso 

em 3 (três) vias, o que foi feito na forma e observadas às formalidades 
legais. Do que, para constar. lavrei o presente que, lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissárias e 
pelas testemunhas adiante assinadas. Eu, 

Lindemberg Bezerra de Menezes (Assistente Ministerial de Entrância 
Especial), o subscrevi. 

  

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA 
Promotora de Justiça 

JOSÉ MÁRCIO DOS SANTOS 
Compromissário 

Testemunha 

Testemunha 

ne e 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA 

Aos 21 (vinte é um) dias do mês de outubro de 2006, nesta Cidade e 

Comarca de Fortaleza, no Edifício Airton Castelo Branco Sales, Sede da 
Procuradoria Geral de Justiça, nas salas das Promotorias de Justiça do 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, às 
13h20 horas. onde presente se achava o Promotor de Justiça Dr. 

Raimundo Batista de Oliveira Filho, Titular desta 1º, Promotoria de 
Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca 
da Capital, com amparo nos termos do art. 129, [X. da Constituição 
Federal c/c o art. 130, IX, da Constituição do Estado do Ceará; o am. 25 
da Lei Orgânica Nacional; o art. 52, XX, do Código Estadual do 
Ministério Público, e o art. 4º e seguintes da Lei Estadual nº 13.195/ 
2002, compareceu 9 Senhor MÁRCIO ASSIS CRISPIM, brasileiro, 
solteiro, varejista, portador de identidade n.º 98002478049 - SSP/CE, 
residente na rua Frei Marcelino, nº 1200 — Rodolfo Teófilo, nesta 
cidade de Fortaleza, doravante denominado Compromissário, 
esclarecendo ser o condutor do veículo de marca VOLKSWAGEN, 

modelo PARATI, de placas “HVA — 7427”, de propriedade do seu 

genitor e conhecer o conteúdo dos autos do Processo Administrativo 
n.º 199/2006, em tramitação perante a |.º Promororia de Justiça do 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital. que 
trata da poluição sonora produzida com utilização de som de veiculo 
automotor e outras ocorrências em desacordo com a Legislação 

Municipal, pretendendo ajustar-se aos mandamentos legais sem 
necessidade de ajuizamento da ação civil pública de que trata a Lei 
Federal n. º 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar o presente 
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA, em verdade título extrajudicial, de conformidade com o 
disposto no parágrafo 6.º do art. 5.º, da Lei Federal, 7347/85. e art. 
585, incisos [le VIldo CPC, nas seguintes condições: 

Cláusula Primeira - O Compromissário não procederá, promoverá, 
realizará nem permitirá que se faça qualquer atividade que provoque 

emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos 

estabelecidos na legislação municipal, Lei Municipal n,º 8097/97 
(Poluição Sonora) c/c Lei n,º 5530/81 (Código de Posturas). utilizando 

veículo automotor. 

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação deverá constar 
obrigatoriamente como cláusula vinculante em eventual futuro 
empréstimo, cessão de uso ou arrendamento de veículo automotor, 
transferindo à obrigação constante do preseme título de modo a ser 

obtida idêntica adequação de conduta por parte de terceiros, cessionários 
e arrendatários. 

Parágrafo Segundo — O Compromissário providenciará instalações 
acústicas adequadas de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis 

permitidos na Lei Municipal 8097/97 cic Lei n.º 5530/81, ou outra 
norma que venha disciplinar a produção de ruídos, desde que mais 
benéfica ao meio ambiente e à saúde humana em seu veículo automotor, 
caso pretenda utilizar a aparelhagem de som de seu veículo acima dos 
níveis permitidos. 

Cláusula Segunda — O presente título executivo não inibirá nem 
restringirá, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e 

fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício,
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por ele, de suas atribuições lepais e regulamentares. 

Parágrafo Unica - O presente título executivo não eximirá o 
Compromissário de eventual responsabilidade penal por produção de 

poluição sonora. 

Cláusula Terceira - O Descumprimento ou violação de qualquer dos 
compromissos ora assumidos implicará, a título de clâusula penal, o 
pagamento de multa diária correspondente à R$ 160,00 (cem reais), 
exigíveis enquanto perdurar à violação: 

Cláusula Quarta - O descumprimento de qualquer das obrigações 
assumidas implicará a sujeição do Compromissário às medidas judiciais 

cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no parágrafo 
6.º do am. 5.º, da Lei Federal n.º 73.4785 e incisos Ile VII, do art. 
585, do CPC, 

Cláusula Quinta - À fiscalização do cumprimento do compromisso 
ora firmado será realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

e Serviços Urbanos — SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais. 
segundo as respectivas competências, ou outro órgão ambiental, 

Cláusula Sexta - A celebração deste TERMO de COMPROMISSO e 
AJUSTAMENTO de CONDUTA não impede que um novo termo seja 
firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o COMPROMISSÁRIO, 
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido à prévia 
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público. 

Ciánsula Sétima - O MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, poderá, diante de 
novas informações ou se as circunstâncias assim o exigirem, rebificar 

ou complementar o presente compromisso, determinando outras 

providências que se fizerem necessárias, e dando prosseguimento ao 
procedimento administrativo, mediante prévia apreciação do Conselho 

Superior do Ministério Público. 

Cláusula Oitava - Fica consignado que os valores eventualmente 
desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO de 
DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ - FDID. 

Nada mais havendo a tratar. a Promotora de Justiça ordenou que se 

encerrasse o presente termo de compromisso de ajustamento, impresso 

em 3 (três) vias, o que foi feito na forma e observadas às formalidades 

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

conforms, vai devidamente assinado pelas partes compromissárias e 
pelas testemunhas adiante assinadas. Eu, 
Lindemberg Bezerra de Menezes (Assistente Ministerial de Entrância 

Especial), o subscrevi. 

  

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA 

Promotora de Justiça 

MÁRCIO ASSIS CRISPIM 
Compromissário 

DOER 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro dz 2006, nesta Cidade 

é Comarca de Fortaleza, no Edifício Airton Castelo Branco Sales, Sede 

da Procuradoria Geral de Justiça, nas salas das Promotorias de Justiça do 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, às 1h 

horas, onde presente se achava o Promotor de Justiça Dr. Raimundo 
Batista de Oliveira Filho, Titular desta 1º, Promotoria de Justiça do 

Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, 
com amparo nos termos do at. 129. 1X, da Constituição Federal c/c o 
art. 130, IX, da Constituição do Estado do Ceará; o art, 25 da Lei 
Orgânica Nacional; o art, 52, XX, do Código Estadual do Ministério 
Público, e o art. 4º e seguintes da Lei Estadual nº 13.195/2002, 
compareceu o Senhor JOSÉ RODRIGUES DUARTE, brasileiro, vitivo, 

comerciante, portador de identidade n.º 2003002 198750 - SSPÍCE, 
residente na Rua Maria Mirtes Pereira, nº 1290 — Bairro Conjunto 
Jardim União, nesta cidade de Fortaleza, doravante denominado 
Compromissário, esclarecendo ser o condutor do veículo de marca 
PAJERO, de placas “MOF — 1005", e conhecer o conteúdo dos autos 
do Processo Administrativo n.º 205/2006, em tramitação perante a   

1.* Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano 
da Comarca da Capital, que trata da poluição sonora produzida com 

utilização de som de veiculo automotor e outras ocorrências em desacordo 
com a Legislação Municipal, pretendendo ajustar-se aos mandamentos 

legais sem necessidade de ajuizamento da ação civil pública de que trata 

a Lei Federal n, * 7.347, de 24 ds julho de 1985, para firmar o presente 
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA, em verdade título extrajudicial, de conformidade com o 
disposto no parágrafo 6.º do art. 5.º, da Lei Federal. 7347/85. e art. 
585. incisos Ill e VIlLdo CPC, nas seguintes condições: 

Cláusula Primeira — O Compromissário não procederá. promoverá, 
realizará nem permitirá que se faça qualquer atividade que provoque 

emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos 
estabelecidos na legislação municipal, Lei Municipal n.º 8097/97 
(Poluição Sonora) c/c Lei n.º 5530/81 (Código de Posturas), utilizando 
veículo automotor. 

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação deverá constar 
obrigatoriamente como cldusula vinculante em eventual futuro 
empréstimo, cessão de uso ou arrendamento de veículo automotor, 

transferindo a obrigação constante do presente título de modo a ser 

obtida idêntica adequação de conduta por parte de terceiros. cessionários 
e arrendatários. 

Parágrafo Segundo - O Compromissário providenciará instalações 
acústicas adequadas de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis 
permitidos na Lei Municipal 8097/07 cfc Lei n.º 5530/81, ou outra 
norma que venha disciplinar a produção de ruídos, desde que mais 
benéfica ao meio ambiente e à saúde humana em seu veículo automotor, 
caso pretenda utilizar a aparelhagem de som de seu veículo acima dos 
níveis permitidos. 

Cláusula Segunda — O presente título executivo não inibirá nem 

restringirá, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento É 
fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício, 
por ele, de suas atribuições legais e regulamentares. 

Parágrafo Único — O presente título executivo não eximirá o 
Compromissário de eventual responsabilidade penal por produção de 

poluição sonora. 

Cláusula Terceira - O Descumprimento ou violação dz qualquer dos 
compromissos ora assumidos implicará, a título de cláusula penal, o 

pagamento de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais), 
exigíveis enquanto perdurar a violação: 

Cláusula Quarta — O descumprimento de qualquer das obrigações 

assumidas implicará a sujeição do Compromissário às medidas judiciais 
cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no parágrafo 
6.º do am. 5, º. da Lei Federal n.º 73.47/85 e incisos Ile VII do art. 
585. do CPC. 

Cláusula Quinta - A fiscalização do cumprimento do compromisso 
ora firmado será realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Serviços Urbanos - SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais, 

segundo as respectivas competências, ou outro órgão ambiental. 

Cláusula Sexta - A celebração deste TERMO de COMPROMISSO e 

AJUSTAMENTO de CONDUTA não impede que um novo termo seja 

firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o COMPROMISSÁRIO, 
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido à prévia 
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público. 

Cláusula Sétima - O MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, poderá, diante dz 
novas informações ou se as circunstâncias assim o exigirem, retificar 
ou complementar o presente compromisso, determinando outras 

providências que se fizerem necessárias, e dando prosseguimento ao 
procedimento administrativo, mediante prévia apreciação do Conselho 
Superior do Ministério Público. 

Cláusula Oitava - Fica consignado que os valores eventualmente 
desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO de 
DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARA - FDID, 

Nada mais havendo a tratar, à Promotora de Justiça ordenou que se 
encerrasse o presente termo de compromisso ds ajustamento, impresso
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em 3 (três) vias, o que foi feito na forma € observadas às formalidades 
legais. Do que, para constar, lavrei o presente que. lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissárias e 

pelas testemunhas adiante assinadas. Eu, 
Cecilia Maria de Souza Pinheiro (Assistente Ministerial de Entrância 

Especial). o subscrevi. 

  

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA 
Promotora de Justiça 

JOSÉ RODRIGUES DUARTE 
Compromissário 

sã dio 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2006, nesta Cidade 

e Comarca de Fortaleza, no Edifício Airton Castelo Branco Sales, Sede 
da Procuradoria Geral de Justiça, nas salas das Promotorias de Justiça do 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, às 
12h00 horas, onde presente se achava o Promotor de Justiça Dr. 
Raimundo Batista de Oliveira Filho, Titular desta 1º, Promotoria de 

Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca 
da Capital, com amparo nos termos do art. 129, IX, da Constituição 
Federal c/c o am. 130, TX. da Constituição do Estado do Ceará: o art. 25 
da Lei Orgânica Nacional: o art. 52, XX, do Código Estadual do 

Ministério Público. e o art, 4º é seguintes da Lei Estadual nº [3.195/ 

2002. compareceu o Senhor ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES, 

brasileiro, solteiro. estudante, portador de identidade n.º 2632920 - 
SSP/PB, residente na rua Nezinho Leandro, nº 627, Liberdade, Patos — 
PB, doravante denominado Compromissário, esclarecendo ser o 

condutor do veículo de placas “HYT — 0921”, de propriedade do seu 
genitor e conhecer o conteúdo dos autos do Processo Administrativo 
n.º 266/2005, em tramitação perante a |? Promotoria de Justiça do 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, que 
trata da poluição sonora produzida com utilização de som de veiculo 
automotor e gutras ocorrências em desacordo com a Legislação 
Municipal, pretendendo ajustar-se aos mandamentos legais sem 
necessidade de ajuizamento da ação civil pública de que trata a Lei 
Federal n. º 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar o presente 
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA, em verdade título extrajudicial, de conformidade com o 
disposto no parágrafo 6.º do art. 5.º, da Lei Federal, 7347/85, e am. 
585, incisos Il e Vlldo CPC, nas seguintes condições: 

Cláusula Primeira —- O Compromissário não procederá, promoverá, 
realizará nem permitirá que se faça qualquer atividade que provoque 
emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos 

estabelecidos na legislação municipal, Lei Municipal n.º 8097/97 
(Poluição Sonora) c/c Lei n.º 5530/81 (Código de Posturas), utilizando 
veículo automotor, 

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação deverá constar 
obrigatoriamente como cláusula vinculante em eventual futuro 

empréstimo, cessão de uso ou arrendamento de veículo automotor, 
transferindo a obrigação constante do presente título de modo a ser 
obrida idêntica adequação de conduta por parte de terceiros, cessionários 

e arrendatários. 

Parágrafo Segunde - O Compromissário providenciará instalações 
acústicas adequadas de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis 
permitidos na Lei Municipal 8097/07 cie Lei n.º 5530/81, ou outra 
norma que venha disciplinar a produção de ruídos, desde que mais 
benéfica ao meio ambiente e à saúde humana em seu veículo automotor, 

caso pretenda utilizar à aparelhagem de som de seu veículo acima dos 
níveis permitidos. 

Cláusula Segunda - O presente título executivo não inibirá nem 
restringirá, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e 
fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício, 
por ele, de suas atribuições legais e regulamentares. 

Parágrafo Único - O presente título executivo não eximirá o 
Compromissário de eventual responsabilidade penai por produção de 
poluição sonora. 

Cláusula Terceira - O Descumprimento ou violação de qualquer dos   

compromissos ora assumidos implicará. a título de cláusula penal. o 
pagamento de malta diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais), 

exigíveis enquanto perdurar a violação: 

Clánsula Quarta — O descumprimento de qualquer das obrigações 
assumidas implicará a sujeição do Compromissário às medidas judiciais 
cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no parágrafo 
6.º do art. 5. º. da Lei Federal n.º 73.47/85 e incisos Il e VIT. do art. 
585, do CPC. 

Cláusula Quinta - A fiscalização do cumprimento do compromisso 
ora firmado será realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

e Serviços Urbanos — SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais, 
segundo as respectivas competências, ou outro órgão ambiental. 

Cláusula Sexta - À celebração deste TERMO de COMPROMISSO e 
AJUSTAMENTO de CONDUTA não impede que um novo termo seja 
firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o COMPROMISSÁRIO, 
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido à prévia 
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público. 

Cláusula Sétima - O MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano. poderá, diante de 
novas informações ou se as circunstâncias assim o exigirem. retificar 
ou complementar o presente compromisso, determinando outras 
providências que se fizerem necessárias. e dando prosseguimento ao 
procedimento administrativo, mediante prévia apreciação do Conselho 
Superior do Ministério Público, 

Cláusula Oitava - Fica consignado que os valores eventualmente 
desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO de 
DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ - FDID. 

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justiça ordenou que se 
encerrasse Q presente termo de compromisso de ajustamento, impresso 
em 3 (três) vias, o que foi feito na forma e observadas às formalidades 

legais. Do que, para constar, lavtei o presente que, lido e achado 
conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissárias e 
pelas testemunhas adiante assinadas. Eu, 

Lindemberg Bezerra de Menezes (Assistente Ministerial de Entrância 
Especial), o subscrevi. 

  

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA 
Promotora de Justiça 

ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES 
Compromissário 

mea a 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA 

Aos 07 (sete) dias do mês de outubro de 2006, nesta Cidade e Comarca 
de Fortaleza, no Edifício Airton Castelo Branço Sales, Sede da 
Procuradoria Geral de Justiça, nas salas das Promotorias de Justiça do 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, às 
12h00 horas, onde presente se achava o Promotor de Justiça Dr. 
Raimundo Batista de Oliveira Filho, Titular desta 1º, Promotoria de 
Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca 
da Capital, com amparo nos termos do art. 129, IX. da Constituição 

Federal c/c o art. 130, IX, da Constituição do Estado do Ceará; o art. 25 
da Lei Orgânica Nacional; o art. 52, XX, do Código Estadual do 
Ministério Público, e o art. 4º e seguintes da Lei Estadual nº 13.195/ 
2002, compareceu o Senhor SEVERINO DO RAMO MONTEIRO, 

brasileiro, separado judicialmente, portador de identidade n.º 9358337 
- 8SP/CE, residente na rua Rua Sol do Primeiro, nº 557 — Cidade Nova 
Maracanaú, nesta cidade de Fortaleza, doravante denominado 
Compromissário, esclarecendo ser o condutor do veículo de marca 
GOL, placa “KGL - 6733” e conhecer o conteúdo dos autos do Processo 
Administrativo n.º 297/2006, em tramitação perante a 1.º Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Plançjamento Urbano da Comarca da 
Capital, que trata da poluição sonora produzida com utilização de som 
de veiculo automotor e outras ocorrências em desacordo com a 
Legislação Municipal, pretendendo ajustar-se aos mandamentos legais 
sem necessidade de ajuizamento da ação civil pública de que trata a Lei 
Federal n. º 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar o presente 
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE
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CONDUTA, em verdade título extrajudicial, de conformidade com q 
disposto no parágrafo 6.º do am. 5.º, da Lei Federal, 7347/85, e art. 

585, incisos IT e ViLdo CPC, nas seguintes condições: 

Cláusula Primeira - O Compromissário não procederá. promoverá, 
realizará nem permitirá que se faça qualguer atividade que provoque 
emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos 

estabelecidos na legislação municipal, Lei Municipal n.º 8097/97 
(Poluição Sonora) c/c Lei n.º 5530/81 (Código de Posturas), utilizando 

veiculo automotor. 

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação deverá constar 
obrigatoriamente como cláusula vinculante em eventual futuro 
empréstimo, cessão de uso ou artendamento de veículo automotor, 

transferindo a obrigação constante do presente título de modo a ser 
obrida idêntica adequação de conduta por parte de terceiros, cessionários 
e arrendatários. 

Parágrafo Segundo - O Compromissário providenciará instalações 
acústicas adequadas de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis 
permitidos na Lei Municipal 8097/97 cic Lei n.º 5530/81. ou outra 

nogma que venha disciplinar a produção de ruídos. desde que mais 
benéfica ao meio ambiente e à saúde humana em seu veiculo automotor, 
caso pretenda utilizar a aparelhagem de som de seu veículo acima dos 

níveis permitidos. 

Cláusula Segunda - O presente título executivo não inibirá nem 
restringirá, de forma alguma. as ações de controle, monitoramento e 
fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício, 
por ele, de suas atribuições legais e regulamentares. 

Parágrafo Unico - O presente título executivo não eximirá o 
Compromissário de eventual responsabilidade penal por produção de 
poluição sonora, 

Cláusula Terceira - O Descumprimento ou violação de qualquer dos 

compromissos ora assumidos implicará, a título de cláusula penal, o 
pagamento de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais), 

exigíveis enquanto perdurar a violação: 

Cláusula Quarta - O descumprimento de qualquer das obrigações 

assumidas implicará a sujeição do Compromissário às medidas judiciais 
cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no parágrafo 

6.º do art. 5.º, da Lei Federal n.º 73.47/85 e incisos Ile VII, do am, 

585. do CPC. 

Cláusula Quinta - A fiscalização do cumprimento do compromisso 
ora firmado sera realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Serviços Urbanos — SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais, 
segundo as respectivas competências, ou outro órgão ambiental. 

Cláusula Sexta - A celebração deste TERMO de COMPROMISSO e 

AJUSTAMENTO de CONDUTA não impede que um novo termo seja 

firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o COMPROMISSÁRIO, 
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido à prévia 

apreciação do Conselho Superior do Ministério Público. 

Cláusula Sétima - O MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Pianejamento Urbano, poderá. diante de 
novas informações ou se as circunstâncias assim o exigirem, retificar 
ou complementar o presente compromisso, determinando outras 
providências que se fizerem necessárias, e dando prosseguimento ao 
procedimento administrativo, mediante prévia apreciação do Conselho 

Superior do Ministério Público. 

Cláusula Oitava - Fica consignado que os valores eventualmente 
desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO de 
DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARA - FDID. 

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

encerrasse o presente termo de compromisso de ajustamento, impresso 
em 3 (três) vias, o que foi feito na forma e observadas às formalidades 
legais. Do que, para constar, lavrei o presente que, lido e achado 
conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissárias e 
pelas testemunhas adiante assinadas. Eu, 
Lindemberg Bezerra de Menezes (Assistente Ministerial de Entrância 

Especial), o subscrevi, 

    

RAIMUNDO RATISTA DE OLIVEIRA 
Promotora de Justiça 

SEVERINO DO RAMO MONTEIRO 
Compromissário 

Testemunha 

Testemunha 

ent 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro dz 2006, nesta Cidade e 
Comarca de Fortaleza, no Edifício Airton Castelo Branco Sales. Sede da 
Procuradoria Geral de Justiça, nas salas das Promotorias de Justiça do 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, às 
12h45 horas, onde presente se achava o Promotor de Justiça Dr. 
Raimundo Batista de Oliveira Filho. Titular desta 1º, Promotoria de 

Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca 
da Capital, com amparo nos termos do art. 129, IX. da Constituição 
Federal c/c o am. 130, IX, da Constituição do Estado do Ceará; o am. 25 
da Lei Orgânica Nacional, o art. 52, XX, do Código Estadual do 
Ministério Público, e o art. 4º e seguintes da Lei Estadual nº 13.195/ 
2002. compareceu o Senhor MARLO RUBIAN CABÓ BORGES, 
brasileiro, solteiro, portador de identidade n.º 97002482408 - SSP/CE, 
residente na rua Albano Amaral, nº 60 — Vila Manoel Sátiro, nesta 
cidade de Fortaleza, doravante denominado Compromissário, 
esclarecendo ser o condutor do veículo de marca VOLKSWAGEN, 
modelo FOX, de placas “HWZ -0353" e conhecer o conteúdo dos 
autos do Processo Administrativo n.º 329/2006, em tramitação perante 
a 1º Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano 
da Comarca da Capital, que trata da poluição sonora produzida com 
utilização de som de veiculo automotor e outras ocorrências em desacordo 

com à Legislação Municipal, pretendendo ajustar-se aos mandamentos 
legais sem necessidade de ajuizamento da ação civil pública de que trata 
a Lei Federal n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar o presente 
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA, em verdade título extrajudicial. de conformidade com o 
disposto no parágrafo 6.º do art. 5.º, da Lei Federal. 7347/85. e art. 
585. incisos Il e ViLdo CPC, nas seguintes condições: 

Cláusula Primeira - O Compromissário não procederá, promoverá, 
realizará nem permitirá que se faça qualquer atividade que provoque 

emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos 
estabelecidos na legislação municipal, Lei Municipal n.º 8097/97 
(Poluição Sonora) c/c Lei n.º 5530/81 (Código de Posturas). utilizando 

veículo automotor, 

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação deverá constar 
obrigatoriamente como cláusula vinculante em eventual futuro 
empréstimo, cessão de uso ou arrendamento de veículo automotor, 
transferindo a obrigação constante do presente título de modo a ser 

obtida idêntica adequação de conduta por parte de terceiros. cessionários 

e arrendatários, 

Parágrafo Segundo - O Compromissário providenciará instalações 
acústicas adequadas de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis 
permitidos na Lei Municipal 8097/97 cfc Lei n.º 5530/81, ou outra 
norma que venha disciplinar a produção de ruídos, desde que mais 
benéfica ao meio ambiente e à saúde humana em seu veículo automotor, 
caso pretenda utilizar a aparelhagem de som de seu veículo acima dos 

níveis permitidos. 

Cláusula Segunda - O presente título executivo não inibirá nem 
restringirá, de forma alguma, às ações de controle, monitoramento & 
fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício, 

por ele, de suas atribuições legais e regulamentares. 

Parágrafo Único - O presente título executivo não eximirá o 
Compromissário de eventual responsabilidade penal por produção de 

poluição sonora. 

Cláusula Terceira - O Descumprimento ou violação de qualquer dos 
compromissos ora assumidos implicará, a título de cláusula penal, o
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pagamento de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais), 

exigíveis enquanto perdurar a violação: 

Cláusula Quarta - O descumprimento de qualquer das obrigações 

assumidas implicará a sujeição do Compromissário às medidas judiciais 
cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no parágrafo 

6.º do art. 5.º. da Lei Federal n.º 73,47/85 e incisos Il e VII, do art. 

585, do CPC. 

Cláusula Quinta - À fiscalização do cumprimento do compromisso 

ora firmado será realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambience 

e Serviços Urbanos — SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais, 
segundo as respectivas competências, ou outro órgão ambiental. 

Cláusula Sexta - À celebração deste TERMO de COMPROMISSO e 

AJUSTAMENTO de CONDUTA não impede que um novo termo seja 
firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO é o COMPROMISSÁRIO, 

desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido à prévia 
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público. 

Cláusula Sétima - O MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, poderá. diante de 

novas informações ou se as circunstâncias assim o exigirem, retificar 

ou complementar o presente compromisso, determinando outras 

providências que se fizerem necessárias, e dando prosseguimento ao 
procedimento administrativo, mediante prévia apreciação do Conselho 
Superior do Ministério Público, 

Cláusula Oitava - Fica consignado que os valores eventualmente 
desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO de 
DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ - FDID. 

Nada mais havendo a tratar. a Promotora de Justiça ordenou que se 
encerrasse 0 presente termo de compromisso de ajustamento, impresso 

em 3 (três) vias, o que foi feito na forma e observadas às formalidades 
legais. Do que, para constar, lavrei o presente que, lido e achado 

conforme, val devidamente assinado pelas partes compromissárias e 

pelas testemunhas adiante assinadas. Eu, 
Lindemberg Bezerra de Menezes (Assistente Ministerial de Entrância 

Especial). o subscrevi. 

  

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA 

Promotora de Justiça 

MARLO RUBIAN CABÓ BORGES 
Compromissário 

Testemunha 

Testemunha 

EE 

PAUTA DE JULGAMENTO JURDECON - 

JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA ESTADUAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR 

Número da Pauta: 09 — Ano de 2006 

SERÃO JULGADOS PELA JUNTA RECURSAL DO DECON, 
NO PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DA PROCURADORIA 

GERAL DE JUSTIÇA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2006, ÀS 
9:30H, NA RUA ASSUNÇÃO Nº 1.100. FORTALEZA-CE, OS 
SEGUINTES PROCESSOS: 

01. Processo Administrativo nº 414/2003. Auto de Infração nº 
124, de 16.10.2003. 

Recorrente: Maria Elizabete Oliveira Lima — ME - Pousada da Canoa 
- Paracuru, 

Recorrido: Decon do Estado do Ceará 

Rep. Jurídico: Francisco Edgar da Silva — OAB/CE nº 16991, 

Relatora: Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Perpétuo França 
Pinto 

02, Processo Administrativo nº 384/2003, Auto de Infração nº 
034, 09/10/2003 

Recorrente: Obras das Vocações Missionárias Capuchinhas do Ceará - 

Pousada dos Capuchinhos — Guaramiranga. 

Recorrido: Decon do Estado do Ceará 

Relatora: Procuradora de Justiça Dra, Osemilda Maria Fernandes de 
Oliveira 

03. Processo Administrativo nº 373/2003. Auto de Infração nº 

038. de 09.10.2003. 
Recorrente: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC 
— Hotel Escola de Guaramiranga. 
Recorrido: Decon do Estado do Ceará 

Rep. Jurídico: Hugo Eduardo de Oliveira Leitão — OAB/CE nº 11649. 
Relatora: Procuradora de Justiça Dra. Rita Maria de Vasconcelos Martins 

04. Processo Administrativo nº 267/2003. Auto de Infração nº 
015. de 28.11.2005. 

Recorrente: Francisco Antônio Gomes dos Santos. 

Recorrido: Decon do Estado do Ceará 

Relatora: Procuradora de Justiça Dra. Rosemary de Almeida Brasileiro 

05. Processo Administrativo nº 409/2003. Auto de Infração nº 

116. de 15.10.2003, 
Recorrente: Pousada das Marés LTDA - Mundaú 

Recorrido: Decon do Estado do Ceará 

Relatora: Procuradora de Justiça Dra. Zélia de Moraes Rocha 

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 
PRESIDENTE DA JURDECON 

  
  

19- ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL SECÇÃO DO CEARÁ 
  

  

Ordem dos Advogados do Brasil 

Secção do Ceará 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secção do Ceará. faz público que requereu Inscrição por 

Transferência da OAB/RJ, no Quadro de Advogados. o Advogado CELSO 

RUBEN DE OLIVEIRA FREITAS. O presente aviso é feito com prazo 
de (05) dias úteis. Fortaleza, 03 de novembro de 2006. 

Hélio das Chagas Leitão Neto 
PRESIDENTE DA OAB/CE 

mar 

Ordem dos Advogados do Brasil 
Secção do Ceará 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secção do Ceará, faz público que requereu Inscrição de 

Estagiário o acadêmico DEYVISON RIBEIRO DA SILVA. O presente 

aviso é feito com prazo de (05) dias úteis. Fortaleza, 22 de novembro 
de 2006. 

Hélio das Chagas Leitão Neto 

PRESIDENTE DA OAB/CE 

  
  

20 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
  

  

  

  

  

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ 

Desembargadores 

Huguette Braquehais — Presidente 

Rômulo Moreira de Deus — Vice-Presidente e Corregedor  
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Juízes de Direito 
Maria Vilauba Fausto Lopes - Substituta 

Maria Nailde Pinheiro Nogueira 

Juiz Federal 

Augustino Lima Chaves 

Juristas 

Anastácio Jorge Matos de Sousa Marinho 

Tarcísio Brilhante de Holanda 

Procurador Regional Eleitoral 

Oscar Costa Filho 

Secretário 

Joaquim Boaventura Furtado Bonfim 
  

  

  

DECISÃO 
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AGENTES PÚBLICOS 
Nº 11001 — CLASSE 51 

ORIGEM: Fortaleza — CÊ 
RELATORA: Juíza Maria Vilauba Fausto Lopes. 
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral 
REPRESENTADOS: Francisca Carminha de Lima Macedo, Antônia 
Ladislau de Sousa e João Alfredo Telles Melo 

ADVOGADOS: Walber Nogueira da Silva, Rodrigo de Medeiros da Silva, 
Irina Silveira Theóphilo, Tassiana Lima Alves, Jairo Rocha Ximenes 
Ponte & a estagiária Roberta Chaves Braga 

Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a seguinte 
decisão: 

“Tratam os autos de REPRESENTAÇÃO POR PRÁTICA DE 
CONDUTA VEDADAS A AGENTES PÚBLICOS, ajuizada pelo 

Procurador Regional Eleitoral em face de FRANCISCA CARMINHA 

LIMA MACEDO, ANTÔNIA LADISLAU DE SOUZA, professoras da 
Universidade Regional do Cariri - URCA e JOÃO ALFREDO TELLES 
MELO. candidato ao cargo de deputado federal, nas eleições de outubro 

de 2006. 
(...) Assim, diante do exposto, julgo improcedente à presente 

representação. 

Notifiquem-se as partes. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Expedientes necessários. 

Fortaleza, 28 de novembro de 2006, 
MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES 

JUÍZA RELATORA SUBSTITUTA” 

aah is 

SENTENÇA 

REPRESENTAÇÃO Nº 11493 — CLASSE 34 

ORIGEM: Iguatu — CE (13º Zona Eleitoral) 

RELATORA: Juíza Sérgia Maria Mendonça Miranda 
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral 

INTERESSADO: Fabiano Mendonça Calixto 

REPRESENTADOS: Francisco Marcelo Sobreira e Partido Socialista 
Brasileiro — PSB, Diretório Regional 
ADVOGADOS: Elilúcio Teixeira Féhx. Dantel Gouveia Filho. Jakelline 

Quirino Pinheiro e David Gabriel Ferreira Duarte 

Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a seguinte 

sentença: 

“R.h, 
Vistos etc, 

O Ministério Público Eleitoral ajuizou Representação em 

desfavor de Francisco Marcelo Sobreira, candidato a Deputado Estadual 

nas eleições de 1º de outubro de 2006, e do Diretório Regional do 

Partido Socialista Brasileiro - PSB, alegando a veiculação de propaganda 

eleitoral irregular, em afronta ao disposto no artigo 37 da Lei nº 9,504/ 

97 (artigo 9º da Resolução TSE nº 22.261/2006). 

(..) Ex posifis, determino a extinção do feito sem resolução de 

mérito em relação ao Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro 
- PSB. nos termos dos artigos 4º e 6º da Resolução TSE nº 22.261/2006, 

artigo 6º, 81º, da Lei nº 9.504/97 e amigo 267, inciso VI, do CPC, ante 

sua manifesta ilegitimidade, excluindo-o do pólo passivo da lide. 

No tocante ao mérito, julgo procedente a demanda em relação 

ao Senhor Francisco Marcelo Sobreira, aplicando em seu desfavor à 

sanção de multa prevista no artigo 37, 81º, da Lei nº 9.504/97 (artigo 
9º. 41º, da Resolução TSE nº 22.261/2006). arbitrada no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais).   

Notifiquem-se as partes. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Cumpra-se. 

Expedientes necessários, 

Fortaleza, 27 de novembro de 2006. 

DRA. SÉRGIA MARIA MENDONÇA MIRANDA 

JUÍZA ELEITORAL AUXILIAR” 

dead 

SENTENÇA 
REPRESENTAÇÃO Nº 11497 - CLASSE 34 
ORIGEM: Iguatu — CE (13º Zona Eleitoral) 

RELATORA: Juíza Maria Vilauba Fausto Lopes 
REPRESENTANTE; Ministério Público Eleitoral 

INTERESSADO: Fabiano Mendonça Calixto 

REPRESENTADOS: Francisco Marcelo Sobreira e Partido Socialista 

Brasileiro - PSB, Diretório Regional, 

ADVOGADOS: David Gabriel Ferreira Duarte, Danicl Gouveis Filho. 

Elilucio Teixeira Félix e Jakeline Quirino Pinheiro. 
Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a seguinte 

sentença: 
“Tratam os autos de REPRESENTAÇÃO ajuizada pelo 

Procurador Eleitoral Auxiliar em face de FRANCISCO MARCELO 

SOBREIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, e do PSB - 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, 

€...) Assim, diante do exposto, julgo procedente a 

REPRESENTAÇÃO em análise. tendo em vista a infração ao disposto 

aos representados, a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que deve ser 

dividida entre ambos. 

Notifiquem-se as partes. 

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

Expedientes necessários, 

Fortaleza, 28 de novembro de 2006. 

MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES 

Juíza Relatora Substituta” 

ea e 

Ministério Público Federal 

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 
PORTARIA N.º 134/2006 — O PROCURADOR REGIONAL 

ELEITORAL no Estado do Ceará. usando de suas atribuições legais, 
com fundamento no art. 77, parte final, da Lei Complementar n.º 75/ 

93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União). e tendo em vista 0 
ofício n.º 2608/2006/SEG/PG]. RESOLVE designar o Dr. PAULO 

HENRIQUE DE HOLANDA SOUSA MATOS, Promotor de Justiça 

titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Hidrolândia, pura 
funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 040º ZE (Ipueiras), 
no período de 21/11/2006 a 23/11/2006, em face da licença para 

tratamento de saúde em pessoa da Família do Promotor de Justiça 

titular Dr. HALEY DE CARVALHO FILHO, nos termos do art. 79, 
caput, da Lei Complementar n.º 75/93 cc o amt.32, parágrafo único, do 
Código Eleitoral. 

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

REGIONAL ELEITORAL. no Estado do Ceará, em 30 de novembro de 

2006, 

OSCAR COSTA FILHO 

Procurador Regional Eleitoral 

ums 

Ministério Público Federal 

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N.º 135/2006 - O PROCURADOR REGIONAL 

ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais. 
com fundamento no art. 77. parte final, da Lei Complementar n.º 75/ 
93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e tendo em vista o 
ofício n.º 2601/2006/SEG/PGJ. RESOLVE designar o Dr. HORÁCIO 
AUGUSTO DE ABREU TRANCA, Promotor de Justiça titular da 
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca 

de Itapipoca, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto 
à Q17º ZE (Itapipoca), no biênio compreendido entre 29/12/2006 e 
28/12/2008, em substituição ao Dr. CLAYTTON RICARDO DE JESUS 

SANTOS, nos termos do art. 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/ 
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93 cic o art,32, parágrafo único, do Código Eleitoral. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. PROCURADORIA 

REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, em 30 de novembro de 
2006. 

OSCAR COSTA FILHO 
Procurador Regional Eleitoral 

ERRA] 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N.º 136/2006 - O PROCURADOR" REGIONAL 

ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, 

com fundamento no art, 77, parte final, da Lei Complementar n.º 75/ 
93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e tendo em vista o 

ofício n.º 2604/2006/SEG/PG], RESOLVE designar o Dr. HUGO ALVES 

DA COSTA FILHO, Promotor de Justiça titular da |º Promotoria de 

Justiça da Comarca de Camocim, para funcionar como Promotor de 

Justiça Eleitoral junto à 032” ZE (Camocim), no biênio compreendido 
entre 29/12/2006 e 28/[2/2008, em substituição ao Dr. PAULO 
HENRIQUE DE FREITAS TRECE, nos termos do art. 79, caput, da 
Lei Complementar n.º 75/93 c/c o art.32, parágrafo único, do Código 

Eleitoral. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. PROCURADORIA 
REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, em 30 de novembro de 
2006. 

OSCAR COSTA FILHO 

Procurador Regional Eleitoral 

mama 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N.º 137/2006 - O PROCURADOR REGIONAL 
ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, 
com fundamento no art. 77, parte final, da Lei Complementar n.º 75/ 

93 (Lei Orgânica do Ministério Público da Umião), é tendo em vista o 

ofício n.º 2603/2006/SEG/PGI], RESOLVE designar o Dr. JOSÉ CARLOS 
FÉLIX DA SILVA, Promoter de Justiça titular da 3º Promotoria de 

Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte. para funcionar como Promotor 
de Justiça Eleitoral junto à 028º ZE (Juazeiro do Norte). no biênio 
compreendido entre 29/12/2006 e 28/12/2008, em substituição à Dra. 
DELMA LONGO DOS SANTOS MENDES, nos termos do art. 79, 
cap, da Lei Complementar n.º 75/93 cie o art.32, parágrafo único. do 
Código Eleitoral. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. PROCURADORIA 
REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, em 30 de novembro de 
2006. 

OSCAR COSTA FILHO 
Procurador Regional Eleitoral 

ai a e 

Ministério Público Federal 

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 
PORTARIA N.º 138/2006 - O PROCURADOR REGIONAL 
ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, 

com fundamento no art. 77, parte final, da Lei Complementar n.º 75/ 

93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União). e tendo em vista o 

ofício n.º 2602/2006/SEG/PGJ], RESOLVE designar o Dr. HUGO 
VASCONCELOS XEREZ, Promotor de Justiça titular da 1º Promotoria 

de Justiça da Comarca de Tauá, para funcionar como Promotor de 
Justiça Eleitoral junto à 019º ZE (Tauá), no biênio compreendido entre 
29/12/2006 e 28/12/2008, em substituição ao Dr. AGOSTINHO OLIVER 
RAMOS TELES, nos termos do am. 79, caput, da Let Complementar 
n.º 75/93 cie o art.32, parágrafo único. do Código Eleitoral. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. PROCURADORIA 
REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, em 30 de novembro de 
2006. 

OSCAR COSTA FILHO 
Procurador Regional Eleitoral 

tEa 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N.” 139/2006 - O PROCURADOR REGIONAL 

ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, 

com fundamento no art. 77, parte final, da Lei Complementar n.º 75/ 

93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e tendo em vista o   

ofício n.º 2609/2006/SEG/PG]J. RESOLVE designar o Dr. ANTONIO 

MONTEIRO MAIA JUNIOR, Promotor de Justiça titular da 1º 
Promotoria de Justiça da Comarca de Iguatu, para funcionar como 

Promotor de Justiça Eleitoral junto à 101º ZE (Aiuaba), no biênio 

compreendido entre 29/12/2006 e 28/12/2008, podendo ser 
interrompido, entretanto. em decorrência de provimento do cargo de 

Promotor de Justiça de 1º Entrância da Comarca de Aiuaba, nos termos 

do art, 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 c/c o art.32. parágrafo 
único. do Código Eleitoral. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. PROCURADORIA 

REGIONAL ELEITORAL. no Estado do Ceará, em 30 de novembro de 
2006. 

OSCAR COSTA FILHO 
Procurador Regional Eleitoral 

e a 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N.º 140/2006 - O PROCURADOR REGIONAL 
ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, 
com fundamento no art. 77, parte final, da Lei Complementar n.º 75/ 
93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e tendo em vista o 
ofício n.º 2605/2006/SEG/PGJ, RESOLVE designar o Dr. FRANCISCO 

DE ASSIS OLIVEIRA MARINHO, Promotor de Justiça titular da 1º 

Promotoria de Justiça da Comarca de Aquiraz, para funcionar como 
Promotor de Justiça Eleitoral junto à 066” ZE (Aquiraz), no biênio 
compreendido entre 30/12/2006 e 29/12/2008, em substituição à Dra. 

ANA ALZIRA NOGUEIRA BOSSARD, nos termos do art. 79, caput. 
da Lei Complementar n.º 75/93 c/c o art.32, parágralo único. do Código 
Eleitoral. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. PROCURADORIA 

REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, em 36 de novembro de 
2006. 

OSCAR COSTA FILHO 
Procurador Regional Eleitoral 

dem 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N.º 141/2006 - O PROCURADOR REGIONAL 

ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, 
com fundamento no art. 77, parte final, da Lei Complementar n.º 75/ 
93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e tendo em vista o 
ofício n.º 2607/2006/SEG/PGJ. RESOLVE designar o Dr, EBERTH 
GREGÓRIO SIQUEIRA, Promotor ds Justiça titular da Promotoria de 

Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Iguatu, para 
funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 013º ZE (Iguatu), 
no biênio compreendido entre 29/12/2006 e 28/12/2008, em 
substituição ao Dr. FERNANDO ANTÔNIO MARTINS DE MIRANDA, 
nos termos do art. 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 cfc o 
art.32, parágrafo único, do Código Eleitoral. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. PROCURADORIA 

REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, em 30 de novembro de 
2006. 

OSCAR COSTA FILHO 
Procurador Regional Eleitoral 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N.º 142/2006 - O PROCURADOR REGIONAL 

ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, 
com fundamento no art. 77, parte final. da Lei Complementar n.º 757 
93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União). e tendo em vista o 

ofício n.º 2624/2006/SEG/PG], RESOLVE designar a Dra. MARIA 
IVANISE NOGUEIRA, Promotora de Justiça titular da 9º Promotoria 

de Justiça de Família da Comarca de Fortaleza, para funcionar como 
Promotora de Justiça Eleitoral junto à 003º ZE (Fortaleza), no biênio 
compreendido entre 29/12/2006 a 28/12/2008. em substituição à Dra. 
VANJA FONTENELE PONTES, nos termos do art. 79, capur. da Lei 
Complementar n.º 75/93 c/c o art.32, parágrafo único, do Código 
Eleitoral. 

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

REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, em |º de dezembro de 
2006. 

OSCAR COSTA FILHO 
Procurador Regional Eleitoral
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 
PORTARIA N.º 143/2006 - O PROCURADOR REGIONAL 
ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, 
com fundamento no art. 77. parte final, da Lei Complementar n.º 75/ 

93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União). e tendo em vista o 
ofício n.º 2626/2006/SEG/PGJ], RESOLVE designar à Dra. SUZANNE 

POMPEU SAMPAIO SARAIVA, Promotora de Justiça titular da 17º 
Promotoria de Justiça de Família da Comarca de Fortaleza, para funcionar 

  

como Promotora de Justiça Eleitoral junto à 082º ZE (Fortaleza). no 
biênio compreendido entre 29/12/2006 a 28/12/2008, em substituição 

ao Dr, FRANCISCO ANDRÉ KARBAGE NOGUEIRA, nos termos do 

art. 79, capat, da Lei Complementar n.º 75/63 c/c o an,32, parágrafo 
único, do Código Eleitoral, . 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. PROCURADORIA 
REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará. em 1º de dezembro de 
2006. 

OSCAR COSTA FILHO 
Procurador Regional Eleitoral 
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