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END.: Rua Gaspar de Lemos, 304, Riacho Doce, Pan Americano 

INFRACAO: Art. 155, cfe 14, 1] do CPB 

EDITAL DE INTIMACAO 
PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

© DR. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Juiz 

Uc Direito titular da VARA DE EXECUCAO DE PENAS 
ALTERNATIVAS da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do 
Ceara, por nomeacio legal, ete. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juizo tramita um processo crime 
n° 2000/357, relativo i execucéio de pena(s) restritiva(s) de 

direitos, consistente(s) em prestagio de servicos 4 comunidade 
ou a entidades piblicas, além do pagumento de 30 (trinta) dias- 
multa, onde figura como sentenciado(a) CICERO MARQUES GOMES 

ARAUJO, nascido(a) aofs) 02/10/71, em Crateds/CE, filho(a) de Antonio 

Mendes Aratijo e de Maria Aparecida Gomes de Aratijo, dadofa) como 
residente e domiciliado(a) na Rua Gaspar de Lemos, 304, Riacho Doce, 

Pan Americano, cujo restante da pena restritiva de direitos, 

consistente em 07 (sete) meses e 27 (vinte e« sete) dias, foi 

convertida em privativa de liberdade. E por encontrar-se em lugar 
incerto e nio sabido, fica, por meio deste. intimado(a) da mencionada 

decisio, da qual podera interpor, dentro de cinco (05) dias, a contar do 
término do prazo em questio, o recurso cabivel. sob pena de transitar 

em julgado referida decisio. Outrossim, faz saber que este Juizo tem sua 
sede no Férum Clévis Beviléqua - Av. Des. Floriano Benevides, 320 3° 

piso Agua Fria, Fortaleza-CE. Fortaleza, 08 de setembro de 2006. Eu. 
Marcondes Martins Pesséa, mat. 012276, Técnico Judicidrio, o digitei. 
Subscrevo, César Cals de Oliveira, mat. 5007, Diretor de Secretaria. 

HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO 
JUIZ DE DIREITO 

Wek 

. VARA DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS 
“a (Justica Gratuita) 

PROCESSO N° 2003/251 - COD. CADASTRO: 14560 

SENTENCIADO(A): JULIANA DA SILVA LIMA 
FILIAGAO: Luiz Cactano de Lima 

Maria de Jesus da Silva Lima 
END.: Rua Anténio Mendes, 13, Jardim América 

INFRACAO: Art, 155, caput, cfc 14, IL do CPB 

EDITALDE INTIMAGAO 
PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

© DR. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Juiz 

de Direito titular da VARA DE EXECUCAO DE PENAS 

ALTERNATIVAS da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do 
Ceard, por nomeagiio legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juizo tramita um processo crime 
n° 2003/251, relativo 4 execugiio de pena(s) restritiva(s) de 
direitos, consistente(s) em prestacio de servicos 4 comunidade 
ou a entidades piblicas, além do pagamento de 10 (dez) dias- 

mutta, onde figura como sentenciado(a) JULIANA DA SILVA LIMA, 

nascido(a) ao(s) 30/11/83, em Cascavel/CE, filho(a) de Luiz Caetano 

de Lima e de Maria de Jesus da Silva Lima, dado(a) como residente e 
domiciliado(a) na Rua Anténio Mendes, 13, Jardim América, cuja 
pena restritiva de direitos, consistente em 06 (seis) meses, foi 

convertida em privativu de liberdade. E por encontrar-se em lugar 

incerto e nfo sabido, fica, por meio deste, intimado(a) da mencionada 

decisdo, da qual poderd interpor, dentro de cinco (05) dias, a contar do 
término do prazo em questdo, o recurso cabivel, sob pena de transitar 
em julgado referida decisio, Outrossim. faz saber que este Juizo tem sua 
sede no Férum Clovis Bevildqua - Av. Des. Floriano Benevides, 220 3° 
piso Agua Fria, Fortaleza-CE. Fortaleza, 08 de setembro de 2006. Eu, 
Marcondes Martins Pesséa, mat. 012276, Técnico Judicidrio, o digitei. 
Subscrevo, César Cals de Oliveira, mat. 5007, Diretor de Secretaria, 

HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO 
JUIZ DE DIREITO 

eau   

VARA DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS 

(Justica Gratuita) 

PROCESSO N° 2001/1199 - COD. CADASTRO: 14866 
SENTENCIADO(A): FRANCISCO NILO FREITAS BARROS 

FILIAGAO: José Ribamar da Silva Barros 

Eunice Maria Candida de Freitas 
END.: Trav. Macal, 414, Casa 36, Bom Sucesso 

INFRACAO: Art. 155, § 4°, IV cfc £4, Il do CPB 

EDITALDE INTIMAGAO 
PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

O DR. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Juiz 

de Direito titular da VARA DE EXECUCGAO DE PENAS 

ALTERNATIVAS da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do 
Ceara. por nomeagio legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juizo tramita um processo crime 
n° 2001/1199, relative 4 execugiio de pena(s) restritiva(s) de 
direitos, consistente(s) em prestacio de servicos 4 comunidade 
ou a entidades piublicas, além do pagamento de 15 (quinze) 
dias-multa, onde figura como sentenciado(a} FRANCISCO NILO 
FREITAS BARROS, nascido{a) ao(s} 03/11/82, em Fortaleza/CE, 
filho(a) de José Ribamar da Silva Barros e de Eunice Maria Candida de 
Freitas, dado(a) como Tresidente e domiciliadofa) na Trav. Macal. 414, 

Casa 36, Bom Sucesso, cuja pena restritiva de direitos, consistente 
em 01 (um) ano, foi convertida em privativa de liberdade. E por 
encontrar-se em lugar incerto e nao sabido, fica. por meio deste, 

intimado(a) da mencionada decision, da qual poderd interpor, dentro de 
cinco (05) dias, a contar do término do prazo em questo, o recurso 
cabivel, sob pena de transitar em julgado referida decisdo. Outrossim, 
faz saber que este Jufzo tem sua sede no Férum Clévis Bevildqua - Av, 
Des. Floriano Benevides, 220 3° piso Agua Fria. Fortaleza-CE. Fortaleza, 
08 de setembro de 2006. Eu, Marcondes Martins Pess6a, mat, 012276, 
Técnico Judiciario, o digitei. Subscrevo, César Cals de Oliveira, mat. 
5007, Diretor de Secretaria. 

HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO 
JUIZ DE DIREITO 

ee 

VARA DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS 
(Justiga Gratuita) 

PROCESSO N° 2003/723. - COD. CADASTRO: 15054 

SENTENCIADO(A): FRANCISCO SOARES DE SOUSA 

FILIACAO: Antonio Martins de Sousa 
Francisca Soares de Sousa 

END.: Rua Jdlio César, 1045 - Montese 

INFRAGAO: Art. 155, § 4°, I do CPB 

EDITAL DE INTIMACAO 
PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

O DR. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Juiz 

de Direitco titular da VARA DE EXECUGAO DE PENAS 
ALTERNATIVAS da Comarca de Fortaleza. Capital do Estado do 

Ceard. por nomeagio legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juizo tramita um processo crime 
n° 2003/723, relativo & execugiio de pena(s) restritiva(s) de 
direitos, consistente(s) em prestagiio de servicos 4 comunidade 
ou a entidades publicas, além do pagamento de 25 (vinte e 
cinco) dias-multa, onde figura como sentenciado(a} FRANCISCO 
SOARES DE SOUSA, nascido{a) ao(s) 07/09/84, em Fortaleza/CE, 
filho(a) de Antonio Martins de Sousa e de Francisca Soares de Sousa, 

dado(a) como residente e domiciliado(a) na Rua Julio César, 1045 - 
Montese, cuja pena restritiva de direitos, consistente em 02 
(dois) anos e 06 (seis) meses, foi convertida em privativa de 

liberdade. E por enconirar-se em lugar incerto ¢ nfo sabido, fica, 

por meio deste, intimado(a) da mencionada decisio, da qual poderd 
interpor, dentro de cinco (05) dias, a contar do término do prazo em 

questao, o recurso cabivel, sob pena de transitar em julgado referida 
decisio. Outrossim, faz saber que este Juizo tem sua sede no Férum 
Clévis Bevildéqua - Av. Des. Floriano Benevides, 220 3° piso Agua Fria, 
Fortaleza-CE. Fortaleza, 08 de setembro de 2006. Eu, Marcondes Martins
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Pesséda. mat. 042276, Técnico Judicidric, o digitei. Subserevo, César 

Cals de Oliveira, mat. 5007, Diretor de Secretaria, 

HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO 
JUIZ DE DIREITO 

ae ea 

VARA DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS 
(Justica Gratuita) 

PROCESSO N* 2002/847  - COD, CADASTRO: 14898 
SENTENCIADO(A}: FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DA 
SILVA 

FILIAGAO: Manoel Francisco Filho 
Geralda Nascimento da Silva 

END.: Av. Aboligia, Barraca do Juca (préximo ao caixa eletrénice 

do Banco da Brasil) 

INFRACAO: Art. 155, § 4°, IV do CPB 

EDITAL DE INTIMACAO 
PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

© DR. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Juiz 
de Direito titular da VARA DE EXECUCAO DE PENAS 
ALTERNATIVAS da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do 

Ceard, por nomeagao legal, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Jufzo tramita um processo crime 

n° 2002/847, relative & execucio de pena(s) restritiva(s) de 
direitos, consistente(s) em prestagio de servicas 4 comunidade 
ou a entidades publicas, além do pagamento de 10 (dez) dias- 

multa, onde figura como sentenciado(a) FRANCISCO DE ASSIS 
NASCIMENTO DA SILVA, nascido(a) ao(s) 31/03/67, em Fortaleza/ 

CE, filho(a) de Manoel Francisco Filho e de Geralda Nascimento da 

Silva, dado({a) como residente e domiciliado(a) na Av. Abolicio, Barraca 

do Jucad (préximo ao caixa eletrénico do Banco do Brasil), cuja pena 

restritiva de direitos, consistente em 02 (dois) anos e 06 (seis) 

meses, fot convertida em privativa de liberdade. E por encontrar- 
se em lugar incerto e nio sabido, fica, por meio deste, intimado(a) 
da mencionada decisdéo, da qual poderd interpor, dentro de cinco (05) 

dias, a contar do término do prazo em questao, o recurso cabivel, sob 
pena de transitar em julgado referida decisdo. Gutrossim, faz saber que 

este Juizo tem sua sede no Férum Clévis Bevildqua - Av. Des, Floriano 
Benevides, 220 3° piso Agua Fria, Fortaleza-CE. Fortaleza, 08 de 

setembro de 2006. Bu, Marcondes Martins Pesséa. mat. 012276, 
Técnico Judicidrio, o digitei. Subscrevo. César Cals de Oliveira, mat. 
5007, Diretor de Secretaria. 

HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO 
JUIZ DE DIREITO 

Heme 

VARA DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS 

(Justica Gratuita) 

PROCESSO N° 2000/1340 - COD. CADASTRO: 14836 

SENTENCIADO(A): ARTULIANO FERREIRA LIMA 

FILIAGAO: —- 
Francisea Ferreira Lima 

END.: Rua Santa Margarida, 43 ou 44, Pio XII 

INFRACAO: Art. 10 da Lei 9437/97 

EDITAL DE INTIMACAO 
PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

O DR. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Juiz 
de Direito titular da VARA DE EXECUCAQ DE PENAS 
ALTERNATIVAS da Comarca de Fortaleza. Capital do Estado do 

Ceara, por nomeacao legal, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juizo tramita um processo crime 
n° 2000/1340, relative a execugie de penafs) restritiva(s) de 
direitos, consistente(s) em prestagioa de servicos 4 comunidade 
ou a entidades pdblicas, além do pagamento de 30 (trinta) dias- 
multa, onde figura como sentenciado(a) ARTULIANO FERREIRA   

LIMA. nasctdofa) em Fortaleza/Ck, filho(a) de Francisca Ferreira Lima, 

dado{a) como residente e domiciliado{a) na Rua Santa Margarida. 43 ou 
4d, Pio XII, cuja pena restritiva de direitos, consistente em 01 

(um) ano, foi convertida em privativa de liberdade. E por 
encontrar-se em lugar incerto ¢ nao sabido. fica. por meio deste. 

intimado{a) da mencionada decisio, da qual poderd interpor. dentro de 
cinco (05) dias, a contar do término do prazo cm quest%o, o recurso 

cabive!, sob pena de transitar em julgado referida decisiio. Outrossim, 

faz saber que este Juizo tem sua sede no Férum Cldvis Bevildqua - Av. 
Des. Floriano Benevides, 220 3° piso Agua Fria, Fortaleza-CE. Fortaleza, 

08 de setembro de 2006. Eu, Marcondes Martins Pesséa, mat. 012276, 

Técnico Judicidrio, o digitei. Subscrevo, César Cals de Oliveira, mat. 
5007, Diretor de Secretaria. 

HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO 
JUIZ DE DIREITO 

aie ck 

VARA DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS 
(Justica Gratuita) 

PROCESSO N° 2001/1310 - COD. CADASTRO: 13794 
SENTENCIADO(A): FCO. WELLINGTON VENANCIO DE 
OLIVEIRA 

FILIACAO: Francisco Venincio de Oliveira 
Maria Venancio de Oliveira 

END.: Rua Nunes Valente. 536 - Aldeota 
INFRACAOQ: Art. 155, § 4°, TV, efe 14, IL do CPB 

EDITAL DE INTIMACAO 
PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

© DR. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Juiz 
de Direito titular da VARA DE EXECUCAO DE PENAS 
ALTERNATIVAS da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do 
Ceara, por nomeagdo legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Jufzo tramita um precesso crime 
n° 2001/1310, relativo & execugio de pena(s) restritiva(s) de 

direitos, consistente(s) em prestagdo de servicos & comunidade 
ou a entidades pdblicas e limitagao de fim de semana, além do 
pagamento de 30 (trinta) dias-multa, onde figura como 

sentenciado(a) FCO. WELLINGTON VENANCIO DE OLIVEIRA, 
nascido(a) ao(s) 22/10/74, em Icd/CE, filho(a) de Francisco Vendncio 

de Oliveira ¢ de Maria Venincio de Oliveira, dado(a) como residente ¢ 
domiciliado(a) na Rua Nunes Valente, 536 - Aldeota, cuja pena 
restritiva de direitos, consistente em 02 (dois) anos, foi 

couvertida em privativa de liberdade. E por encontrar-se em lugar 

incerto e nio sabido, fica, por meio deste. intimada{a) da mencionada 

decisio, da qual poderd interpor, dentro de cinco (05) dias, a contar do 
t&rmino do prazo em questio. o recurso cabivel, sob pena de transitar 

em julgado referida decisiio. Qutrossim, faz saber que este Juizo tem sua 
sede no Férum Clévis Beviliéqua - Av. Des. Floriano Benevides, 220 3° 
piso Agua Fria, Fortaleza-CE, Fortaleza, 08 de setembro de 2006. Eu, 

Marcondes Martins Pesséa, mat. 012276, Técnico Judiciario, o digitei. 
Subscrevo, César Cals de Oliveira, mat. 5007, Director de Secretaria, 

HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO 
JUIZ DE DIREITO 

aay 

VARA DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS 
(Justiga Gratuita} 

PROCESSO N° 2002/0948 - COD. CADASTRO: 15004 
SENTENCIADO(A): MARIA LUCILENE DA SILVA 
FILIACAO: Emanuel Roque da Silva 

Francisea Lucia da Silva 

END.: Rua Hugo Vitor, 132, Antonio Bezerra 
INFRACAO: Art. 155, § 4°, IV, cfc 14, I do CPB 

EDITAL DE INTIMACAO 
PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

O DR. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Juiz 
de Direito titular da VARA DE EXECUGAO DE PENAS
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ALTERNATIVAS da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do 
Ceara, por nomeagio legal, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juizo tamita um processo crime 
n° 2002/948, relalivo 4 execucfio de pena(s} restritiva(s} de 

direitos, consistente(s) em prestagio de servicos 4 comunidade 
ou a entidades publicas, além do pagamento de 10 (dez) dias- 
multa, onde figura como sentenciado(ay MARIA LUCILENE DA 
SILVA, nascido(a)} aos) 07/03/64, em Fortaleza/CE, filho(a) de Emanuel 

Roque da Silva ¢ de Francisca Liicia da Silva, dado(a) como residente e 
domiciliado(a) na Rua Hugo Vitor, 132, Antonio Bezerra, cuja pena 

restritiva de direitos, consistente em 01 (um) ano c 04 (quatro) 

meses, foi convertida em privativa de liberdade. E por encontrar- 
se em lugar incerto e no sabido, fica, por meio deste. intimado(a) 
da mencionada decisio, da qual poderd interpor, dentro de cinco (05) 
dias. a contar do término do prazo em questio, o recurso cabivel, sob 

pena de transitar em julgado referida decisiio. Outrossim, faz saber que 
este Juizo tem sua sede no Forum Clovis Beviliqua - Av. Des. Floriano 
Benevides, 220 3° piso Agua Fria, Fortaleza-CE, Fortaleza, 08 de 

setembro de 2006. Eu, Marcondes Martins Pesséa, mat. 012276, 
Técnico Judicidrio, o digitei. Subscrevo, César Cals de Oliveira, mat. 

5007. Diretor de Secretaria. 

HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO 
JUTZ DE DIREITO 

ade ok 

VARA DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS 
(Justig¢a Gratuita) 

PROCESSO N° 2002/0901 - COD. CADASTRO: 14928 
SENTENCIADO(A}: FRANCISCO ALBERTO TEIXEIRA DA 

SILVA 
FILIACAO: Raimundo Alexandre Pereira da Silva 

Tereza Augusta Teixeira da Silva 
END.: Rua Bara&o do Rio Branco, 311 - Centro 

INFRACAO: Art. 155, § 4°, Te TV, cfe 14, IL do CPB 

EDITAL DE INTIMACGAO 
PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

© DR. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Juiz 
de Direito titular da VARA DE EXECUCAO DE PENAS 
ALTERNATIVAS da Comarea de Fortaleza, Capital do Estado do 
Ceard, por nomeacio legal, etc. 

PAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juizo tramita um processo crime 
n° 2002/90, relativo 4 execuefio de pena(s) restritiva(s) de 

direitos, consistente(s) em prestacéio de servicos 4 comunidade 

ou a entidades piblicas e prestagiia pecunidria, além do 
pagamento de 10 (dez) dias-multa, onde figura como sentenctado(a) 
FRANCISCO ALBERTO TEIXEIRA DA SILVA, nascido(a) em Tiangud/ 
CE, filho(a) de Raimundo Alexandre Pereira da Silva ¢ de Tereza Augusta 
Teixeira da Silva, dado(a} como residente e domiciliado(a) na Rua 
Barao de Rio Branco, 511 - Centro, cuja pena restritiva de direitos, 

consistente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, foi convertida 

em privativa de liberdade. E por encontrar-se em lugar incerto ¢ 
nao sabido, fica, por meio deste, intimado(a) da mencionada decisio, 
da qual poderd interpor, dentro de cinco (05) dias, a contar do témmino 

do prazo em questio, o recurso cab{vel, sob pena de transitar em julgado 
referida decisio, Outrossim, faz saber que este Juizo tem sua sede no 
Pérum Clévis Bevikiqua - Av, Des. Floriano Benevides, 220 3° piso 
Agua Fria, Fortaleza-CE, Fortaleza, 08 de setembro de 2006. Eu, 
Marcondes Martins Pesséa, mat. 012276, Técnico Judicidrio, o digitei. 
Subscrevo, César Cals de Oliveira, mat. 5007, Diretor de Secretaria, 

HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO 
JUIZ DE DIREITO 

ate as oh 

VARA DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS 
(Justica Gratuita) 

PROCESSO N° 2001/1274 - cop. CADASTRO: 14958 
SENTENCIADO(A): LUIZ ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 
FILIACAO: —- 

Lucilene Percira de Oliveira 

END.: Rua Tim Maia, 457 - Bela Vista   

INFRACAO: Art. 10 da Lei 9437/97 

EDITAL DE INTIMACAO 
PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

O DR. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Juiz 
de Direito titular da VARA DE EXECUCAG DE PENAS 
ALTERNATIVAS da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do 

Ceard, por nomeagiio legal, etc. 

FAZ SABER uos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento liverem, que por este Juizo tramita um processo crime 
n° 2001/1274, relativo & execugio de pena(s) restritiva(s) de 

direitos, consistente(s) em prestacgio de servicos 4 comunidade 
ou a entidades piblicas, além do pagamento de 19 (dez) dias- 
multa, onde figura como sentenciado(a) LUIZ ANDRE PEREIRA DE 

OLIVEIRA, nascido(a) acs 02/05/79, em Forialeza/CE. filho(a) de 
Luctlene Pereira de Oliveira, dado(a) como residente e domiciliadota) 

na Rua Tim Maia. 457 - Bela Vista, enja pena restritiva de dircitos, 
consisiente em @1 (um) ano, foi convertida em privativa de 

liberdade, E por encontrar-se em lugar incerto e nao sabido, fica, 
por meio deste, intimado(a) da mencionada decisio, da qual poderd 
interpor. dentro de cinco (05) dias, a contar do término do prazo em 

questio, o recurso cabivel, sob pena de transitar em julgado referida 
decisiic. Qutrossim, faz saber que este Jufzo tem sua sede no Férum 

Clévis Bevildqua - Av. Des. Floriano Benevides, 220 3° piso Agua Fria, 
Fortaleza-CE. Fortaleza, 08 de setembro de 7006. Eu, Marcondes 

Martins Pesséa, mat. 012276, Técnico Judicidrio, o digitei. Subscrevo, 
César Cals de Oliveira, mat. 5007, Diretor de Secretaria. 

HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO 
JUIZ DE DIREITO 

saber 
  

  

  

VARADAINFANCIA E DA JUVENTUDE 

JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE FORTALEZA 
EDITAL DE CITACAQ 

PROCESSO N° 2006.03.0689-2. 
COM PRAZO DE VINTE (20)) DIAS 

JUSTICA GRATUITA 

  
    

  

O DOUTOR FRANCISCO GURGEL HOLANDA, JUIZ DE 
DIREITO DA I? VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA 
COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO 
CEARA, POR NOMEAGAOQ 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 DANIELLE CAVALCANTE 
DOS SANTOS, brasileira; solteira; operadora de saque, residente(s) na 

Avenida A, casa n° 1420, |* Etapa Bairro: Conjunto Ceard, nesta Capital, 

em favor dofa) a crianga CLARA VITORIA CAVALCANTE 

BANDEIRA, nascido(a) no dia dezenove (19) do més de janeiro do ano 

de dois mil ¢ seis (2006), filhofa} de Rejane Cavalcante Bandeira, onde 

o MM. Juiz despachou os autos, determinando a expedicdo do presente 
EDITAL DE CITAGAO e, através do qual fica(m) CITADOLA\(S) 

o(a){s} Sr(s)(a): REJANE CAVALCANTE BANDEIRA, genitor(a)(es) 

do menor em tela, para que no prazo da Jei, apds o término do prazo 

deste edital oferecer(em) respostas, instruindo-as com os documentos 
necessdrios, requerendo desde logo a producdo de outras provas que 
houver. Dado e passado no Juizado da Infancia e da Juventude de 
Fortaleza, Capital do Estado do Ceard, ao(s) quinze (15) diats) do més 

de setembro do ano de dois mil e seis (2006) Eu, Carlos Rogério do 
Nascimento, Analista Judicidric Adjunto, mat. 23588.1/6, digitei. E 

Eu, Paula Furtado Cruz, Diretor(a) da Secretaria, subscrevo. 

FRANCISCO GURGEL HOLANDA 
Juiz de Direito 

oe 

JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE FORTALEZA 
a p T 

PROCESSO N® 2606.03.0369-9 (5697/06). 
COM PRAZO DE VINTE (20)} DIAS 

JUSTICA GRATUITA 

O DOUTOR FRANCISCO GURGEL HOLANDA, JUIZ DE 
DIREITO DA 1* VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA 
COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO 
CEARA, POR NOMEAGAO LEGAL ETC...
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FAZ SABER aos que o presente edital virem ou seu 
conhecimento deva pertencer, que tramita perante este Juizo, um 

PEDIDO DE EXONERAGAO DE ENCARGOS ALIMENTICIOS, 
requerido por JOSE RIBAMAR LAZARO DA SILVA, brasileira: casado: 
aposentado. residente na Avenida Senador Fernandes Tavora, n° 2275 
Bairro: Henrique Jorge, nesta Capital. em favor do adolescente TIAGO 
HENRIQUE ALVES DA SILVA. nascido no dia 19 de margo de 1988, 
filho de José Ribamar Lazaro de Silva e de Francisca Geisa Alves da 
Silva, onde o MM. Juiz despachou os autos. determinando a expedi¢éo 
do presente EDITAL DE CITAGAO e, através do qual fica CITADA a 
Sra. FRANCISCA GEISA ALVES DA SILVA, genitora do menor em 
tela. para que no prazo da lei, apés o término do prazo deste edital, 
oferecer respostas, instruindo-as com os documentos necessirios, 
requerendo desde logo a produgao de outras provas que houver. Dado e 
passado no Juizado da Infancia e da Juventude de Fortaleza, Capital do 
Estado do Ceara. aofs) onze (11) dia(s) do més de agosto do ano de dois 

rail e seis (2006) Eu. Carlos Rogério do Nascimento. Analista Judicidrio 

Adjunto, mat. 23588.1/6, digitei. E Ex. Paula Furtado Cruz, Diretor(a) 
da Secretaria. subscrevo. 

FRANCISCO GURGEL HOLANDA 
Juiz de Direito 

VARAS DE EXECUCOES FISCAIS E 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA 

     

    
  

BOLETIM DE N°’ 54 EM (5/09/2006 

(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 
execucio: PROC N° 2000.0096.0975-0 - Exeq: Fazenda Piblica 
Estadual Exec: Comil Comercio ¢ Instalagées Elétricas Lida(CGC/ 
CPF:07.460.146/0001-73). Sécios: Francisco Dalter Parente 

Mendes(CPF:811.591.708-78); Henrique Helder Campos 

Araujo(CPF: 107.694 ,553-87); Nadja Altair Viana 
Mendes(CPF:383.060.933-72), Raquel Pereira da 
Silva(CPF:357.342,803-72), Valor do débito: RS 20.675.50, 
proveniente de AVISO DE DEBITO referente aofs) periodo(s) de OL/ 

95; 02/95; 01/96; 02/96 Lei 12009 DEC 22326/92 objeto da(s) CDA(s) 
n°(s) 1995.03196-8; 1995.03197-6; 1996.02190-7: 1996.02191-5. 
E, como os co-responsiveis Francisco Dalter Parente 
Mendes(CPF:811.591.708-78); Henrique Helder Campos 
Aratijo(CPF:107.694,553-37); Nadja Altair Viana 

Mendes(CPF:383.060.933-72); Raquel Pereira da 

Silwa(CPF:357,342,803-72) encontram-se em lugar incerto ¢ 

nio sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 
ficam citados 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 piblico ¢ notadamente dos citados, 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 15 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 
Judicidria, o digitei, Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

tke 

(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 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° 2000,0089.2418-0 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Remonte Comércio e Servicos de Divisérias Lida(CGC/ 
CPF:41.320.698/0001-00). Sécios: José Moacir Marques da 
Costa(CPF:194.502.223-04): Paulo César Marques da 

Costa(CPF: 194,502.223-04). Valor do débito: RS 444.78. proveniente 
de ICMS ceferente ao(s) periodo(s) de 04/2000 Lei 12009 DEC 72326/ 
92 objeto da(s) CDA(s) ns} 2003.00226-0. E, coma os co- 
responsdveis José Moacir Marques da Costa(CPF:194.502.223- 
04}; Paula César Marques da Costa(CPF:230.676,753-04) 

encentram-se em lugar incerte e¢ no sabido, conforme 
consta nos autos, motiva pelo qual ficam citados pelo 

presente cdital 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 idénco, bem 
4 penhora para fins de direitu. E, para que chegue ao 
conhecimento do piiblico e notadamente dos cttados, vai este 
edital afixado no local de. costume e publicado uma sé vez no 
Diario da Justica. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital 
do Estado do Ceard, aos 15 dias do més de selembro do ano 2006. 
Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria. o 
digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, 
mat. 1579. 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIRETITO, respondendo. 

ah ts oe 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Dircito respondendo pela 5° Vara de Execucies Fiscais e de Crimes 
Contra & 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° 2000.0137.8293-3 - Exeq: Fazenda Ptiblica 
Estadual Exec: Promdquinas Comercio Varejista de Maquinas e 

Aviamentos Lida(CGC/CPF:00.402.559/0001-48). Sdcios: Maria 

Albaneide de Oliveira(CPF:330,661.243-04); Maria Merianes de 
Oliveira(CPF:370.764,503-72). Valor do débito: RS 1.621,71, 

proveniente de ICMS referente ao(s} periodo(s) de 08/1999, 02/2000, 
03/2000 Lei 12609 DEC 22326/92 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 

2003.00226-0. E, como os co-responsdveis Maria Albaneide de 

Oliveira(CPF:330.661.243-04); Maria Merianes de 
Olivetra(CPF :370.764,503-72) encontram-se em lugar incerto 
¢ nio sabido, conforme consta nos autos, motive pelo qual 
ficam citados 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 dos citados, vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma sé vez 
no Didrio da Justic¢a. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceara, aos 15 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 

Judicidria, o digitei. Eu. Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

OK 

(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 e de Crimes 
Contra A Ordem Tributéria , 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® 2000.0132.0660-6 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Distribuidora de Ferragens Aurorense Lida(CGC/ 

CPF:72.313.976/0001-25). Sécios: Wildiana Fernandes 
Campos(CPF:378.255.503-15); Jorge  Ubirajara Campos 

Fernando(CPF:506.049,293-15), Valor do débito: RS 75.707,40, 

proveniente de ICMS referente ao(s) periodo{s) de 03/1999, 04/1999, 

05/1999: 07/1999. 09/1999, 08/1999. 10/1999 Art. 85 DEC 24.569 

de 31.07.1997 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 2000.00004-5; 2000.02578- 

I. FE, como os eco-responsiveis Wildiana Fernandes
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Campos(CPF:378.255,.503-15); Jorge Ubirajara Campos 
Fernando(CPF:506,049,293-15) encontram-se em lugar incerto 

e mio sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 

ficam citados 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 direite. E, para que 

chegue ao conhecimento do publico e notadamente dos citados, 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 15 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu. Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 
Judicidria, o digitei, Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Seeretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

eR oe 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5" Vara de Execugies Fiscais e de Crimes 
Contra & Ordem Tributadria , 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° 2000.0087,.1281-7- Exeq:- Fazenda Piblica 
Estadual Exec: Moda Tec Comercio de Tecidos Ltda(CGCf 

CPF:03.354.862/0001-00). Sécios: Frederico Carlos C N 

Collares(CPF:440.535.503-78): Sean Mcegrecor 
Coutts(CPF:648.950.093-00). Valor do débito: RS 4.784,04, 

proveniente de ICMS referente ao{s) periodo{s) de 03/2002 Lei 12009 

DEC 22326/92 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 2003.05834-6, E, como os 
co-responsiiveis Frederico Carlos c N 
Collares(CPF:440.535.503-78): Sean Megrecor 

Coutts(CPF:648.950.093-00) encontram-se em lugar incerta 
e nao sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 

ficam citades pelo presente edital com o praze de 30 dias, 

para, unos 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 direitc. E, para que 
chegue an conhecimento do publico e notadamente dos citados, 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 15 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 
Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1579, 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 Execugées Fiscais ¢ de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributdédia , por nomeaciio legal, etc..... 

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

execucia: PROC N° 20600.0089.2640-0- Exeq: Fazenda Publica 

Estadual Exec: Litorinea Distribuidora de Bebidas Ltda(CGC/ 

CPF:63.396.824/0001-42}. Sécios: Antenor Faleio de 
Oliveira(CPF:015.771.312-15); Lucineide Carvalho 

Bezerra(CPF:290_440.222-53}, Valor do débito: RS 160.60, 

proveniente de MULTA referente ao(s) periodo(s} de 09-94 a 12-94 

01 e 02-95 Art. 767 DEC 21219-91 objeto da(s) CDA(s} n°(s) 

2001.02615-3. E, como os co-responsdveis Antenar Falcio de 

Oliveira(CPF:015.771.312-15); Lucineide Carvalho 

Bezerra(CPF:296.440.222-53) encontram-se em lugar incerto 

e nio sabido, conforme consta nos autos, motive pelo qual 

ficam citades pelo presente edital com o prazo de 30 dias, 

para, nos 5 (cineo) dias subsequentes, vir pagar a divida, 

objeto da execugiio com os acréscimos legais ou oferecer no   

  
valor idéneo, ben & penhora para fins de direito. E, para que 

chegue ao conhecimento do piblico ¢ notadamente dos citados, vai 

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

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

eapital do Estado do Ceard, aos 15 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 

Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, tespondendo. 

te 

(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 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 

execugiio: PROC N° 2000.0132.3531-2- Exeq: Fazenda Publica 

Estadual Exec: Feijao Auto Tintas Lida(CGC/CPF:09.451,774/0001 - 

03). Sécios: Fiivio Farias Feijdo(CPF:013.976.133-00); Fabio Farias 

Feijaio(CPF:018.597,493-72): José Aldemir Abreu(CPF:049,898.563- 

68). Valor do débito: R$ 21.815,.69, proveniente de MULTA referente 

ao(s) perindo(s) de 12/1999; 05/2001; 01/1999, 02/1999, 03/1999, 

04/1999; 01/1999 An. 85 DEC 24569/97 objeto da(s) CDA(s) n°{s) 

2001.04948-0; 2001.04949-8; 2001.04950-1; 2001.04951-0. E, 

como o co-responsavel José Aldemir Abreu(CPF:049.898.563- 

68) encontra-se em lugar incerto e nio sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica citado pelo presente 

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

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execuc%o com aos 

acréscimes legais ou oferecer no valor idéneo, bem a 

penhora para fins de dircito. 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 

Ceardé, aos 15 dias do més de selembro do ano 2006. Eu, Edvanir de 

Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, 

Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o 

subsereva. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

tk ok = 

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

O DOUTOR FRANCISCG 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 Juizo, a seguinte 

execugiio: PROC N° 2000.0127.7635-2- Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Buiatte Transportes Comércio e Representagdes 
Ltda(CGC/CPF:41.420.423/0001-48). Sdécios: Wellington Mendonca 

Buiati(CPF:322.849.506-04); Leda Francisca Regis 

Buiati(CPF:512.815.113-15}). Valer do débito: RS 3.929,38, 

proveniente de [CMS referente ao(s) perfodo(s) de 11/1997, 01/1998, 

02/1998, 03/1998 Art. 85 DEC 24569/97 objeto da(s} CDA(s) n°(s) 

1999.06714-2. E, como os co-responsdveis Wellington 

Mendonga Buiati(CPF:322,849.506-04); Leda Francisca Regis 

Buiati(CPF:312.815.113-15) encontram-se em lugar incerto 

e nie sabide, conforme consta nos autes, motivo pelo qual 

ficam citados pelo presente edital com o prazo de 30 dias, 

para, nos § (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 a0 conhecimento do publico e¢ notadamente dos citados, vai 

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

no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza,
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capital do Estado do Ceard. aos 15 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 

Judicidria, o digitei. Eu. Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretiria. mat. 1579, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ee 

(IUSTICA 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 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° 2000.0088.7262-8 - Exeg: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Abdias Peixoto Filho(CGC/CPF:35.041.292/0001-93), 

Sécio: Abdias Peixoto Frlho(CPF:277.657.413-49). Valor do débito: 

R$ 1,299.55, proveniente de ICMS refetente ao{s) periodo(s) de 12/ 

1998, 01/1999 Lei 12009 DEC 22326/92 objeto dats) CDA(s) n%(s) 
1999.08990-1. EE, como o co-responsdvel Abdias Peixoto 
Filho(CPF;277.657.413-419) encontra-se em lugar incerto e 
nio sabido, conforme consta nos antes, motive pelo qual 
fica citado pelo presente edital com o 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 4 penhera 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 ¢ passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceara. aos 15 dias do més de setembro do ano 

2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 

Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1379, 9 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Mt 

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

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

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucdo: PROC N° 2000.0137.9840-6- Exeq: Fazenda Publica 

Estadual Exec: A M C Bemmuyal(CGC/CPF:83.592.857/0002-56). 

Sécia: Angela Maria Correia Bemmuyal(CPF:181.193.442-00). Valor 

do débito: RS 3.849,56, proveniente de ICMS referente ao{s) periodo(s) 

de 11/1997; 09/1997 Lei 12009 DEC 22326/92 objeto da(s) CDA(s) 
n°(s) 1998.01578-5; [998.01063-5. E, como o co-responsivel 

Angela Maria Correia Bemmuyal(CPF:181.193.442-00} 

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

nos autos, motivo pelo qual fica citado pelo presente cdital 
com o prazo de 30 dias, para, nos § (cinco) dias subsequentes, 

vir pagar a dfvida, objeto da execugao com os acréscimos 
legais ou oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para 
fins de dircito. B, para que chegue ao conhecimento do pitblico 
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 
15 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 
Portela, mat, 011974-1, Auxiliar Judicidria. o digitei. Eu, Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, 9 subserevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

RK 

(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 Tributiria . por nomeagio legal. ete..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo. a seguinte 
execugdéo: PROC N° 2000.0146.1024-I- Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Distribuidora de Bebidas ¢ Material de Limpeza 

Lida(CGC/CPF:00.648,.491/0001-81). Sdécios: Willan Nunes de 
Melo(CPF:072.935.183-15); Fernande Ferreira da 

Silva(CPF:928.470.304-25). Valor do débito: RS 83,144.16, 
proveniente de [CMS referente ao(s) periodo(s} de 02/1997, 03/1997, 

O7/1997 Act. 767, III, A, DEC 21219/91; 02/2000. 05/2000, 06/2000 

Lei 12009 DEC 22326/92 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 2003.061838-6; 
2003.00639-7. E, como o co-responsdvel Fernando Ferreira da 
Silva(CPF:928.470.304-25) encontra-se em lugar incerto e 

nio sabide, conforme consta nos autos, motive pelo qual 

fica citado 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 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 e publicado uma sd vez 

no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceard, aos 15 dias do més de setembro do ano 

2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1. Auxiliar 
Judicitria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1579, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ae oe 

(USTICA 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 Ordem Tributiria , 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° 2000.0089,.2388-5- Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Ceifa Comércio ¢ Representagdes Ltdaf(CGC/ 
CPF:41.336.132/0001-76). Sécios: Adalberto M. Portela 

Junior(CPF:230.510.602-59); Deise Maria de Oliveira 
Portela(CPF:445.751.816-68). Valor do débito: R$ 46.259.66, 
proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 10/1994 Art. 767, 

LC, DEC 21219/91 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 2003,12228-1. E, 
como os  co-responsdveis Adalberto M. Portela 
Junior(CPF:230.510.602-59); Deise Maria de Oliveira 

Portela(CPF:445.751.816-68) encontram-se em lugar incerto 
e nio sabido, conforme consta nos autos, motive pelo qual 

ficam citados 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 direite. E, para que 
chegue ao conhecimente do publico e notadamente dos citados, 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 15 dias do més de setembro do ano 

2006, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 
Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

tk 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées 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 Juizo, a seguinte 

execugio: PROC N° 2000.0138.0238-1- Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Deposito de Material de Construgdo Santa Rita 
Lida(CGC/CPF:35.092.022/0001-03). Sdcios: Luiz Eduardo de Souza 

Abdala(CPF:054.156.753-53); Fernando Anténio de Souza
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Abdala(CPF:088.597.103-59). Valor do débito: R$ 7.089,78, 

proveniente de [CMS referente aofs) periodo(s) de 1996 Art. 767, 1, C, 
DEC 21219/91 objeto dats} CDA(s) n°(s) 2001.02067-8. E, como os 
co-responsiveis Luiz Eduardo de Souza 
Abdala(CPF:654.156.7353-33); Fernando Anténio de Souza 

Abdala(CPF:088.597.103-59) encontram-se em lugar incerto 

e nao sahido, conforme consta nes autos. motivo peio qual 

ficam citades pelo presente edital com ao prazo de 30 dias, 
para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, 
objeto da execucfio com os acréscimos legais ou oferecer no 
yalor idéneo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do publico e notadamente dos citados, 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 15 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. O11974-1. Auxiliar 

Judicidria, o digitet. Eu. Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat, 1579, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

de oh ok 

(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 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° 2000.0088.8068-0- Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Freitas Méveis Ltda(CGC/CPF:4 1 .386.830/000 1-86). 

Sécio: Maria Ida Bezerra(CPF:309.634.273-34). Valor do débito: R$ 

603,48, proveniente de ICMS referente ao(s) periodo{s) de 11/2000 

Lei 12009 DEC 22326/92 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 2003.00183-2. 
E, como a co-responsdvel Maria Ida Bezerra(CPF:309,634,273- 

34) encontra-se em lugar incerto e nfo sabido, conforme 
consta nos autes, motivo pelo qual fica citado 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 ow oferecer no valor idéneo, bem 4 

penhora para fins de dircito. 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 15 dias do més de setembro do ano 2006, Eu. Edvanir de 

Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, 
Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, 0 
subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUITZ DE DIREITO, respondendo. 

ek ok 

(JUSTIGA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO CGM PRAZO DE TRINTA (G0)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 Juizo, a seguinte 
execugdo: PROC N° 2000.0095.1788-0- Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Sara Comercial de Cosméticos Ltda(CGC/ 
CPF:02.906.314/0001-83). Sécios: Francisco José Pinheiro 

Pontes(CPF:231.966.703-25); Francisco Cristing Morais de 
SCCPF:769.189.393-006}; Anténio Analon Cunha 

Portela(CPF:821.579.103-44). Valor do débito:;: RS 704,13, 
proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 1996 Art, 767, I. C, 
DEC 21219/91 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 2001,02067-8. E, como os 

co-responsaveis Francisco José Pinheiro 
Pontes{CPF:231.966.703-25);  Anténio Analon Cunha 

Portela(CPF:321.579.103-44) cncontram-se em lugar incerto 
e no sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 
ficam citados pelo presente cdital com o prazo de 30 dias, 

para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida,   

objeto da execugao com os acréscimos legais ou oferecer no 
valor idénec, bem 4 penbera para fins de direito. E. para que 
chegue ao conhecimento do ptiblico e notadamente dos citados, vat 
este editai afixado no local de costume e publicado uma 36 vez 
no Didrio da Justiga. Dado ¢ passada nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceard, aos 15 dias do mas de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 
Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1579, o subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO. respondendo, 

ak oR ok 

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAG 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 nomeacao legal, etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execucdo: PROC N° 2000.0140.2350-5- Exeq: Fazenda Ptiblica 
Estadual Exec: MKR Indiistria de Calgados Ltda(CGC/CPF:03.967.462/ 
0001-70). Sécios: Fausta Karing Oliveira de 
Holanda(CPF:819.977.103-82); Ricardo Augusto Oliveira de 

Holanda(CPF:859.3 18.703-00); Angela Cristina Viana 
Holanda(CPF:246.364.873-20). Valor do débito: RS 1.130.05, 

proveniente de [CMS referenie ao{s) pericdo(s) de 01/2001, 10/2001, 

02/2002, 03/2002 Art. 85 DEC 24569/97 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 
2003.01453-5. E, como os co-responsiyeis Fausta Karina 
Oliveira de Holanda(CPF:819.977.103-82); Ricardo Augusto 

Oliveira de Holanda(CPF:859.318.703-00); Angela Cristina 
Viana Holanda(CPF:246.364.873-20) encontram-se em lugar 

incerto e niio sabido, conforme consta nos autos, motivo 

pelo qual ficam citades pelo presente edital com o prazo de 

30 dias, para, nes 5 {cineo) 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 ptiblico e 
notadamente dos citados, 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 
15 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 
Portela, mat. 0]1974-1, Auxiliar fudicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579. 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ea at 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

de Direito respondendo pela 3 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° 2000.0087.1391-0- Exeq: Fazenda Ptiblica 
Estadual Exec: Astro Rei Comercio Ltda(CGC/CPF:03.472.077/0001- 

52). Sécios: Marcia Viana Pinheiro(CPF:321.117.113-49); Matheus 

Pinheiro de Carvalho(CPF:656.364.493-72). Valor do débito: RS 

8.018,78, proveniente de [CMS referente ao(s) periodo(s) de 03/ 
2002, 04/2002, 05/2002, 06/200; 12/2002, 01/2003, 02/2003, 03/ 

2003 Lei 12009 DEC 22326/1992 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 

2003.05390-5: 2003.08735-4. E, como os co-responsaveis Marcia 
Viana Pinheiro(CPF:321.117,113-49); Matheus Pinheiro de 

Carvalho(CPF:656.364.493-72) encontram-se em lugar incerto 

e nfio sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 

ficam citados 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 dircito. E. para que 
chegue a0 conhecimento do puiblico e notadamente dos citados, vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma sé vez 
no Diario da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Foraleza,
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capital do Estado do Cearé. aos 15 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu. Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-(, Auxiliar 
Judicidcia. o digitei. Eu. Carmen Lidiane Soares Coutinho. Diretora de 

Secretaria, mat. 1579, 0 subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

oe oh te 

(JUSTICA 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 e de Crimes 
Contra & Ordem Tributdria , por nomeagdo legal. etc..... 

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

execugio: PROC N* 2000,0095.4241-9- Exeq: Fazenda Pitblica 
Estadual Exec: J M C comércio de Cosméticos Lida Microempresa(CGC/ 

CPF:04.793.810/0001-01). Sdcios: Clovis Norberto 

Pagel(CPF:337.474.826-00); Joel Ribeiro da Silva(CPF.735,315.456- 
04). Valor do débito: RS 434,83, proveniente de ICMS teferente ao(s) 
perfodo(s) de 09/2002, 10/2002, 11/2002 Lei 12009 DEC 22326/ 
1992 objeto da(s) CDA(s) ns} 2003.03920-1. E, come os co- 
responsdveis Clovis Norberto Pagel(CPF:337.474,.826-00); Jocl 
Ribeiro da Silva(CPF:;735.315.456-04) encontram-se em = lugar 
incerio e¢ naéo sabido, conforme consta nos autos, motivo 

pelo qual ficam citados pelo presente edital com o prazo de 
30 dias, para, nes 5 (cinco) dias subsequentes. vir pagar a 

divida, objeto da execugio com os acréscimos legais ou 
oferecer no valor idédneo, bem 4 penhora para fins de 
direito. E, para que chegue ao conhecimento do publico e 
notadamente dos citados, 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 da Estado do Ceard, aos 
15 dias do més de setembro do ano 2006. Eu. Edvanir de Oliveira 
Portela, mat, 011974-1, Auxiliar Judicidria. o digitei. Eu. Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Me 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 nomeagio legal, ctc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucgido: PROC N° 2000,0089.1833-4- Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: DSales Comércio de Brinquedos Ltda (CGC/ 

CPF:41.583.659/0001-03). Sécios: Virgilio Alves 

Neto(CPF:054.751.551-00); Eleanor Meireles de 
Oliveira(CPF:018.859.873-15). Valor do débito: RS 23.210,41, 
proveniente de ICMS referente ao(s) perfodo(s) de 12/94 Art. 84, DEC 

21219/91 objeto da(s) CDA(s) n(s) 1995.03499-1. E, como os co- 
responsiveis Virgilio Alves Neto(CPF:054.751.551-00); Eleanor 

Meireles de Oliveira(CPF:018.859.373-15} encontram-se em 
lugar incerto e niio sabido, conforme consta nos autos, 

motivo pelo qual ficam citados 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 4 penhora para fins de 
direito. E, para que chegue ao conhecimento do ptiblico e 

notadamente dos citados, 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 

15 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 
Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judiciiria. o digitei. Eu, Carmen Lidtane 
Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

AChE   

(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 & Ordem Tribuuiria , por nomeagdo legal. ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo. a sequinte 

execucio: PROC N° 2000.0134.9620-5- Exeq: Fazenda Publica 

Estadual Exec: Ativa Comercial de Alimentos Lida (CGC/ 
CPF:00.769.967/0001-32).  Sdécios: Luiz Gonzaga Veras da 
Rocha(CPF:244,305.283-49); Francisca [voneides Martins 

Ro(CPF:701.008.883-72). Valor do débito: R$ 2.292.814.33, 

proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 01/2000 Art. 767 
DEC 21219-91; MULTA referente ao periodo 01/1998, 02/1998, 03/ 

1998, 04/1998; 01/1999, 02/1999, 63/1999, 06/1999 Art. 878, LIL. G 
DEC 24569/97; [CMS referente ao perfodo 05/1998, 06/1998. 08/ 

1998, 09/1998 Art. 878, lL, C. DEC 24569/1997; 03/1999, 07/1999, 
01/1999, 02/1999 Art. 878, 1, F, DEC 24569/97; 03/1999, 05/1999, 
06/1999 Art. 878. 1. C, DEC 24569/97 objeto dais) CDA(s) n°%(s) 

2007.08002-0; 2003.09321-4; 2003.09322-2, 2003.04923-1; 
2003.01282-6; 27003.06341-2, E, como os co-responsaveis Luiz 
Gonzaga Veras da Rocha(CPF:244.305.283-49); Francisea 

Ivonecides Martins Ro(CPF:701.008.883-72) encontram-se em 

lugar incerto e¢ nado sabido, conforme cansta nos autos, 

motivo pelo qual ficam citados pelo presente edital com o 

prazo de 30 dias, para, nes 5 (cinco) dias subsequentes, vir 

pagar a divida, objeto da execugio com os acréscimos legais 
ou ofcrecer no valor idéneo, bem i penhora para fins de 
direito, E, para que chegue ao conhecimento do publico e 

notadamente dos citades, vai este edital afixado no local de 

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

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

15 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 
Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondende. 

eee 

(JUSTICA 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 A 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° 2000.0138.0071-0- Exeq: Fazenda Ptiblica 
Estadual Exec: F Batista Comercial Lida (CGC/CPF:03,486.067/0001- 

76}. Sécios: Francisco dos Santos Silva(CPF:405.910.692-53): Joao 
Batista dos Santos Silva(CPF:741.025.913-20), Valor do débito: RS 

6.336.63, proveniente de MULTA referente ao(s) periodo(s) de 12/ 
2000 Art. 85 DEC 24569-97; ICMS referente ao periodo 11/1999 Art. 

85 DEC 24569-97 objeto da(s} CDA(s) ns) 2001.03132-7; 

2001.03133-5. E, como os co-responsiveis Francisco dos Santos 
Silva(CPF:405.910.692-53); Joiio Batista dos Santos 
Silva(CPF:741.025.913-20) enconiram-se em lugar incerto ¢ 

nio sabido, conforme consta nos autos, motivo pela qual 

ficam citados 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 idénco, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do ptiblico e notadamente dos citados. 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 Cearé. aos 15 dias do més de setembro do ano 

2006, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 

Judicidria, o digitei, Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Ed
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(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 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” 2000.0089.0334-7- Exeq: Fazenda Puiblica 

Estadual Exec: Sortidio Inddstria e Comércio Lida (CGC/ 

CPF:07.650.146/0001-21). Sécios: Armando Camelo de 

Pinho(CPF:002.567.813-20); Eurico Franklin Gongalves de 
P(CPF: 143,541 .443-87); Aurélio Gongalves de 
Pinho(CPF:209.184.883-20). Valor do débito: R$ 32.270,50, 

proveniente de [CMS reterente ao(s) perfodo(s) de 09/2002 Lei 12009 

DEC 22326/92; 03/1999, 04/1999, 05/1999, 06/1999 Art. 85 DEC 

24569-97;, 01/1999, 02/1999 Lei 12009 DEC 22326-92; 05/1998, 

08/1998, 09/1998, 10/1998 Am. 85 DEC 24569-97: 11/1998. 12/ 

1998 Lei 12009 DEC 22326/92 objeto dats) CDA(s) n°{s) 2003.02600- 

2; 2000,03091-2: 1999.07650-8: 1999.04730-3, 1999.04973-0. E, 
como os co-responsaveis Armando Camelo de 

Pinho(CPF :002.567.813-20); Eurico Franklin Gongalves de 
P(CPF:143.541.443-87); Aurélio Gongalves de 

Pinho(CPF:209,184.883-20) encontram-se em lugar incerto ¢ 

nao sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 
ficam citades pelo presente edital com o prazo de 30 dias, 
para, nes 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, 

objeto da execucio com os acréscimos legais ou oferecer no 

yalor idéneo, bem 4 penhora para fins de direite. E, para que 
chegue ao conhecimento do publico e notadamente dos citados, vai 

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

no Didrio da Justiga. Dado ¢ passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceard, aos 15 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 

Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Hee sE 

(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, cte..... 
FAZ SABER a quantos virem 0 presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 

execugdo: PROC N° 2000.0138.0330-2- Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Aqua Plus Comércic e Servigos Ltda (CGC/ 

CPF:01.490.594/0001-29). Sécios: Maria Betania 
Oliveira(CPF:791.411.024-87); Luzia Emilia 

Bezerra(CPF:985.835.224-72), Valor do débito: RS 29.280,03, 
proveniente de ICMS referente ao(s) perfodo(s) de 08/2000, 09/2000, 

10/2000, 11/2G00 Art. 85 DEC 24569-97; MULTA referente ao periodo 
07/2001 Art. 878, VIL, C, DEC 24569/97 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 
2001.04623-5: 2002.13502-9. E, como a co-responsivel Luzia 

Emilia Bezerra(CPF:985,.835.224-72) encontra-se em lugar 

incerto e nao sabido, conforme consta nos autos, motivo 

pelo qual fica citada pelo presente edital com o prazo de 
30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a 
divida, objeto da execugac com os acréscimos legais ou 

oferecer no valor idéneo, bem & penhora para fins de 

direito. E, para que chegue ao conhecimento do ptiblico ¢ 

notadamente dos citados, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justica. Dado ¢ 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceara, aos 

15 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 

Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat, 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

bk   

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITAGAO 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 tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugéo: PRGC N° 2000.0138.8138-9- Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Ruth Cabral Viana (CGC/CPF.00.253.883/0001-41). 

Sécia: Ruth Cabral Viana(CPF:241.615.433-87). Valor do débito: RS 

25.969,21, proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 08/ 

2001, 09/2001, 10/2001, 11/2001; 11/2000, 12/2000, 01/2001, 02/ 

2001; 08/1999, 09/1999, 10/1999, 11/1999 Art. 85 DEC 24569-97 
objeto da(s) CDA(s) n®(s) 2001.04623-5; 2002.13502-9. E, como a 

co-responsavel Ruth Cabral Viana(CPF:241.615.433-87} 
encontra-se em lugar incerta e nao sabido, conforme consta 

nos autos, motivo pelo qual fica citada pelo presente cdital 
com o prazo de 30 dias, para, nos § (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 direite. E, para que chegue ao conhecimento do piiblico 

e notadamente dos citados, vai este edital afixado no local de 

costume e publicado uma 386 vez no Didrio da Justiga. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceari. aos 
15 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 
Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane 
Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

hae 

(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, ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento liverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugao: PROC N° 2000.0132.6278-6- Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: MS Costa Vestudrio (COC/CPF:04,041.937/0001-66). 

Sécia: Maria Socorro Costa(CPF:144.670.543-91). Valor do débito: 
RS 12.403.59, proveniente de ICMS referente aofs) perfodo(s) de 12/ 
2000, 01/2001, 06/2001, 07/2001 Art. 85 DEC 24569-97 objeto da(s) 
CDA(s) n°(s) 2002.04054-0. E, como a co-responsivel Maria 

Socorro Costa(CPF:144.670,.543-91) encontra-se em Iugar 

incerto ¢ niio sabido, conforme consta nos autos, motivo 

pelo qual fica citada pelo presente edital com o prazo de 
30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a 
divida, objeto da execucgio 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 dos citados, vai este edital afixado no Jocal de 

costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
15 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 

Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Direrora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

wR 

(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 virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugdo: PROC N®* 2000.0137.8700-5- Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Valdemar Candido de Oliveira - EPP (CGC/ 
CPF:69.371.094.0001-01). Sécia: Valdemar Candido de 

Oliveira(CPF:277.356.993-87). Valor do débito: R$ 10.484,85,
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proveniente de ICMS referente ao(s) perfodo(s) de 12/2001, 01/2002, 

02/2002 Lei 12009 DEC 22326-92; 05/2001 Art. 85 DEC 24569-97 

objeto da(s) CDA(s) n°(s) 2002.06877-1; 2002.00316-5. E, como o 

co-responsdvel Valdemar Candide de 
Oliveira(CPF:277.356.993-87) encontra-se em lugar incerta 
e nio sabido, conforme consta nos autes, motivo pelo qual 

fica citado 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 idineo, bem 4 penhora para fins de direito. E. para que 
chegue ao conhecimento do ptiblico ¢ notadamente do citado, vai 
este ediral 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 15 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 
Judicidria, o digitei, Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
IUIZ DE DIREITO, respondendo. 

aS 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugdes Fiscais ¢ 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 

execugdéo: PROC N° 2000.0095,1755-4- Exeq: Fazenda Publica 

Estadual Exec: Raimundo Nonato Ferreira de Souza (CGC/ 

CPF:02.615.025/0001-25). Sécio: Raimundo Nonato Ferreira de 
Souza(CPF:122.468,673-04), Valor do débito: R&S 2.873,93, 

proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 04/1999, 05/1999, 

07/1999 Lei 12009 DEC 22326-92 objeto da(s) CDA(s) n°(s)} 
2000.00575-6. E, como o co-responsdvel Raimundo Nonato 
Ferreira de Souza(CPF:]22.468.673-04) encontra-se em lugar 
incerto e nio sabido, conforme consta nos autos, motive 

pelo qual fica citado 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 idjneo, bem 4 penhora para fins de 

direito., E. para que chegue ac conhecimento do ptblico ¢ 
notadamente do citado. vai este edital afixade 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 

15 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 
Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria. o digitei. Eu, Carmen Lidiane 
Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subserevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

rd 

SECRETARIA DA 5° VARA DE EXECUCGES FISCAIS E 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. 

BOLETIM DE N°’ 53 EM 14/09/2006 
(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 Tributéria , 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° 2000.0126.9503-4 - Exeq: Fazenda Publica 

Estadual Exec: Jocatex Inddstria Comércio Lida(CGC/CPF: 
07.957.723/0002-03). Sdécios: José Valdemir Queiroz Pessoa 
(CPF:061.325.103-20); Carmelo Anténio Queiroz 

Pessoa(CPF:061.325.293-49). Valor do débito: RS 48.074,24, 

proveniente de ICMS treferente a0(s) perfodo(s) de 03/1999 Lei 12009 
DEC 22326-92; 08/1998, 09/1998, 10/1998, 12/1998; 04/1999, O5/ 
1999, 06/1999, 07/1999 Art. 85 DEC 24569-97; 01/1999 Lei 12009 

DEC 22326-92, objeto da(s) CDA(s) n°(s) 1999.04694-3; 
2000.03662-7: 1999.06896-3. E, como o co-responsivel José 

Valdemir Queiroz Pessoa(CPF: 061.325.293-49) encontra-se   

em lugar incerto e nao sabido, conforme consta nos autos, 

motive pelo qual fica citada 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 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 so vez no Didrio da Justiga. Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
14 dias do més de setembro do ano 2006, Eu, Edvanir de Oliveira 
Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUTZ DE DIREITO, respondendo. 

ee 

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITAGCAO COM PRAZO DE TRINTA (@0)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, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou deic 

conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo. a seguinte 
execugdo: PROC N” 2000.0137.9785-0 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Spirit Comércio de Confecgdes Ltda(CGC/CPF: 
01.847.428/0001-37). Sdcios: Maria do Socorro Soares Carneiro 

(CPF:317,992.803-49), André Luiz Alves de Castro(CPF:414.384.4233- 

00). Valor do débito: RS 100.689,46, proveniente de ICMS referente 

ao(s) periodo(s) de 05 a 07-97 Art. 767 DEC 21219-91; MULTA 

teferente ao perfodo 12/1995 Art. 767 DEC 21219-91; 12/1998 Art. 
85 DEC 24569-97. objeto da(s) CDA(s) n°(s) 1999.07931-0; 

1999,05638-8; 1999.07311-8. E, como o co-responsdvel André 

Luiz Alves de Castro(CPF: 414.384.423-00) encontra-se em 

Iugar incerto e nio sabido, conforme consta nos autos, 

motive pelo qual fica citada 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 ptblico e 

notadamente do citado, vai este edital afixada no focal de 
costume é publicado uma sé vez no Didrio da Justica. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceara, aos 

14 dias do més de setembro do ano 72006. Eu, Edvanir de Oliveira 
Portela, mat, 01!974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei, Eu, Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

sok 

(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 4 Ordem Tributiria , por nomeagao legal, ete..... 

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

execugio: PROC N° 2000.0129.4201-5 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Difort Com. de Divisérias Forros e Instalagdes Lida - 

EPP(CGC/CPF: 01,794.066/0001-63), Sdcios: Eduardo Sousa Matos 
(CPF-418.993.003-25); Elicte Sousa de Matos(CPF:500.708.193-00). 

Valor do débito: R$ 24,311,99, proveniente de ICMS referente ao(s) 

perioda(s) de 02/1999, 03/1999, 04/1999, 06/1998 Ar. 85 DEC 24569/ 

97, objeto da(s) CDA(s) o%(s) 2000.01965-0, E, como a co- 
responsdvel Eliete Sousa de Mates(CPF: 500.708.193-00) 

encontra-se em lugar incerto e nio sabide, conforme consta 

nos autos, motive pelo qual fica citada 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 4 penhora para 
fins de dircito, E, para que chegue ao conhecimento do publico 
e notadamente do citado,, vat este edital afixado no local de 

costume e publicado uma s6 vez no Didrio da Justiga. Dado e
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passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard. aos 
id dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 

Portela. mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ok 

(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 Cnmes 

Contra 4 Ordem Tributiria , 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° 2000.0095.2573-5 - Exeq: Fazenda Piblica 

Estadual Exec: Rivello Inddstria e Comércia Ltda(CGC/CPF: 

05,.194.867/0001-49). Sdécios: Francisco Alan Freitas Marinho 
(CPF:243.271.903-49); Liana Marcia Costa Vieira 

Marinho(CPF:245.953.733-68). Valor do débito: RS 35.368,27, 

proveniente de ICMS referente ao(s) pertodo(s) de 01/2003, 02/2003, 

03/2003 Lei 12009 DEC 22326-92; 04/2003: 05/2003, 06/2003, O7/ 
2003 Art. 85 DEC 24569-97 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 2003.08768- 

0; 2003.12838-7: 2003.12436-5, E, como os co-responsdveis 

Francisco Alan Freitas Marinho (CPF:243.271.903-49); Liana 
Marcia Costa Vieira Marinho(CPF:245,953,733-68) encontram- 

se em lugar incerto ¢ nfo sabido, conforme consta nos 
autos, motiva pelo qual ficam citadoss pelo presente edital 
com 0 prazo de 30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, 

vir pagar a divida, objeto da execucgio com os acréscimos 
legais ou oferecer no valor idénec, bem & penhora para 

fins de direito. E, para que chegue a0 conhecimento do publico 

e notadamente dos citados, 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 

14 dias do més de setembro do ano = 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 

Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judiciéia, o digitei. Eu, Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579. o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

aR 

(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 nomeagio legal. ete..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucdo: PROC N° 2000.0088.2880-7 - Exeq: Fazenda Publica 

Estadual Exec: Regina Lucia Aratijo Aguiar(CGC/CPF: 01.252.364/ 
0001-21). Sdécia: Regina Licia Araijo Aguiar(CPF:383.736.533-68). 

Valor do débito: RS 617,07, proveniente de ICMS referente ao(s) 
periodo{s) de 07/2000, 09/2000, 01/2001, 02/2001 Lei 12009 DEC 

22326-92 objeto dafs) CDA(s) n°(s) 2002.05779-6. E, como a co- 

responsivel Regina Licia Aradjo Aguinr(CPF:383.736.533-68) 

encontram-se em lugar incerta e nao sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica citada pelo. presente 

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

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execuciv 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 
Cearé, aos 14 dias do més de setembrodo ano 2006. Eu, Edvanir de 
Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, 
Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o 
subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ. DE DIREITO, respondendo.   

th 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 Execugées Fiscais e de Crimes 

Contra 4 Ordem Tributiria , por nomeaciio !egal, etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 
execucao: PROC N° 2000.0095.1511-0 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Media Express Comercial e Servigos Ltdaf(CGC/CPF: 

02.540.113/0001-05). Sécios: Welber Muller Guimaraes 

Oliveira(CPF:644.606.903-06): Francisca Alves de 

Lima(CPF:764.480.028-04). Valor do débito: RS 11.165.81, 

proveniente de MULTA referente ao(s) perfodo(s) de 05/2002 Art. 
878. IIT. C. DEC 24569/97 objeto da(s) CDA(s) as) 2003.10190-0. 
E, como os co-responsdveis Welber Muller Guimaraes 
Oliveira(CPF :644.606.903-06): Francisco Alves de 

Lima(CPF:764.480.028-04) encontram-se em lugar incerte ¢ 

nio sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 
ficam citados pelo presente edital com o praza de 30 dias, 

para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a d{vida, 
objeto da execugdo com os acréscimos [egais ou oferecer no 
valor idéneo, bem 4 penhora para fins de direito. E. para que 
chegue ao conhecimento do puiblico ¢ notadamente do citado, vai 
este edital afixado no local de costume e publicado uma sé vez 

no Diario da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fomaleza, 
capital do Estado do Ceari, aos 14 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-], Auxiliar 

Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO. respondendo. 

oh re 

(JUSTIGA 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 e de Crimes 
Contra A 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 
execugio: PROC N° 2000.0089.0743-0 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Marcos Sérgio Dias Studart - EPP(CGC/CPF: 

03.013.468/0001 -09). Sécio: Mareos Sérgio Dias 
Studart(CPF:634.792.903-[0). Valor do débito: RS 4.560,79, 
proveniente de ICMS referente ao{s) periado(s) de G1/2001 Art. 85 

DEC 24569/97 objeto da(s) CDA(s) ns) 2003.10190-0. E, como o 

co-responsivel Marcos Sérgio Dias Studart(CPF:634.792.903- 
10) encontra-se em lugar incerto e niio sabido, conforme 

consta nos autos, motivo pelo qual fica citado pelo presente 
edital com o prazo de 30 dias, para, mos 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 piiblico ¢ notadamente do citado, vai este edital afixado no 
local de costume e publicado uma sé vez no Diario da Justica. 
Dado ¢ passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceani, aos Id dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de 
Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, 

Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, 0 
subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo, 

aks 

(JUSTICA 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 nomeagao legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte
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execuciio: PROC N° 2000.0089.2618-3 - Exeq: Fazenda Ptiblica 
Estadual Exec; Madeireira Mister Hull Ltda(CGC/fCPF; 23.596,423/ 

0001-77), Sdédcios: Adriana Sangalli(CPF;174,122,342-34); Rogério 
Ecker Fontana(CPF: 177.747.722-00): Bassem Said 
Rajeh(CPF:295.100.822-87): Claudia Juana Sangalli 

Rajyeh(CPF:352.432.102-00). Valor do débito: RS 38.876.13. 
proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 03/2002, 04/2002, 

05/2002, 06/2002 Lei 12009 DEC 22326/92 objeto da(s} CDA(s) 
ns} 2003.02152-3, E, como os co-responsdveis Adriana 

Sangalli(CPF:174,122,342-34); Rogério Ecker 
Fontana(CPF:177.747.722-00); Bussem Said 
Rajeh(CPF:295.100.822-87); Claudia Juana Sangalli 
Rajeh(CPF:352.432,102-00) encontram-se em lugar incerto e 
niio sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 
ficam citados pelo presente edital com o prazo de 30 dias, 
para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, 

objeto da execugo com os acréscimos legais ou oferecer no 
valor idéneo, bem 4 penhora para fins de dircito. E, para que 
chegue ao conhecimento do piblico c¢ 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 Ceardé, aos 14 dias do més de setembro do ano 

2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 

Judicidria, o digitei. Eu. Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

rie ne ck 

(JUSTICA 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 Tributdria , por nomeagio legal, etc..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento liverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugio: PROC N° 2000.0134.9935-2 - Exeq: Fazenda Ptiblica 
Estadual Exec: M T Pessoa(CGC/CPF: 01.720.110/0001-90). Sdecios: 

Masil Torres Pessoa(CPF:516.045.666-04). Valor do débito: R$ 

306.349,13. proveniente de ICMS referente ao(s) perfodo(s) de 05/ 
1997, 06/1997, O7/1997, OB/E997 Art. 767, Il. A, DEC 21219/91; O1/ 
1998 Art. 878, Ili, B. DEC 24569/97 objeto dafs) CDA(s) n°(s) 
2003,08895-4; 2002,12425-6. E, como o co-responsivel Masil 
Torres Pessoa(CPF:516.045.666-04) encontra-se em lugar 

incerto e nfo sabido, conforme consta nos autos, motivo 

pelo qual fica citado 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 leguis ou 
oferecer no valor idénec, bem 4& penhora para fins de 

dircitc. E, para que chegue ao conhecimento do pdblica e 

notadamente do citado. vai este edital afixado no local de 

costume ¢ publicado uma sé vez no Ditrio da Justica. Dado ¢ 

passado nesia cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceara, aos 

14 dias do més de setembro do ano 2006, Eu, Edvanir de Oliveira 

Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ah e 

(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 Tributiria , 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° 2005.0002.6509-0 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: M & M do Brasil Lida(CGC/CPF: 03.926.674/0001- 

00). Sécios: Rocco Procida(CPF:804.421.700-25). Valor do débito: 
R$ 2.093,42, proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 12/ 

2000 Lei 12009 DEC 22326/92 objeto dats) CDA(s) n°(s} 2002.01666- 
6. E, como o co-responsavel Rocco Procida(CPF:804.421.700- 
25) encontra-se. em lugar incerto e nao sabido, conforme   

consta nos autos, motivo pelo qual fica citade pelo presente 
edital com o prazo de 36 dias, para, nos 5 (cinco) dias 

subsequentes, vir pagar a divida, objeto da execugiie 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 s6 vez no Diario da Justica. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceari, aos 14 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de 
Oliveira Portela. mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, 0 digitei. Eu, 

Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, 0 
subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ans 

(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 Tributaria , par 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° 2000.0132.3330-1 - Exeg: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Maria Marilza Marques Microempresa(CGC/CPF: 

35.058.759/0001-00). Sécio: Maria Marilza 
Marques(CPF:363.793.877-49). Valor do débito: R$ 160.40, 
proveniente de ICMS referente ao(s) perfodo(s) de 01/2000, 02/2000, 
03/2000, 04/2000 Art. 85 DEC 24569-97 objeto da(s) CDA(s) ns) 
2001.03595-0. FE, como a co-responsavel Maria Marilza 

Mar ques(CPF:363.793.877-49) encontra-se em lugar incerto 

e nao sabideo, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 
fica citada 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 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 14 dias do més de setembro do ano 
2006, Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1. Auxiliar 
Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Scares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

SRK 

(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 tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 

execugio: PROC N° 2000,0132,1951-1 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Rebougas Ind. e Comercio de Confeccées Ltda(CGC/ 

CPF: 63.303.127/0001-08). Sdcios: Maria = Juraci 

Rebougas(CPF:060.074.063-34), Julio César 
Rebougas(CPF:310.410.193-00). Valor do débito: R$ 1.701.81, 

proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 09/2002, 1 1/2002 

Lei 12009 DEC 22326/92 objeto da(s} CDA(s) n°(s) 2003.05150-3. 

E, como os co-responsdveis Maria Juraci 

Reboucas(CPF:060.074.063-34); Julio César 
Rebougas(CPF:310.410.193-00) encontram-se em lugar incerto 
e nao sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 
ficam citados 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 idjneo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do ptiblico e notadamente dos citados, 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 14 dias do més de setembro do ano
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2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-i. Auxiliar 

Judicidria. o digitei. Eu. Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ne tk 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 Tributdria , por nomeagio legal, etc..... 

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

execucio: PROC N° 2000.0120.5091-2 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Ripido Mira Mar Comercio e Representagdes Ltda(CGC/ 
CPF: 06.965.289/0001-60). Sdcios: José Edson Alencar L. 
Moreno(CPF:001.511.733-20); Luiz Helder de Alencar 

Moreno(CPF:113.049.523-04). Valor do débito: R$ 14.048,51, 

proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 07/1994, 68/1994, 

09/1994, 01/1994 Art. 84 DEC 21219/91; 05/1995; 05/1995 Art. 767 

DEC 21219/91 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 1997.05530-9, 1997.05914- 

2: 1997.05913-4. E, como o co-responsdvel José Edson Alencar 
L. Moreno{C PF:001.511.733-20) encontra-se em lugar incerto 

e nio sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 

fica citado 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 idimeo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do pubblico 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 14 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 
Judicidria, o digitei, Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

oh 

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA GQDIAS 

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° 2000.0128.8620-4 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Rabo de Gato Industria e Comércio de Confecgdes 
Ltda(CGC/CPF: 35.026.954/0004-09}. Sdcios: Luisa de Marilac Braga 

Ferreira(CPF:117.472.503-68); Luiz Eduardo Rodrigues 

Lima(CPF:117.940.033-04). Valor do débito: RS = 1.071,27, 

proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 01/1999 Art. 85 

DEC 24569-97 objeto da(s} CDA(s) n%(s) 2000.02023-2. E, como 

os co-responsdveis Luisa de Marilac Braga 
Ferreira(CPF :117.472.503-68); Luiz Eduarde Rodrigues 

Lima({CPF:117.940.033-04) encontram-se em lugar incerto e 

nio sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 

ficam citadas 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 ptblico e notadamente dos citados, 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 14 dias do més de setembro do ano 

2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 

Judicidria, o digitei, Eu. Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo.   

ais Se 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 4 Ordem Tributdria , por nomeagio legal. ete... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 

conhecimento tiverem que tramila perante este Jufzo, a seguinte 

execugao: PROC N° 2000.0138.8584-8 - Exeq: Fazenda Publica 

Estadual Exec: Adriano G. Teixeira(@GC/CPF: 41.586.710/0001-22). 

Sécio: Anténio Adriano Gomes Teixeira(CPF:360.113.473-04). Valor 

do débito: RS 6.226,40, proveniente de ICMS referente ao(s) periodo{s) 
de 12/1996. 11/1996 Lei 12009 DEC 22326-92 objeto da(s) CDA(s) 

n°(s) 2001.05813-6. E, como o co-responsdvel Anténio Adriano 
Gomes Teixeira(CPF:360.113.473-04) encontra-se em lugar 

incerto e nao sabido, conforme consta nos autos, motive 

pelo qual fica citado pelo presente cdital com o prazo de 

30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a 

divida, objeto da execucao com os acréscimos legais on 

oferecer no valor idéneo, bem 4 penhora para fins de 
dircito. 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 Difrto da Justiga, Dado e¢ 

passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
14 dias do més de setembro do ano «2006. Eu. Edvanir de Oliveira 

Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane 
Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

wee ke 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5* Vara de Execugoes Fiscais e de Crimes 
Contra & Ordem Tributdria , por nomeag&o legal, etc..... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugio; PROC N° 2000.0133.5547-4 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual! Exec: Braslux Industria Comércio de Material Limpeza 
Ltda(CGC/CPF; 73.841.728/0001-10). Sdcios: Anténio Brazil 

Cavalcante(CPF: 102.233.803-00); Maria Licia 

Herculano(CPF: 154.872.373-87), Valor do débito: RS 57.400.46, 
proveniente de MULTA referente ao(s) periodo(s} de 01/1994 Art. 

767 DEC 21219/91 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 2002.06617-5. E, 
como os co-responsareis Antinio Brazil 

Cavaleante(CPF:102.233.303-00); Maria Liacia 

Herculano(CPF:154,.872.373-87) encontram-se em lugar 

incerto e nao sabido, conforme consta nos autos, motivo 

pelo qual ficam citados pelo presente edital com o prazo de 
3@ dias, para, nos 3 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a 

divida, objeto da execugio com os acréscimos legais ou 
oferecer no valor idénco, bem 4 penhora para fins de 
direito. E, para que chegue a0 conhecimento do publico ¢ 

notadamente dos citados, vai este edital afixado no local de 
costume ¢ publicado uma s6 vez no Didrio da Justiga, Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 

14 dias do més de setembro do ano §=2006. Eu, Edvanir de Oliveira 
Portela, mat. G11974-1, Auxiliar Judicidria, o digitci. En, Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

wea 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 

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

Contra 4 Ordem Tributdria , por nomeagao legal, ete..... 
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele
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conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo. a seguinte 
execugio: PROC N° 2000.0140.1669-0 - Exeq: Fazenda Publica 

Estadual Exec: Mercadinho Iracema Ltda(CGC/CPF: 09.503.830/0001 - 

06). Sdcios: Maria Cavalcante Lins(CPF:039.245.213-87); José Renato 

Cavalcante Lins(CPF:208.880.313-00). Valor do débito: R$ 611,79, 

proveniente de [CMS referente ao(s) perfodo(s) de 07/2000, 08/2000, 
10/2000, 11/2000 Lei 12009 DEC 22326/92 objeto da(s) CDA(s) 

n°(s) 2003.00453-0. E, como os co-responsiveis Maria Cavalcante 

Lins(CPF:039.245.213-87); José Renato Cavalcante 
Lins(CPF:208.880.313-00) encontram-se em lugar incerto e 

nio sahido, conforme consta nos autos, motivo pele qual 
ficam citados pelo presente edital com o prazo de 30 dias, 
para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, 
objeto da execugdie com os acréscimos legais ou oferecer no 

valor idodneo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ap conhecimento do ptblico e notadamente dos citados, vai 

este edital afixado no local de costume e publicado uma s6 vez 
no Diirio da Justiga. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceard. aos I4 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu. Edvanir de Oliveira Portela. mat. 011974-1, Auxiliar 

Judicidria, 0 digitei. Eu. Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1579, o subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

cae 

(IUSTICA 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 nomeacdo legal, etc... 

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

execucio: PROC N° 2000.0094.9961-0 - Exeq: Fazenda Publica 
Estaduai Exec: Cril Controle Remoto Informartica Ltda(CGC/CPF: 

02.345.739/0001-60}. S6cios: Zilmario Ednésio 
Rodrigues( CPF:734.458.273-20); José [vo Costa(CPF:955.784.801- 

44), Valor do débito: RS 25.189,14, proveniente de ICMS referente 
ao(s) periodo{s) de 04/2001. 05/2001, 06/2001 Lei 12009 DEC 22326/ 
92 objeto da(s) CDA(s) n°(s} 2603.00425-4. E, como os co- 

responsdveis Zilmadrio Ednésio Rodrigues(C PF:734.458.273-20); 

José Ivo Costa(CPPF:955.784.801-44) encontram-se em lugar 
imeerto e nio sabido, conforme consta nos autos, motivo 

pelo qual ficam citados pelo presente edital com o prazo de 
30 dias, para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, 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 publico ¢ 
notadamente dos citados, vai este edital afixado no Incal de 

costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza. capital do Estado do Ceara, aos 
14 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 
Portela, mart. 011974-1, Auxiliar Judicidria. o digitei. Eu, Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subserevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

veh hk 

QUSTICA GRATUITA} 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA QGO)DIAS 

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

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

execugio: PROC N° 2000.0132.6001-5 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Distribuigdo de Ferragens Aurorense Lida(CGC/CPP: 

72.313.976/0001-25). Sécios: Wildiana Fernandes 

Campos(CPF:378,255,503-15): Jorge Ubirajara Campos 
Fernando(CPF:506.049.293-15). Valor do débito: R$ 32.564,26, 
proveniente de [CMS referente ao(s) periodo(s) de 01/2000, 02/2000, 

03/2000, 04/2000; 06/2000 Lei 12009 DEC 22326/92 objeto da{s) 
CDA(s) n°(s} 2001.00125-8. E, como o co-responsdvel Jorge   

Ubirajara Campos Fernando(CPF:506.049.293-15) encontra-se 
em lugar incerto e« nao sabido, conforme consta nos autos, 

motivo pelo qual fica citado 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 4 penhora para fins de 
direito. E, para que chegue ao conhecimento do publico e¢ 
notadamente do citado, vai este edital afixade no Jocal de 
costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Cearé. aos 
14 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanic de Oliveira 

Portela, mat, 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane 
Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO. respondendo. 

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITACAG 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 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° 2000.0138.9191-0 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Irmios Borges Industria e Comércio de Panificagdo 

Lida(CGC/CPF; 41.541.665/0001-90). Sdcios: Christiano de Sousa 
Borges(CPF:419.767.463-53): Francisco Haroldo G. de Matos 

Junior(CPF:546.460.733-15). Valor do débito: RS 28.197.92, 
proveniente de MULTA referente ao(s) periodo{s) de Ol a 12-98: O1/ 

1991; 01 a 10-2000 Art. 767 DEC 21219-91 objeto da(s) CDA(s) 

n°(s} 2001.04428-3: 2002.06128-9; 2001.04429-1. E, como o co- 
responsavel Francisco Haroldo G. de Matos 

Junior(CPF:546.460.733-15) encantra-se em lugar incerto e 
nio sabido, conforme consta nes autos, motivo pelo qual 
fica citado 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 oferccer no 

valor idéneo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ac 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 Ceard, aos 14 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 
Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretatia, mat. 1579, 0 subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

ah ok 

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

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

FAZ SABER a quantes virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugdo: PROC N° 2000.0090.2944-4 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Israel Comercial de Cosméticos Ltda(CGC/CPF: 
02,851,714/0001-39), Sécios: Francisco José Pinheiro 
Pontes(CPF:231.966.703-25); Anténio Analon Cunha 
Portela(CPF:821.579.103-44). Valor do débite: RS 350,44, 

proveniente de ICMS referente ao(s) perioda(s) de 02/2003, 03/2003 
Lei 12009 DEC 22326/92 objeto dats) CDA(s) n°(s) 2003.07042-7. 
E, como os co-responsdveis Francisco José Pinheiro 

Pontes(C PF:231.966.703-25);  Anténio Analon Cunha 
Portela(C PF:821.579.103-44) encontram-se em lugar incerto 

e nao sabide, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 

ficam citados pelo presente edital com o prazo de 30 dias, 

para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, 
objeto da execucho com os acréscimos legais ou oferecer no 

valor idénco, bem 4 penhora para fins de dircito. E, para que 

chegue ao conhecimento do ptiblico ¢ notadamente dos citados, vai



  
  

DIARIO DA JUSTIGA N° 178 FORTALEZA, 21 
    

DE SETEMBRO DE 2006 - CADERNO s FG 
  

  

este edital afixada 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 14 dias do més de setembro do ano 

2606. Eu, Edvanir de Oliveira Portela. mat. 011974-1. Auxiliar 
Judicidria. o digitei. Fu. Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat, 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

oe 

(JUSTICA 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 e de Crimes 

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

eonhecimento tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucio: PROC N° 2000.0134.6099-5 - Exeq: Fazenda Ptiblica 

Estadual Exec: D M dos Reis(CGC/CPF: 23,738.024/0008-14), Sdcios: 
Delania Maria dos Reis(CPF:230.16].323-20). Valor do débito: R$ 

87.775,14, proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 02/ 
1998 Art, 878, I, B, DEC 24569/97; 12/1999 Art. 767 DEC 21219- 
91: 01/1999 Art. 767 DEC 21219-91 objeto da(s) CDA(s) n°(s) 
3002.10459-0; 2002.08005-4: 2002,08006-2. E, como a ca- 

responsdvel DeHinia Maria dos Reis(CPF:230.161.323-20) 

encontra-se cm lugar incerto e nio sabido, conforme consta 
nos autos, motivo pelo qual fica citade pelo presente edital 

com o prazo de 30 dias, para, nos 5 {cineo) 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 putiblico 
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 
14 dias do més de setembro do ano) §=2006. Eu, Edvanir de Oliveira 

Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judiciaria, o digitei, Eu. Carmen Lidiane 
Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

bed 

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

QO DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 5° Vara de Execugées Fiscais e de Crimes 
Contra 4 Ordem Tributaria , 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° 2000.0140.2978-3 - Exeq: Fazenda Publica 

Estadual Exec: C. A. de Almeida - EPP(CGC/CPF: 03.858.553/0001- 

78). Sdécia: Cecilia Alcantara de Almeida(CPF:913.201.353-15). Valor 

do débito: R$ 305,87, proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) 
de O1/2001, 02/2001, 03/2001, 04/2001 Lei 12009 DEC 22326/92 
abjeto da(s) CDA(s) n°(s} 2002.09069-6. E, como a co-responsavel 

Cecilia Alefintara de Almeida(CPF:913,201.353-15) encontra- 

se em lugar imcerto e nao sabido, conforme consta nos 

autos, motivo pelo qual fica citade pelo presente edital com 
o prazo de 30 dias, para, nos 5 {cinca) dias subsequentes, 

vir pagar a divida, objeto da execucio com os acréscimos 

legais ou oferecer no valor idéneco, bem A 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 e publicado uma sé vez no Didrio da Justica. Dado e¢ 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard, aos 
14 dias do més de setembro do ano) «2006. Eu, Edvanir de Oliveira 
Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu. Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

eh 

(JUSTICA GRATUITA) 
EDITAL DE CITA€AO 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 Tributiria , por nomeacéo legal, etc... 

PAZ SABER 2 quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimenio tiverem que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execucio: PROC N" 2000.0128,1793-8 - Exeq: Fazenda Publica 

Estadual Exec: Alphatex Industria Importagao e Exportacio Ltda(CGC/ 
CPF: 59.139.295/0002-05). Sécios: Thomaz Aquino Gouveia de 
Freitas(CPF:016.149.198-79); Rodrigo Paulo Gouveia de 

Freitas(CPF:882.115.098-49}. Valor do débito: R$ 26.507,61, 
proveniente de MULTA referente ao(s) periodo(s) de 1995 Ant. 767 

DEC 21219-91; ICMS referente a0 perfodo 1995 An. 767 DEC 21219- 

91 objeto dafs) CDA(s) ns) 1999.00763-8; 1999.00764-6. E, 
como o co-responsdvel Thomaz Aquino Gouveia de 

Freitas(CPF:016.149.198-79} encontra-se em lugar incerio e 

nio sabide, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 

fica citado 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 oferccer no 
valor idineo, 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 publicady uma sd vez 
no Didrio da Justiga, Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceard, aos 14 dias do més de setembro do ano 

2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. O11974-1, Auxiliar 

Judiciaria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo, 

WORE 

(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 nomeagio legal, ete...., 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 
execucao: PROC N° 2000.0138.1343-0 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Zé das Pegas Comércio Ltda(CGC/CPF: 11.835.188/ 

0001-04). Sécios: José de Assungiio Sousa(CPF:01 1,322.453-20);, Maria 

Hercilia Sousa Silva(CPF:323.302.193-34). Valor do débito: R$ 
105.060,24, proveniente de ICMS referente ao(s) periado(s) de 10/ 

1999; 02/2001, 03/2001, 04/2001, 05/2001 Lei 12009 DEC 22326- 
92; 11/2001 Art. 767 DEC 31219/91: 02/2000, 04/2000, 05/2000, 
06/2000; 01/2001 Lei 12009 DEC 22326-92 objeto da(s) CDA({s) 
ns) 2001.02663-3; 2002.00269-0;, 2002.06468-7; 2001.03138-6; 
2001.03139-4. E, como os co-responsidveis José de Assungio 
Sousa(CPF:011.322.453-20); Maria Hercilia Sousa 

Silva(CPF:323,302,193-34) encontram-se em lugar incerto e¢ 
néo sabido, confarme consta nos autos, motivo pelo qual 
ficam citados pele presente edital com o prazo de 30 dias, 
para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, 
objeto da execu¢io 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 dos citados, 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 Cearf, aos 14 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 
Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

HEE 

(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   
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Contra 4 Ordem Tributdria , por nomeaciio legal, etc... 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tivercm que tramita perante este Juizo, a seguinte 
execugio: PROC N° 2000.0129.4603-7 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Transline Transportes © Representacdes Lida(CGC/ 
CPF:01.004.727/0001-00). Sdécios: Maria do Socorro Portela 
Macie(CPF:074.053.753-91): Edy Anderson Maciel de 
Oliveira(CPF:806,642.883-91): Anténio Odorico Batista de 
Oliveira(CPF:068.783.853-34); Luis Anténio Gomes 
Rio(CPF:427_961.724-49); Luciano Gomes Rio(CPF:656.822.704-87). 
Valor do débito; R$ 32,247.49, proveniente de 1CMS referente ao(s) 
periodo(s) de 10/1998, 11/1998, 12/1998 Art. 85 DEC 24569/97; 05/ 
1999. 06/1999, 07/1999, 08/1999 Lei 12009 DEC 22326-923; O1/ 

1998, 02/1998, 03/1998 Art. 85 DEC 24569-97 objeto da(s) CDA({s} 

n°(s) 1999.08468-3; 2000.00408-3, 2000.02521-8; 1999.00332-2. 
E, como os co-responsaveis Maria do Socorro Portela 
Macre(CPE:074.053.753-91}); Edy Anderson Maciel de 

Oliveira(CPF;806.642.883-91); Anténio Odorico Batista de 
Oliveira(CPF:068.783.853-34); Luis Anténio Gomes 

Rio(CPF:427,.961,724-49): Luciano 

Rio(CPF:656,822,.704-87) encontram-se em lugar incerto e¢ 
nio sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 
ficam citados pelo presente edital com o prazo de 30 dias, 
para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, 
objeto da execugion com os acréscimos legais ou oferecer no 
valor idéneo, bem a penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do ptiblico ¢ notadamente dos citados, 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. acs 14 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu. Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 
Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 
Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Wb ak 

QUSTICA 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 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° 2000.0131.8234-0 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Italbrasil Comércio Importagao Exportagio ¢ 
Representagio Ltda{CGC/CPF:73.299.992/0001-73). Sdcios: Marisa 
Cardoso Lucio(CPF:317.519.383-87); Vito Papa(CPF:613.540.823- 
20). Valor do débito: RS 512,02, proveniente de ICMS referente ao(s) 

periodo(s) de 02/2001. 03/2001, 01/2002 Art, 85 DEC 24569/97 objeto 
dafs) CDA(s) n°(s} 2003.05734-0. E, como os co-responsdveis 

Marisa Cardoso Lucio(CPF:317.519.383-87); Vito 

Papa(CPF:613.540.823-20) encontram-se em lugar incerto e¢ 
nio subide, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 
ficam citados pelo presente edital com o prazo de 30 dias, 
para, nos 5 (cinco) dius subsequentes, vir pagar a divida, 

objeto da execugido com os acréscimos legais ou oferccer no 

valor idineo, bem 4 penhora para fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento do piblico ¢ notadamente dos citados, vai 

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

no Didrio da Justica, Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceard, aos 14 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 
Judictaria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat, 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

xe 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Direito respondendo pela 3* Vara de Execugées Fiscais ¢ de Crimes 

Gomes 

  

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 
execucéo: PROC N° 2000.0134,.4205-9 - Exeq: Fazenda Publica 
Estaduai Exec: Alifor-Alimentos Fortaleza Com, Repres. Imp. e¢ 
Export. Lida(CGC/CPF:00. [27.789/0001-46). Sécios: Eudes Lucinio 

Moreira Lima(CPF:095.624.434-34); Erika Cristina Pessoa 

Lima(CPF:615.426.793-20): Erika Cristina Figueira da 
Sil(CPF:095,624.434-34), Valor do débito: R$ 880.585,48, proveniente 
de MULTA referente ao(s) periodo(s) de 08/1995; 02/1995, 05/1995, 

06/1995 Art. 767 DEC 21219/91 objeto da(s) CDA(s}) n%(s) 
2002,06132-7; 2002:06125-4, E, como os co-responsiveis Eudes 

Lucinio Moreira Lima(CPF:095.624.434-34); Erika Cristina 

Pessoa Lima(CPF:615.426.793-20); Erika Cristina Figueira da 
Sil(CPF:095.624.434-34) encontram-se em lugar incerto ec 

nio sabido, conforme consta nos autes, motivo pelo qual 
fieam citades pelo presente edital com o prazo de 30 dias, 
para, nos 5 (cinco) dias subsequentes, vir pagar a divida, 
objeto da execucdo com os aeréscimos legais ou cferecer no 
valor idéneo, bem 4 penhora para fins de direito, E, para que 
chegue ao conhecimento do publico e notadamente dos citados, 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 Cearf, aos 14 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 
Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1579, o subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

Ree 

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

0 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 Jufzo, a seguinte 
execugdo: PROC N° 26060.0138.1063-5 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Neurismar Praciano Mariano - EPP(CGC/ 
CPF:03.404.368/000 1-03). Sécio: Neurismar  Praciano 

Mariano(CPF:480.408.513-00). Valor do débito: RS 312,99, 
proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 03/2001 Lei [2009 

DEC 22326-92 objeto da(s) CDA(s) n®(s) 2002.07540-9. E, como o 
co-responsdvel Neurismar Praciano Mariano(CPF:480.408.513- 

60) encontra-se em lugar incerto e niio sabido, conforme 
consta nos autos, motivo pelo qual fica citade 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 idfineo, 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 Didrio da Justica. 
Dado e¢ passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceardi, aos 14 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de 

Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu, 

Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, 0 

subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

we 

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

O DOUTOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Juiz 
de Dircito 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 
execucdo: PROC N° 2000.0089.1644-7 - Exeq: Fazenda Publica 

Estadual Exec: Jera Construgées ¢ Telecomunicagdées Ltda(CGC/ 

CPF:41.550,401/0001-00), Sécios; Joaquim  Erivan 
Pinheiro(CPF:018.780.773-68); Regina Cldudia Medeiros
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Primo(CPF:262.320.573-68); Jairo Primo Junior(CPF:390.475.203- 

00). Valor do débito: R$ 80.053.51, proveniente de [CMS referenie 
ao(s) periodo(s) de 01/1998, 03/1998, 04/1998, 05/1998; 01/1999, 

02/1999, 03/1999, 04/1999 Art. 878 LC. DEC 24569/1997 objeto 
da(s} CDA(s) n°(s) 2003.05787-0; 2003.05849-4. E, como as co- 

responsaveis Joaquim Erivan Pinheireo(CPF:018.780.773-68); 

Jairo Primo Junior(CPF:390.475.203-00) encontram-se em 
lugar incerto e niio sabido, conforme consta nos autos, 

motive pelo qual ficam citades pelo presente edital com o 
praze de 30 dias, para, nos 3 (cinco) dias subsequentes, vir 

pagar a divida, objeto da execucio com os acréscimos Iegais 
ou oferccer no valor idjneo, bem 4 penhora para fins de 
dircito. E, para que chegue ao conhecimento do piiblico e 

notadamente dos citados, 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 
14 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 

Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judicidria, o digitei. Eu. Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondende. 

BE ok 

(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 a Ordem Tributéria , 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° 2005.0002.6989-3 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Connect computadores Lida (CGC/CPF.02,197,404/ 
0001-42), Sdécios: Angela Correia Tavares(CPF:205.084.173-68); 
Alessandra Barbosa Moreira(CPF:380.826.753-49). Valor do débito: 
R$ 8.413,64, proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 02/ 

2000, 03/2000, 04/2000. 05/2000 Lei 12009 DEC 22326/92 objeto 

da(s) CDA(s) n°(s) 2003.00867-5, E, como os co-responsdveis 
Angela Correia Tavares(CPF:205.084.173-68); Alessandra 

Barbosa Moreira(CPF:380.826.753-49) encontram-se em lugar 
incerto e nao sabido, conforme consta nos autos, motivo 

pelo qual ficam citados pelo presente edital com o prazo de 
30 dias, para, nos 3 (cinca) dias subsequentes, vir pagar a 
divida, objeto da execucio com os acréscimos legais ou 
oferecer no valor idineo, bem 4 penhora para fins de 
direitc. E, para que chegue ao conhecimento do ptiblico e 
notadamente dos citados, vai este edital afixado no local de 
costume e publicado uma sé vez no Didrio da Justiga. Dado e 

passado nesta cidade de Fortaleza. capita! do Estado do Ceari, aos 
14 dias do més de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 
Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judiciaria, o digitei, Eu, Carmen Lidiane 
Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subscrevo, 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO, respondendo, 

ERK 

(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 Tributéria , por nomeagio legal, etc..... 

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

execucio: PROC N° 2000.0096.3081-4 - Exeq: Fazenda Publica 

Estadual Exec: Codimax Comercial e Distribuidora Maxima Ltda(CGC/ 
CPF:01.940.724/0001-88). Sécios: Carlos Moreira de Almeida 

Filho(CPF:187.605.033-00); Lyssandra Soares 
Figueiredo(CPF:456.326.933-68). Valor do débito: R$ 177,32, 

proveniente de ICMS referente ao(s) perfodo(s} de 09/2001 Lei 12009 
DEC 22326/92 objeto da(s) CDA(s) n°{s} 2003.00408-4, E, como os 

co-responsaveis Carlos Moreira de Almeida 
Filho(CPF:187.605.033-00); Lyssandra Soares 
Figueiredo(CPF:456,326.933-68) encontram-se em lugar 
incerto e nfo sabido, conforme consta nos autos, motivo   

pelo qual ficam citades pelo presente edital com o prazo de 

30 dias, para, nos 5 (cmco) dias subsequentes, vir pagar a 
divida, objeta da exeeugio com os acréscimos legais ou 

oferecer no valor idéneeo, bem & penhora para fins de 

direito. E, para que chegue ao conhecimento do ptiblico e 
notadamente dos citados. vai este edital afixado no local = de 

costume e publicado uma s6 vez no Didrio da Justiga. Dado ¢ 
passado nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceard. aos 
14 dias do mas de setembro do ano 2006. Eu, Edvanir de Oliveira 
Portela, mat. 011974-1, Auxiliar Judiciiria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane 

Soares Coutinho, Diretora de Secretaria, mat. 1579, o subserevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 
JUIZ DE DIREITO. respondendo. 

oe Ok 

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

QO 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 virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem que tramita perante este Jufzo, a seguinte 
execuciio: PROC N° 2000.0138.8277-6 - Exeq: Fazenda Publica 
Estadual Exec: Siale Confeccgdes Ltda(CGC/CPF:02,955.925/0002- 

00). Sécios: Maria DAjuda Souza Nunes(CPF:319.358.503-34): Leila 

Souza Nunes(CPF:759.461.813-00). Valor do débito: R$ 18,812.47, 

proveniente de ICMS referente ao(s) periodo(s) de 08/1999, 09/1999, 

11/1999, 12/1999; 02/2000. 03/2000 Lei 12009 DEC 22326/92 objeto 
da(s} CDA(s) n°(s) 2001.05443-2. E, como os co-responsaveis 
Maria DAjuda Souza Nunes(CPF:3 19.358,503-34); Leita Souza 
Nunes(CPF:759,461.813-00) encontram-se em lugar incerto 
e nao sabido, conforme consta nos autos, motivo pelo qual 
ficam citados 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 idéneo, bem & penhora para fins de direite. E. para que 
ehegue ao conkecimento do ptblico e notadamente dos citados, vai 

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

no Didrio da Justiga, Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, 
capital do Estado do Ceard, aos 14 dias do més de setembro do ano 
2006. Eu, Edvanir de Oliveira Portela, mat. 011974-1, Auxiliar 
Judicidria, o digitei. Eu, Carmen Lidiane Soares Coutinho, Diretora de 

Secretaria, mat. 1579, 0 subscrevo. 

FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE 

JUIZ DE DIREITO, respondendo. 

  

  

16 - COMARCAS DO INTERIOR 
  

  

  
  

16.1 - EDITAIS, AVISOS E OUTROS 
EXPEDIENTES 
  

  

  bogtad 
  

COMARCA VINCULADA DE ACARAPE 
  

  

EDITAL DE CITAGAO COM PRAZO DE 30 DIAS 
“CUSTAS AO FINAL LEI 6830/80” 

A Exma. Sra. Dra, Flavia Pessoa Maciel, MM. Juiza de 
Direito, respondendo por esta Comarca Vineulada de Acarape, 
Estado do Ceara, por nomeagio legal, etc... 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem ¢ a quem interessar possa, que se processa nesie 
Juizo ¢ Secretaria de Vara Unica, os termos e atos da Acie de Execugiio 
Fiscal, CDA 30.5.03.00227-38, autos de n° 2003.1263(SPPG 
2003.162.00406-6), em que e exequente a Uniaio Federal, através 
da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceara, ¢ executada 
VIA NORDESTE IND. TERCEIRIZACAO E COMERCIO DO 
VESTUARIO, CGC SOB N.° 04011678/0001-20, com enderego
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constante nos autos como Rod. Ce 354, km O01 s/n, centro em 

Acarape-Ce, atualmente com scde em lugar incerto ¢ nado 
sabido, na pessoa de seu representante legal. ¢ como foi 
determinado nos autos, mandei expedir este edital, razdo pela qual, a 

MM." Juiza mandou expedir este edital. com prazo de 30(trinta) dias, 
pelo qual fica o executado acima qualificado(a), na pessoa de seu 

representante legal e¢ seu co-responsdvel, Citados da sobredita agdo, 
bem como para no prazo de cinco(95) dias. contados a partir da 

expiracio do prazo do presente edital, pagar o débito no valor de R$ 

17.935.28(dezessete mil, novecentes ¢ trinta € cinco reais e vinte e 
ofto centavos), acrescido de atualizagio monetdria, juros, custas 
processuais e demais encargos. ou garantir a execugdo, tudo nos temos 
do Art. 8° da Lei 6.830/80. Dado e passado nesta cidade ¢ Comarca 
Vinculada de Acarape, Estado do Ceara. aos dez(10) dias do més de 

agosto do ano dois mil e seis(20046). Eu. , Daniel Serafim de Oliveira, 

funciondrio municipal o digitei, e Eu... ANA CLEIDE NUNES DOS 
SANTOS, Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

FLAVIA PESSOA MACIEL 
JUIZA DE DIREITO, RESPONDENRO 

won 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS 

“CUSTAS AO FINAL LEI 6830/80” 

A Exma. Sra, Dra, Flavia Pessoa Maciel, MM.* Jufza de 
Direito, respondendo por esta Comarca Vinculada de Acarape, 
Estado do Ceard, por nomeagio legal, etc... 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que se processa neste 
Juizo e Secretaria de Vara Unica, os termos e atos da Acde de Execucio 
Fiscal, CDA 30 2 02 002495-03, 30.6.05.002711-35, autos de n° 

2005.1525(SPPG 2005.162.00156-9), em que e exequente a Uniso 
Federal, através da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceara, 
e executado NISSIN BRASIL IND. DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS, CGC SOB N.° 41298134/0001-18, com 
enderego constante nos autos como sendo Rod. CE 060 s/n km 
48, bairro Sio Benedito em Acarape-Ce, atualmente com sede 
em. lugar incerto e nfio sabido, na pessoa de seu representante 
legal, e como foi determinado nos autos, mandei expedir este edital, 
fazio pela qual, a MM." Juiza mandou expedir este edital, com prazo de 

30(trinta) dias, pelo qual fica o executado acima qualificado(a}. na 
pessoa de seu representante legal ¢ seu co-responsavel, Citados da 
sobredita ago, bem como para no prazo de cinco(05) dias, contadas a 

partir da expiragdo do prazo do presente edital, pagar o débito no valor 
de R$ 304.133,28(trezentos ¢ quatro mil, cento ¢ trinta ¢ trés reais ¢ 
vinte e oito centavos), acrescido de atualizagio monetdria, juros, custas 
processuais ¢ demais encargos. ou garantir a execugdo, cudo nos temos 

do Art. 8° da Lei 6.830/80. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
Vinculada de Acarape, Estado do Ceard, aos cinco(05) dias do més de 

julho do ano dois mil e seis(2006). Eu, , Daniel Serafim de Oliveira, 
funciondrio municipal o digitei, e Eu, , ANA CLEIDE NUNES DOS 

SANTOS, Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

FLAVLA PESSOA MACIEL 
JUIZA DE DIREITO, RESPONDENDO 

OE oem 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS 

“CUSTAS AO FINAL LEI 6830/80” 

A Exma. Sra. Dra. Flavia Pessoa Maciel, MM.* Juiza de 

Direito, respondendo por esta Comarca Vinculada de Acarape, 

Estado do Ceara, por nomeacao Segal, etc... 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem ¢ a quem interessar possa, que se processa neste 
Juizo e Secretaria de Vara Unica, os termos e atos da Acdo de Execucao 
Viseal, CDA  30.5.04.001036-83, 30.5.04.001038-45 ce 
30.5.04.001222-03, autos de n° 2005,1485(SPPG 2005,162.00069- 
4), em que e exequente a Unido Federal, através da Proecuradoria 
da Fazenda Nacional no Ceara, ¢ executado VIA NORDESTE 
IND. TERCEIRIZACAO E COMERCIO DO VESTUARIO, CGC 
SOB N.° 04011678/0001-20, com endereco constante nos autos 
como localidade Canta Galo, zona rural em Acarape-Ce, 
atualmente com sede em lugar incerto ¢ nao sabido, na pessoa 

de seu representante legal, ¢ como foi determinado nos autos, 
mandei expedir este edital, razdo pela qual, a MM Juiza mandou   

expedir este edital, com prazo de 30(trinta) dias, pelo qual fica o 

executado acima qualificado(a), na pessoa de seu representante legal ¢ 

seu co-responsavel, Citados da sobredita acio. bem como para ne 
prazo de cinco(05) dias, contados a partir da expiragio do prazo do 
presente edital. pagar o débito no valor de RS 14.122.39{quaterze mil, 
cento ¢ vinte e dois reais e trinta ¢ nove centavos), acrescido de 

atualizagio monetiria, juros, custas processuais e demais encargos. on 

garantir a execugio, tudo nos temos do Art. 8° da Lei 6.830/80. Dado 
é passado nesta cidade.e Comarca Vinculada de Acarape, Estado do 
Ceara, aos cinco(05) dias do més de julha do ano dois mil e seis(2006). 

Eu, , Daniel Serafim de Oliveira. funciondrio municipal o digitei, e Eu, 
, ANA CLEIDE NUNES DOS SANTOS. Diretora de Secretaria. o 
subscrevo. 

FLAVIA PESSOA MACIEL 
JUIZA DE DIREITO, RESPONDENDO 

ate 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS 

“CUSTAS 40 FINAL LEI 6830/80" 

A Exma. Sra. Dra. Flivia Pessoa Maciel, MM." Juiza de 

Direito, respondendo por esta Comarca Vinculada de Acarape, 
Estado do Ceara, por nomeacdo legal, ete... 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que se processa neste 

Juizo e Secretaria de Vara Unica. os termos e atos da Agdo de Execucia 
Fiscal, CDA 30.4.02.003204-03, autos de n* 2003.1261(SPPG 

2003.162.00404-3), em que e exequente a Unido Federal, através 
da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceara, e executado G. 
BRAZ IND. E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA,. CGC SOB N.” 
01971887/0001-28, com enderego constante nes autos come rua 
Francisco Vieira n.° 381, em Acarape-Ce, atualmente com sede 

em lugar incerte ¢ niio sabido, na pessoa de seu representante 

legal. e como foi determinado nos autos, mandei expedir este edital, 
razdo pela qual, a MM." Juiza mandou expedir este edital, com prazo de 
3Q(trinta) dias, pelo qual fica o executado acima qualificado(a), na 
pessoa de seu representante legal e.seu co-responsdvel, Citados da 

sobredita agéo, bem como para ao prazo de cinco(05) dias, contados a 

partir da expiragiio do prazo do presente edital. pagar o débito no valor 
de R$ 77.304,64(vinte e sete mil, trezentos e, quatro reais e sessenta e 
quatro centavos), acrescido de atualizagio monetdria, juros. custas 

processuais e demais encargos, ou garantir a execucao, tudo nos temos 

do Art. 8° da Lei 6.830/80. Dado ¢ passado nesta cidade e Comarca 
Vinculada de Acarape, Estado do Ceari, aos cincot05) dias do més de 
julho do ano dois mil ¢ seis(2006). Eu, , Daniel Serafim de Oliveira, 

funciondrio municipal o digitei, e Bu, , ANA CLEIDE NUNES DOS 

SANTOS. Diretora de Secretaria. o subscrevo. 

FLAYIA PESSOA MACIEL 
JUIZA DE DIREITO, RESPONDENDO 

oe 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS 
“CUSTAS AO FINAL LET 6830/80" 

A Exma. Sra. Dra. Flavia Pessoa Maciel, MM. Juiza de 

Direito, respondendo por esta Comarca Vinculada de Acarape, 

Estado do Ceard, por nomeacao legal, ete... 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que se processa neste 
Juizo e Secretaria de Vara Unica, os termos e atos da Agiio de Execugao 

Fiscal, CDA 30 5 03 001477-86, autos de n° 2004.1426(SPPG 

2004.162.00467-2), em que e exequente a Unio Federal, através 

da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceard, e executado 

VIA NORDESTE IND. TERCEIRIZACAO E COM. DO 

VESTUARIO, CGC SOB N.° 040111678/0001-20, com endereco 

constante nos autos como sendo Rod. CE 354 s/n, centro de 

Acarape-Ce, atualmente com sede em lugar incerto e niio 

sabido, na pessoa de seu representante legal, e como foi 

determinado nos autos, mandei expedir este edital, razio pela qual, a 

MM." Suiza mandou expedir este edital, com prazo de 30(trinta) dias, 

pelo qual fica o executado acima qualificado(a), na pessoa de scu 

representante legal ¢ seu co-responsdvel, Citados da sobredita agdio. 

bem como para no prazo de cinco(05) dias, contados a partir da 

expiragio do prazo do presente edital, pagar o débito no valor de R$
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6.346,84(seis mil. trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro 
centavos), acrescida de atualizagio monetdria, juros, custas processuais 

e demais encargos. ou garantir a execucao. tdo nos temos do Art. 8° da 

Lei 6.830/80. Dado ¢ passado nesta cidade ¢ Comarca Vinculada de 

Acarape, Estado do Ceard, aos cinco(05) dias do més de julho do ano 
dois mil e¢ seis(2006). Eu, , Daniel Serafim de Oliveira, funciondrio 

municipal o digitei, e Eu. , ANA CLEIDE NUNES DOS SANTOS. 

Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

do processo até o julgamenta final, sob pena de revelia. Dado e passado 

nesta cidade ¢ Comarca Vinculada de Acarape, Estado do Ceara, aos 

quatorze(14) dias do més de julho do ano dois mil e seis(2006). Eu. . 
Francisco das Chagas Rodrigues. funciondrio municipal, o digitei, ¢ Eu, 

, Ana Cleide Nunes dos Santos. Diretora de Secretaria. o subscrevi. 

FLAVIA PESSOA MACIEL 
JUIZA DE DIREITO, RESPONDENDO 

eed 

FLAVIA PESSOA MACIEL 
JUIZA DE DIREITO, RESPONDENDO 

eae 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE IL5(QUINZE) DIAS 

(Iseneio de Custas em face da Lei 9.099/05) 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS 

“CUSTAS AO FINAL LEI 6830/80" 

A Exma. Sra. Dra. Flavia Pessoa Maciel, MM.* Juiza de 

Direito, respondendo por esta Comarea Vinculada de Acarape, 

Estado do Ceara, por nomeagio legal, etc... 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem e a quein interessar possa, que se processa neste 

Juizo e Secretaria de Vara Unica, uma Acido Penal n* 2602.0030(SPPG 

2002.162.00235-0). promovida pela JUSTIGA POBLICA DESTA 

COMARCA, contra MARCELO TEIXEIRA GARCIA. brasileiro, 
solteiro, empresdrio, nascido aos 18/01/1971, natural de Fortaleza-Ce, 
filho de Francisco Garcia Neto e de Maria Naide Teixeira Garcia, com 
endereco constante nos autos na rua Vilebaldo Aguiar, n° 95, Apt? 404, 

Fortaleza-Ce, como incurso nas penus do Art. 10, da Lei 9.437/97, e 

em virtude de encontrar-se em lugar incerta ¢ nao sabido, determinou 
a MM. Jufza de Direito. respondendo por esta Comarca, a expedigao 
do presente edital, com o prazo de [5(quinze) dias, pelo qual fica os 
mesmo denunciado CITADO para comparecer acompanhado de 
advogado, sob pena de ser-Ihe nomeado defensor dativo, perante este 
Jufzo de Direito, no ao Férum Dr. Francisca Odalgéa Carneiro Fontenelle, 
sito na Rua Chico Vieira, s/n, em Acarape-CE.. no dia 20 de novembre 

de 2006, 4s 09:30 horas, a fim de ser submetido a interrogatério ¢ se 
processar até final julgamento, como incurso nas sangées penais acima 
mencionadas. ficando desde logo citado para os demais termos e¢ atos 
do processo até o julgamento final. sob pena de revelia. Dado ¢ passado 
nesta cidade ¢ Comarca Vinculada de Acarape, Estado do Ceard, aos 
quatorze(I4) dias do més de julho do ano dois mil € seis(2006). Eu, . 

Francisco das Chagas Rodrigues, funciondrio municipal. o digitei, e Eu, 
. Ana Cleide Nunes dos Santos, Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

A Exma. Sra. Dra. Flivia Pessoa Maciel, MM." Juiza de 

Direito, respondendo por esta Comarca Vinculada de Acarape, 
Estado do Ceard, por nomeagiio legal, ete... 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que se processa neste 

Juizo e Secretaria de Vara Unica, os termos ¢ atos da Agiio de Execugio 

Fiscal, CDA 30 7 63 002265-32, autos de n° 2004.1423(5PPG 

2004.162.00464-8), em que e exequente a Unido Federal, através 

da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceara, e executade 

YAMACOM NORDESTE S/A, CGC SOB N.° 41298134/0001-18, 

com enderego constante nos autes como sendo Rod. CE 060 s/ 

n km 48, bairro S30 Benedito em Acarape-Ce, atualmente com 

sede em lugar incerto e nao sabido, na pessoa de seu 

representante legal, e como foi determinado nos autos, mandei 
expedir este edital, razdo pela qual. a MM.* Juiza mandou expedir este 

edital, com prazo de 30{trinta) dias, pelo qual fica o execulado aciuna 
qualificado(a), na pessoa de seu representante legal e seu co-responsavel, 

Citados da scbredita agiio, bem como para ne prazo de cinco(05) dias, 

contados 4 partir da expiragio do prazo do presente edital. pagar o 

débito no valor de RS 3.295,25(cinco mil, duzentos e noventa e cinco 

reais ¢ vinte © cinco centavos}, acrescido de atualizagao monetaria, 

juros, custas processuais ¢ demais encargos, ou garantir a execucao, 

tudo nos temos do Art, 8° da Lei 6.830/80. Dado e passado nesta cidade 

e Comarca Vinculada de Acarape, Estado do Ceard, aos cinco(05) dias 
do més de julho do ano dois mil e seis(2006). Eu. , Daniel Seraftm de 

Oliveira, funciondrio municipal o digitei. ¢ Eu, , ANA CLEIDE NUNES 

DOS SANTOS, Dirctora de Secretaria, o subscrevo. 

FLAVIA PESSOA MACIEL 

. FLAVIA PESSOA MACIEL 

JUIZA DE DIREITO, RESPONDENDO 

sie ae ah 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS 
JUIZA DE DIREITO, RESPONDENDO 

ane A Exma. Sra. Dra. Flavia Pessoa Maciel, MM2 Jufza de 

Direito, respondendo por esta Comarca Vinculada de Acarape, 

Estado do Ceara, por nomeagio legal, etc... 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que por parte da 
Pardquia de Sao Joao Batista, na pessoa de seu representante 

legal Sr. FRANCISCO DE ASSIS FILHO. brasileiro, solteiro, 

religioso, residente nesta cidade de Acarape-Ce, foi requerida uma acao 

de USUCAPIAO, autos n° 2004.1390(SPPG 2004.162.00369-2), 
tendo como objetivo um imével rural, com 4rea total de 
715,62m*Asetecentos e quinze virgula sessenta e dois metros quadrados), 
localizado na localidade de Riach3o do Norte, distrito de Acarape-Ce, 

com as seguintes confrontagdes: Ao norte, medindo 57,25m com a 

propriedade de Leénidas Bandeira de Menezes; ao sul, medindo 57,25m 

com a propricdade de Francisca de Fitima do Carmo Silva; ao leste, 
medindo 12,50m com a Radovia CE-060 e ao oeste medindo 12,50m 

com a propriedade de Manoel Rodrigues Leite. Tendo a MM." Juiza 

determinado a citagio dos réus ausentes ¢ eventuais interessados 
+ para, querendo, contestar a presente aciio, no prazo de 15(quinze) dias, 

sob pena de serem presumidos aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor na inicial, E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorfncia. foi expedido o presente edital 

que sera publicado ¢ afixado no local de costume, Dado e passado nesta 
cidade e Comarca Vinculada de Acarape, Estado do Ceard, aos 

dezoito(18) dias do més de novembro do ano dois mil e cinco(2005). 
Eu, , Daniel Serafim de Oliveira. funciondrio municipal, o digitet, ¢ Eu, 
, Ana Licia da Silva Monteiro, diretora de secretaria, o subscrevo. 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
(Iseneda de Custas em face da Lei 9.699/05) 

A Exma, Sra, Dra. Flavia Pessoa Maciel, MM.° Jufza de A 

Exma. Sra. Dra. Flavia Pessoa Maciel, MM.* Jufza de Direito, 
respondende por esta Comarca Vinculada de Acarape, Estado 

do Ceara, por nomcagiéo legal, etc... 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem ¢ a quem interessar possa, que se processa neste 
Juizo e Secretaria de Vara Unica. uma Aciio Penal n° 2004.0368(SPPG 

2004.162.00474-5), promovida pela JUSTICA PUBLICA DESTA 
COMARCA, contra CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA, 
brasileiro, solteiro, nascido aos 13/09/1979, natural de Palmidcia-Ce, 

filho de Maria Marques de Sousa, com enderego constante nos autos na 

localidade de Barro Vermelho, Canta Galo, Acarape-Ce, como incurso 

nas penas do Art. 114, caput, da Lei 10.826/2003, e em virtude de 

encontrar-se em lugar incerta ¢ nao sabido, determinou a MM.* 

Juiza de Direito, respondendo por esta Comarca, a expedicio do presente 

edital, com o prazo de 15(quinze) dias, pelo qual fica os mesmo 

denunciado CITADO para comparecer acompanhado de advogado, 
sob pena de ser-Ihe nomeado defensor dativo. perante este Juizo de 

Direito, no ao Férum Dr’. Francisca Odaldéa Carneiro Fontenelle, sito 

na Rua Chico Vieira, s/n, em Acarape-CE., no dia 20 de novembro de 

2006, 45 09:15 horas, a fim de ser submetide a interrogatério e se 

processar até final julgamento. como incurso nas sangdes penais acima . 

mencionadas, ficando desde logo citado para os demais termos e atos FLAVIA PESSOA MACIEL 
Jufza de Diretto, respondendo  
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EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS 
“CUSTAS AO FINAL LEI 6830/80" 

A Exma, Sra. Dra. Flavia Pessoa Maciel, MM." Juiza de 
Direita, respondende por esta Comarca Vinculada de Acarape, 
Estado do Ceard, por nomeacio legal, etc... 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimente tiverem ¢ a quem interessar possa, que se processa neste 
Juizo e Secretaria de Vara Unica, os termos e atos da Agiio de Execugiio 
Fiscal, CDA 30.6.03.006766-85, autos de n° 2004.1424(S PPG 

2004.162.00465-6), em que e exequente a Uniiio Federal, através 
da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceara, ¢ executado 
LI CHIN NORDESTE S/A, CGC SOB N.° 72336845/0001-63, 
com endereco constante nos autos como Rod. Ce 060, km 48 s/ 

n, z0na rural de Acarape-Ce, atualmente com sede em lugar 
incerto e néo sabido, na pessoa de seu representante legal, 
razdo pela qual. a MM." Juiza mandou expedir este edital. com prazo de 
30(trinta) dias. pelo qual fica o executado acima qualificado(a), na 
pessoa de seu representante Iegal e seu co-responsdvel, Citados da 

sobredita ago, bem como para no prazo de cinco(05) dias, contados a 
partir da expiragdo do prazo do presente edital, pagar o débito no valor 
de RS 16.219,53(dezesseis mil, duzentos e dezenove reais ¢ cinqiienta 

e (és centavos), acrescido de atualizagdéo monetdria, juros, custas 

processuais e demais encargos, ou garantir a execugio, tudo nos temos 

do Art. 8° da Lei 6.830/80. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
Vinculada de Acarape, Estado do Ceara, aos dez(10) dias do més de 

agosto do ano dois mil e seis(2006). Eu, , Daniel Serafim de Oliveira, 
funciondrio municipal o digitei, e Eu, , ANA CLEIDE NUNES DOS 
SANTOS, Diretora de Secretaria, 0 subscrevo, 

FLAVIA PESSOA MACIEL 
JUIZA DE DIREITO, RESPONDENDO. 

ae 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 15 DIAS 

“Dd-se a gratuidade da Justica, conforme senten¢ga da 
MM. Juiza de Direita Dra. Flavia Pessoa Maciel, as fis. 11” 

A Exma. Sra. Dra. Flavia Pessoa Maciel, MM." Juiza de 
Direito, respondendo por esta Comarca Vinculada de Acarape, 
Estado do Ceard, por nomeacao legal, etc... 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem ¢ a quem interessar possa, que se processa neste 
Juizo e Secretaria de Vara Unica, os termos e atos da AgSo de Divércio 
por Conversio, autos de n° 2005.1606(SPPG 2005.162.00374-0), 
em que é requerente JOSENIAS RIBEIRO BARROSO, ec. promovida 
MARIA ELIANE ANDRADE CORREIA. com enderego em Ingar 
incerto e nio sabido, e como foi determinado nos autos, mandei 

expedir este edital, com o prazo de [5(quinze) dias, pelo qual fica o(a) 
requerido(a) acima qualificado(a) Citado(a) da sobredita ago, bem 
como, de que tem o prazo legal de 15(quinze) dias, contados a partir da 

expiragio do prazo do presente edital, para oferecer contestagdic, sob 
pena de Ihe ser decretada revelia, Dado e passado nesta cidade e Comarca 
Vinculada de Acarape, Estado do Ceara, aos dez (10) dias do més de 

agosto do ano dois mil e seis(2006). Eu, , Daniel Serafim de Oliveira, 

funciondrio municipal o digitel, e Eu, , ANA CLEIDE NUNES DOS 
SANTOS, Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

FLAVIA PESSOA MACIEL 
JUIZA DE DIREFTO, RESPONDENDO 

een 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS 

“CUSTAS AO FINAL LET 6830/80” 

A Exma, Sra. Dra. Flavia Pessoa Maciel, MM.? Juiza de 

Direito, respondendo por esta Comarca Vinculada de Acarape, 
Estado do Ceard, por nomeagciio legal, etc... 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem é a quem interessar possa, que se processa neste 
Juizo ¢ Secretaria de Vara Unica, os termos ¢ atos da Agdo de Execugao 
Fiscal, CDA 30,6,03.006758-60, autos de n°’ 2004.1436(SPPG 

2004.162.00484-2), em que ¢ exequente a Unido Federal, através 
da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceara, ¢ executado 
YAMACOM NORDESTE S/A, CGC SOB N.° 41298134/0001-63,   

com endereco constante nos uutes como Rod. Ce 660, kia 48 s/ 

n, zona rural de Acarape-Ce, atualmente com sede em lugar 
incerto e nfo sabido, na pessoa de seu representante legal, ¢ 
como foi determinado nos autos. mandei expedir este edital. razio pela 
qual. a MM.° Juiza mandou expedir este edital. com prazo de 3Q(trinta) 
dias, pelo qual fica o executade acima qualificado(a), na pessoa de seu 

representante legal e seu co-responsdvei, Citados da sebredita aco, 
bem como para no prazo de cinco(05) dias, contados a partir da 
expiragiio do prazo do presente edital, pagar o débito no valor de RS 
61.358,97(sessenta ¢ um mil, trezentos e cingilenta e oito reais ¢ 
noventa e sete centavos), acrescido de atualizagio monetdria, juros, 
custas processuais e demais encargos. ou garantir a execugao, tudo nos 
temos do Art. 8° da Lei 6:830/80. Dado e passado nesta cidade ¢ Comarca 
Vinculada de Acarape, Estado do Ceard, aos dez(10) dias do més de 

agosto do ano dois mil ¢ seis(2006). Eu, , Daniel Serafim de Oliveira, 

funcionatio municipal o digitei, e Eu, , ANA CLEIDE NUNES DOS 

SANTOS. Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

FLAVIA PESSOA MACIEL 
JUIZA DE DIREITO, RESPONDENDO. 

Ree ae 

EDITAL DE INTIMAGAO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS 
Usencio de Custas em face da Lei 9.099/05) 

A Exma. Sra. Dra. Flavia Pessoa Maciel, MM.* Juiza de 
Direito, respondendo por esta Comarca Vinculada de Acarape, 
Estado de Ceard, por nomeacio legal, etc... 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que se processa neste 
Juizo e Secretaria de Vara Unica, um T.C.0 n° 2001.0211 (SPPG 
2001.162.00257-0). promovida pela JUIZO DE DIREITO DA 
COMARCA VINCULADA DE ACARAPE, com endereco na rua 
Chico Vieira s/n, centro deste Municipio, contra [LDERLAN MENDES 
BEZERRA, vulgo “Maninho Sapateiro”, brasileiro, solteiro, natural 

de Solonopoles-Ce, nascido aos 14/10/1970, filho de Djalma Brito 
Silvestre e de Isaura Mendes Bezerra. em lugar incerto e¢ ndo sabido. E 

como nado foi possivel intima-lo pessoalmente, INTIMO-Q, através 
deste, do inteiro teor da parte final da Sentenga proferida nos autos da 
sobredita Acao, que a seguir transcreve-se: “(...). Nessas circunstancias, 
ausente as condigées de. procedibilidade, dectaro exiinto o presente 

feito e, via de conseqiiéncia, extinta a punibilidade de Ilderlan Mendes 
Bezerra. pelo adimplemento do lapso prescricional da pretensio 
punitiva, previsto no Art. 107, IV. primeira figura, do C.P.B. P.R.I. 
Apés as formalidades legais. arquive-se, Acarape-Ce, 09 de maio de 

2006. (a) FLAVIA PESSOA MACIEL JUIZA DE DIREITO, 
respondendo.” Dado e passada nesta cidade e Comarca Vinculada de 

Acarape, Estado do Ceara, aos vinte e um(21) dias do més de agosto do 
ano dois mil e sets(2606).Eu, . Daniel Serafim de Oliveira, funciondrio 

municipal, o digitei e Eu, . ANA CLEIDE NUNES DOS SANTOS, 

Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

FLAVIA PESSOA MACIEL 
Juiza de Direito, respondendo 

eee 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
(Isengdo de Custas em face da Lei 9.099/05) 

A Exma. Sra. Dra. Flavia Pessoa Maciel, MM.* Juiza de 
Direito, respondendo por esta Comarca Vinculada de Acarape,, 

Estado do Ceara, por nomeagio legal, etc... 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que se processa neste 
Jufzo e Secretaria de Vara Unica, uma Acio Penal n* 2005.0401(SPPG 
2005,162.00151-8), promovida pela JUSTICA PUBLICA DESFA 
COMARCA, contra FRANCISCO HELIO DO CARMO, brasileiro, 
casado, motorista, nascido aos 05/03/1966, natural de Redengio-Ce, 
filho de Manoel Porfirio do Carmo e de Cecilia Rodrigues do Carmo, 

com enderego constante nos autos na rua Frota Goncalves Lopes, a‘ 
281, Sdo Benedito, Acarape-Ce, como incurso nas penas do art. Art. 
155 § 4°, [V do C.RB, e em virtude de encontrar-se em lugar incerto 

e nio sabido, determinou a MM." Juiza de Diteito, respondendo por 
esta Comarca, a expedigéo do presente edital, com o prazo de 15(quinze) 
dias, pelo qual fica o mesmo denunciado CITADO para comparecer 
acompanhado de advogado, sob pena de ser-lhe nomeado defensor 
dativo, perante este Juizo de Direito, no ao Férum Dr*. Francisca
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Odaléa Carneiro Fontenelle, sito na Rua Chico Vieira, s/n, em Acarape- 
CE., no dia 16.de outubro de 2006, 4s 09:00 horas, a fim de ser 
submetido a interrogatério e se processar até final julgamento, como 
incurso nas sangoes penais acima mencionadas. ficando desde logo 
citado para os demais termos e atos do process até o julgamento final, 
sob pena de revelia. Dado e passado nesta cidade e Comarca Vinculada 
de Acarape, Estado do Ceara, aos vinte e nove(29) dias do més de 

agosto do ano dois mil e seis(2006), Eu. , Francisco das Chagas 
Rodrigues, funciendrio municipal. o digitei, ¢ Eu, , Ana Cleide Nunes 
dos Santos, Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

__FLAVIA PESSOA MACIEL 
JUIZA DE DIREITO, RESPONDENDO 
    
  

COMARCA DE AMONTADA 
  

  

EDITAL DE CITACAO CRIMINAL 

(Prazo de 15 dias) 

Processo N.° 7005.0025.9161-0 

Infragtio: Art. 157, § 2°, inc. I e Il do CPB. 

Autora: Justi¢a Piiblica 
Acusado: JGLIO CEZAR ORLANDA DA COSTA, conhecido 
como NETO, brasileiro, solteiro, alfabetizado, desocupado, natural 

de Amontada-Ce, nascido aos 67.10.1984, filho de Jodo Celestina 
Costa e de Maria Orlanda Irineu. 

O Bel, RICARDO ALEXANDRE DA SILVA COSTA, Juiz 

Substituto Titular da COMARCA DE Amontada-CE, por nomeacio 

legal etc. 

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

tomarem conhecimento, que por este juizo tramita a ago penal acima 

especificada, contra o réu supra qualiftcado. E como na dentincia consta 

que o mesino atualmente encontra-se em lugar incerto 2 néo sabido, 

mandou o MM Juiz expedir o presente edital, pelo qual fica o réu 

JULIO CEZAR ORLANDA DA COSTA, conhecide como NETO, citado 

para comparecer a este jufzo no dia 14/12/2006, 4s 10h30min, para 

ser interrogado sobre a imputacio que Ihe ¢ feita nos autos, ciente de 

que poderd vir acompanhado de advogado e que, apds o ato, terd tés 

dias para apresentar a'defesa prévia, sob pena de revelia. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos, especialmente do réu, mandou o 

MM Juiz expedir o presente edital, que seri afixado no atrio do Férum 
local e publicado no Didrio da Justica. Dado e passado nesta cidade e 

COMARCA DE Amontada-CE, aos 18 de setembro de 2006. En, 

Maria Evanir da Costa Monteiro, Analista Judicidria Adjunta o digitei. 

E Eu, José Osivam de. Sousa Lima, Diretor de secretaria, o revisei. 

Bel. Ricardo Alexandre da Silva Costa 

Juiz Substituto TJ-CE 

aoe 

EDITAL DE INTERDICAO 

JUSTICA GRATUITA 

© BEL, RICARDO ALEXANDRE DA SILVA COSTA, Juiz 

Substituto Titular da COMARCA DE Amontada-Ce, no uso de suas 

atribuigdes legais etc. 
FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juizo foram processados os termos 

de INTERDIGAO de FRANCISCO AZEVEDO DE CASTRO, brasileiro, 

tendo como causa da interdigio ser o interditando de SINDROME 

POS-TRAUMATICA, F 07.2 CID 10, atestado por pericia médica, 
que o torna permanentemente incapaz para exercer os atos da vida 

civil, tudo em conformidade com a sentenga deste Juizo datada de 

06.09.06, prolatada. nos autos do processo N. ° 2003.0010.7939-0, 

Acido de Curatela/Interdi¢ao, com tramite nesta Secretaria de Vara 

Unica da COMARCA DE Amontada-Ge, tendo sido nomeada para 

CURADORA DO INTERDITANDO a Sra. MARIA DA CONCEICAO 

CASTRO SILVA, cujo minus seré exercido sem limites enquanto persistir 

a anomalia. E para que de fate ninguém alegue ignorancia mandou o 

MM. Juiz expedir o presente Edital que seri publicado no Didrio da 

Justiga, por crés vezes, com intervalo de 10(dez) dias, ¢ afixado no 

local de costume, na forma do Art. 1.184 do CPC. Dado e passado nesta 

cidade e COMARCA DE Amontada(CE), aos 13 dias do més de setembro   

do ano de 2006. Eu, José Osivam de Sousa Lima. Diretor de Secretaria, 

subscrevi. Da-se a gratuidade da Justiga, conforme sentenga do M.M. 

Juiz de Direito, Bel. Ricardo Alexandre da Silva Costa, as fls. 34/55. 

Bel. Ricardo Alexandre da Silva Costa 

Juiz Substituto - TI/CE 

DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

aay 

EDITALDE INTERDICAO 

JUSTICA GRATUITA 

O BEL. RICARDO ALEXANDRE DA SILVA COSTA, Juiz 
Substituto Titular da COMARCA DE Amontada-Ce. no uso de suas 

atribuigdes legais ete. 
FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Jufzo foram processados os termes 

de INTERDICAO de ROSA DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES, 

brasileiro, tendo como causa da interdigiio ser a interditanda portadora 

de anomalia classificada como ESQUIZOFRENIA, CID 295.9/9, atestado 

por pericia médica, que a torna permanentemente incapaz para exercer 

os atos da vida civil, tudo em conformidade com a sentenca deste Juizo 

datada de 23.06.06, prolatada nos autos do processo N. 

2000.0001.1850-9, Acio de Curatela/Interdigio, com tramite nesta 

Secretaria de Vara Unica da COMARCA DE Amontada-Ce, tendo sido 

nomeado para CURADOR DA INTERDITANDA o Sr. FRANCISCO 

ALVES RODRIGUES, cuje minus serd exercido sem Itmites enquanto 

persistir a anomalia. E para que de fato ninguém alegue ignorancia, 

mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que seré publicado no 

Didrio da Justig¢a, por trés vezes, com intervalo de 1O(dez) dias. ¢ 

afixado no local de costume. na forma do Art. 1.184 do CPC. Dado e 

passado nesta cidade e COMARCA DE Amontada(CE), aos J4 dias do 

més de setembro do ano de 2006. Eu. José Osivam de Sousa Lima, 
Diretor de Secretaria, subscrevi. Da-se 2 gratuidade da Justica, conforme 

sentenga do M.M. Juiz de Direito, Bel. Ricardo Alexandre da Silva 

Costa. as fis. 54/55, 

Bel, Ricardo Alexandre da Silva Costa 

Juiz Substitute - TI/CE 
DJ 21/69, 62/10 e 13/10/2006 

  

  

COMARCA DE AQUIRAZ 
  

  

SECRETARIA DA P. VARA 
EDITAL DE INTIMACAO - PRAZO 20(VINTE) DIAS 

O DR. ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, Juiz de 
Direito Titular da 1* Vara, desta COMARCA DE Aquiraz, por nomeagio 

legal. ete. 

PROCESSO N°02.645/03 
ACAO: CARTA DE GUIA 

SENTFENCIADO: FRANCISCO BATISTA DA SILVA 

OBJETIVO: INTIMACAO do sentenciado FRANCISCO 
BATISTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, ajudante de carro, natural de 

Cascavel Ceard, nascido aos 08 de margo de 1968, filho de Manoel 

Batista da Silva e Brigida Maximiano da Silva, atualmente em lugar 
incerto e nio sabido, para, comparecer perante este Juizo, no endereco 
supramencionado, no dia 27 de setembro de 2006, As 11 horas, a 

fim de participar da Audiéncia Admonitéria, sob pena de revogagio do 
beneficio da restrigdo de direitos em cumprimento da restrigdo de 
liberdade. 

E para que chegue a0 conhecimento do mesmo, mandei expedir 
© presente que serd publicado no Diario da Justiga do Estado do Ceara e 
afixado no lugar de costume deste Férum. Dado e passado nesta Cidade 

e COMARCA DE Aquiraz, Estado do Ceard, aos 22 de agosto de 2006. 
Eu, Francisca Roberta Mororé Sales de Almeida, Diretora de Secretaria, 

o subscrevi. 

ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS 

JUIZ DE DIREITO 

ee at
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SECRETARIA DA 1* VARA 
EDITAL DE CITACAGO — PRAZO 30(TRINTA) DIAS 

O DR. ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, Juiz de Direito Titular 
da 1* Vara. desta Comarca de Aquiraz, por nomeagiio legal, ete, 
PROCESSO N® 01.3372/05 
ACAQ: BUSCA E APREENSAO 
REQUERENTE: BANCO ITAU S/A 
REQUERIDA: KATIUCE PASCOAL NEVES 

OBJETIVO: CITACAO da requerida KATIUCE PASCOAL NEVES, 
brasileira. inscrita no CPF/MF sob o N* 651.168.443-15 e RG N? 
98002340616-SSP/CE, com endereco anterior na Rua José Vendncio, 

s/n, Bairro Centro, Aquiraz - Ceari, para. no prazo de 15 (quinze) dias, 
querendo, contestar os termos da presente acdc. sob pena de se 
presumirem aceito como verdadeiros os fatos acticulados pelo autor, 

ou se ja tiver pagado 40% (quarenta por cento) do preco financiado, 
requerer a purgaciio da mora. 
E para que chegue ao conhecimento do mesmo, mandei expedir o 
presente que ser4 publicado no Difrio da Justica do Estado do Ceara e 
afixado no lugar de costuine deste Forum, Dado e passado nesta Cidade 

e Comarca de Aquiraz, Estado do Ceard, aos 10 de abril de 2006. Eu, 
Francisca Roberta Mororé Sales de Almeida, Diretora de Secretaria, o 
subscrevi. 

ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS 

JUIZ DE DIREITO 

eh 

COMARCA DE AQUIRAZ 
SECRETARIA DA 1°. VARA 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE SESSENTA (60) DIAS 

JUSTICA GRATUITA 

EXPRESSAO: Dé-se a gratuidade da Justica, conforme despacho do 
MM. Juiz de Direito, Dt. Roberto Viana Diniz de Freitas, 4 1.13. 

O DR. ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, Juiz de 

Direito Titular da 1° Vara, desta COMARCA DE Aquiraz , Estado do 
Ceard, por nomeacio legal, etc. 

FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juizo ¢ expediente desta Secretaria, 
tem curso uma Acio de Usucapiao - Processo N°01.3804/06, tendo 
como requerentes, YALMIRO FRANCISCO TAVARES e sua mulher 
MARIA LUCIA MAGALHAES TAVARES, brasileiros, casados entre 
si, ele operdrio, ela do lar, inseritos no CPF sob os n°s.706.115.643-00 
¢ 519,234,593-68, respectivamente, residentes ¢ domiciliados no jugar 
denominado Jacundd, préximo ao Laboratdrio da empresa Endomed, 
Aquiraz Ceard, objetivando-Ihe sejam declarado o dominio do seguinte 
imével: UM TERRENO, situado no lugar JACUNDA, Distrito Sede da 
COMARCA DE Aquiraz, localizado do lado fmpar de uma rua sem 

denominacio oficial, distando no sentido Norte/Sul, 200,00m para a 
CE 040, constituido pelo lote 169 do Lateamento Jardim Flérida, de 
forma regular, com uma drea total de 512,00m?, com as seguintes 

medidas. e confrontagdes: AO POENTE(FRENTE), por onde mede 
16,00m com uma rua sem denominagiio oficial; AO NORTE(LADO 
DIREITO), por onde mede 32,00m, extremando com o lote n°170 de 

propredade de Luis Faganha e sua mulher Raimunda Silva Facanha; AO 
NASCENTE(FUNDOS), por onde mede 16,00m, com terras de Aristel 
Construtora Ltda; e. AO SUL{LADO ESQUERDO), por onde mede 
32,00m, com terras de Raimundo Feitosa de Paiva e sua mulher Maria 
Rodrigues de Paiva. Assim por este edital ficam citados todos os possiveis 

interessados, terceiros e incertos desconhecidos, ¢ seus cénjuges, se 

casados forem, bem como, das pessoas em cujo nome esta 
transcrite o imével usucapiendo: JOSE DE SA CAVALCANTE e 

sua mulher MARIA NERCI NOGUEIRA DE SA CAVALCANTE ¢ 
LUCIANO FACANHA DE SA e sua mulher GLAUCIA BATISTA 
DE CASTRO SA ou seus herdeires se falecidos forem, para 
querendo, comparecerem para todos os atos do processo, principalmente 
contestagféio que deverd ser oposta no prazo de quinze (15) dias, sob 
pena de revelia, caso em que se presumirem aceitos como verdadeiros, 
os fatos articulados pelo autor na petigio inicial. Dado e passado nesta 
Cidade e COMARCA DE Agniraz - Ceard, aos 23 de agosto de 2006. 
Eu, Julio César Pessoa Viana. Diretor de Secretaria, o subscrevi. 

ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS 

JUIZ DE DIREITO   

Ya Re a 

SECRETARIA DA L*. VARA 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTAG0) DEAS 

O DR. ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, Juiz de 
Direito Titular da 1* Vara, desta COMARCA DE Aquiraz, por nomeacio 
legal, etc. 

PROCESSO: 01.2284/03 

PARTE EXEQUENTE: MUNICIPIO DE AQUIRAZ 

PARTE EXECUTADA: JOSE PAULO DELGADO, inscrite no CPF 
sob o n°670.423.763-15. 

DEBITO: R$10.003,89{dez mil, trés reais e oitenta e oito centavos). 

NATUREZA DA DIVIDA FISCAL: - 
DATA DO VENCIMENTO DA DIVIDA: 09 de julho de 2603 
N° DA CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA: 0319/2005 
PRAZO DO EDITAL:; 30 (TRINTA) DIAS 

ENDERECO DO JUIZO: Rua Virgilio Coelho, N°112, Centro, Aquiraz 
Ceara. 

E como os devedores encontram-se em lugar incerto e nio 

sabido, mandei expedir o presente edital com o prazo de 30 dias, pelo 

qual fica a parte executada acima mencionada CITADA de todos os 
termos do processo de Execugic Fiscal acima identificado, para, no 

prazo de cinco {05} dias, pagar a divida com juros e multa de mora e 
encargos ou garantir a execugéo, efetuando depésito em dinheiro, 4 
ordem deste juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure atualizagado monetaria, oferecendo fianga bancdria, nomeando 
bens 4 penhora, ou indicando 4 penhora bens oferecidos por terceiros € 
aceitos pelo exeqiiente. E para que chegue ao conhecimento do referida 
devedor, mandei expedir o presente edital que serd publicado no Didrio 
da Justiga do Estado do Ceara e afixado no local de costume deste 
Forum, Dado e passado nesta Cidade de Aquiraz. Estado do Ceard, a0 1° 

de setembro de 2006. Eu, Julio César Pessoa Viana, Diretor de Secretaria, 
subscrevi ¢ assino. 

ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS 

JUIZ DE DIREITO TITULAR 

Bes 

SECRETARIA DA 1*. VARA 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE SESSENTA(60) DIAS 

O DR. ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS., Juiz de 

Direito Titular da 1° Vara, desta COMARCA DE Aquiraz, por nomeacio 
legal, etc. 

PROCESSO: 01.1818/02 

EXEQUENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EXECUTADA: CONCEITO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA, inscrita no CNPY sob 0 n°73.370.694/0001-22 ¢ seus 
co-responsdveis, SR. GUIULHERME MONTEIRO J. FILHO, 

inscrito no CPF sob o n°013.114.888-55 e SR. ANTONIO FERREIRA 

CAVALCANTE, inscrito no CPF sob 0 n°163.048.883-68. 

DEBITO: RS$5.096.21 (cinco mil. noventa e seis reais e vinte ¢ um 

centavos}. 

NATUREZA DA DIVIDA FISCAL: - 
DATA DO VENCIMENTO DA DIVIDA: 04 de fevereiro de 1998 

N° DA CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA: 1998.00545-3 

PRAZO DO EDITAL: 30 (TRINTA) DIAS 

ENDERECO DO JUIZO: Rua Virgilio Coelho, n°112, Centro, Aquiraz 

Ceard. 

E como os devedores encontram-se em lugar incerto e nio 

sabido, mandei expedir o presente edital com o prazo de 30 dias, pelo 

qual fica a empresa executada acima mencionada CITADA de todos os 

termos do processo de Execugio Fiscal acima identificado, para, no 

prazo de cinco (05) dias, pagar a divida com juros e multa de mora e 
encargos ou garantir 4 execugdo, efetuando depdsito em dinheiro, 4 - 

ordem deste jufzo. em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualizagio monetdria, oferecendo fianca bancdria, nomeando 

bens 4 penhora, ou indicando 4 penhora bens oferecidos por terceiros € 

aceitos pelo exeqiiente. E para que chegue ao conhecimento do referido 

devedor, mandei expedir o presente edital que seré publicado no Didrio 

da Justica do Estado do Ceard ¢ afixado no local de costume deste
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Férum. Dado e passado nesta cidade de Aquiraz. Estado do Ceara. aos 

13 de setembro de 2006. Eu, Jélio César Pessoa Viana, Diretor de 

Secretaria, subscrevi ¢ assino. 

ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS 

JUIZ DE DIREITO TITULAR 

a fe ofe 

SECRETARLA DA 2* VARA 
EDITAL DE CITAGAO 

PROC. 2003.0010.3376-5 (02-1.375/04) 

Dos rédus: CLAUDOMIRO DANTAS FILHO e FRANCISCO 

ANTONIO ALBINO ALVES. com o prazo de 15 (quinze) dias: 

A DRA. VANESSA MARIA QUARIGUASY VERAS LEITAO, 

Juiza de Direito da 2? Vara da COMARCA DE Aquiraz, na forma da 

Lei, etc., FAZ SABER a todos que do presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que, neste Juizo, tem curso uma agéo CRIMINAL, 

processo n° 2003.0010.3376-5 (02-1.375/04), proposta pela JUSTICA 

PUBLICA contra JOSE HADERLAN ALMEIDA SILVA, 

CLAUDOMIRO DANTAS DA COSTA, FRANCISCO ANTONIO 

ALBINO ALVES e JOAO MARTINS DE MENEZES, denunciados pela 

Douta Representante do Ministério Piiblico por se encontrarem incursos 

nas penas do art. 129, 155, § 4°, e 147 do CPB (o primeiro denunciado) 

e art. 155, $ 4°, e 147 do CPB (os demais), cuja dentincia a transcrevo 

parcialmente: ...No dia 29 de agosto de 2003, logo apés ter dado 

entrada em uma das celas da cadeia ptiblica de Aquiraz, a vitima Josiano 

Paiva Lima foi agredida a chutes ¢ pauladas pelos detentos ora 

denunciados, os quais, além de agress6es fisicas, retiraram do mesmo 

todo o dinheiro que estava emi seu poder e o ameagaram afirmando que 

caso falasse sobre o ocorrido, o pegariam na hora do banho de sol.... E 

como os réus encontram-se em local incerto e nio sabido, manda 

expedir o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, através do 

qual ficam CITADOS CLAUDGMIRO DANTAS FILHO e FRANCISCO 

ANTONIO ALBINO ALVES para comparecerem ao Férum local, 

situado na mua Virgilio Coelho, 112 Centro, Aquiraz, no préximo dia 04 

de outubro de 2006, 4s 10 horas e 30 minutos, a fim de serem 

INTERROGADOS e responderem aos termos da aludida ACAO PENAL, 
podendo. entio, ou no prazo de 03 (trés) dias, responderem 4 acusagao, 
por escrito, através de advogado, podendo arrolarem testemunhas, 

tudo sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento dos 

referidos réus, o presente Edital serd afixado na porta do Férum local, 

bem como publicado no Didrio Oficial. Dado ¢ passado nesta Cidade e 
COMARCA DE Aquiraz, aos 12 de setembro de 2006. Eu. Regina 
Celiy Sales Faledo Correia, analista judicidria, digitei. E eu. Maria 

Francisca Sousa Gentil, Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

VANESSA MARIA QUARIGUASY VERAS LEITAQ 

JUIZA DE DIREITO 

  

    iit
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~ COMARCA DE ARACATI 
  

  

2? VARA 
EDITALDECITAGAO 
PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS 

JUSTICA GRATUITA 

Acdo de Conversio Separagio Judicial em Divércio 
Processo n®: 2006.0019.3497-0 

Promevente: Aila Maria Pereira da Silva 

Promovide: José Maria da Silva 

O DR. JOAQUIM VIEIRA CAVALCANTE NETO, Juiz de 

Direito da 2* Vara da COMARCA DE Aracati, Estado do Ceard, por 
nomeagio legal, ETC. 

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou noticia dele 

tiverem que, tramita por este Juizo e expediente da Segunda Vara uma 

Acio de Divércto Litigiosc que a Sra. AILA MARIA PEREIRA DA 

SILVA move contra o Sr. JOSE MARIA DA SILVA, ¢ estando o 

promovido, atualmente, em local incerto e nio sabido e para que o 
presente feito prossiga na forma legal, este Juizo determinou a citagdo 

por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, do Sr. JOSE MARIA DA 
SILVA, brasileiro, separado judicialmente, motorista; para, querendo, 
no prazo de quinze (15) dias, contades a partir da audiéncia de 

conciliacdo ou ratificacio designada para o dia 19/12/06 4s 09 h 

04 min que serd realizada na sala de audiéncias na 2* Vara, 
Férum Ministro Jesus Costa Lima, sita na Travessa Felistnino 

Filho, s/n, Aracati-Ce, CONTESTAR 4 referida agio em todos os 

seus termos, sob pena de niio o fazendo, serem tidas como verdadeiros 

os fatos narrados na inicial de fls.02/03. E, para que ninguém alegue 
ignorancia, mandou expedir este edital, que deverd ser publicado uma 
vez no Didrio da Justiga e afixado uma via no lugar de costume deste 

Férum, Dar-se a gratuidade da justica, por determinagao legal. 

CUMPRA-SE. 
Dado e Passado nesta Cidade e COMARCA DE Aracati. 

Estado do Ceard, aos quatorze(14) dias do més de setembro do ano de 

dois mil e seis (2006), na 2" Secretaria. Eu, Maria Livramento Alves ,, 

Técnica Judicidria o digitei ¢ imprimi e eu, Paulo Marcelo Laranjeira 

Bartocas . Diretor de Secretaria, subscrevi. 

JOAQUIM VIEIRA CAVALCANTE NETO 

Juiz de Direita da 2? Vara 

stem 

1° VARA 
EDITAL DE CONVOCACAO DO SORTELO JURADOS 

0 DOUTOR RAIMUNDO DEUSBETH RODRIGUES 

JUNIOR, JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA 

DE ARACATI, ESTADO DO CEARA, POR NOMEAGAO LEGAL, 

NA FORMA DA LEI, ETC. 
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que no dia 28/09/2006. ds 11:00 horas, apds 
observados dispositivos contidos nos Cédigos de Processo Penal ¢ de 

Divisio e Organizaciio Iudicidria do Estado do Ceara, seri realizado no 

Férum Min. Jesus Costa Lima, sito na Trav. Felismino filho, 1079, 
Bairro de Fétima, o sorteio dos 2] jurados que deveriio compor o 

Conselho de Sentenga da 2? Reunido do ano de 2006 do Tribunal 
Popular do Jéri da COMARCA DE <Aracati. E. para que cheque ac 

conhecimento de todos, mandci expedir o presente que vai Afixado no 
dtrio do Fdérum, no local de costume. Dado ¢ passado nesta cidade de 
Aracati, Estado do Ceard. na Secretaria da [° Vara, aos 14(catorze) dias 

do més de setembro do ano de 2006 (dois mil e seis). Eu, (Moacir da 

Costa Silvério), analista Judicidrio Adjunto, digitei e Eu, (José Carlos 
Alexandre da Silva), Diretor de Secretaria, conferi e subscrevi. 

Raimundo Deusdeth Rodrigues Jinior 
Juiz de Direito Presidente do Jdri 

  

  
  

  

ARCA VINCULADA DEARNEIROZ. 
  

COMA 
  

  

JUSTICA GRATUITA 
EDITAL DE INTERDICAO 

(Proc. n° 2003,174.00163-0) 

O Doutor FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, Juiz de Direito 
respondendo pela Comarca Vinculada de Arneiroz, Estado do Ceara, 

por nomeagao legal, etc. 

FAZ SABER aos interessados, que, por este Juizo, foi decretada 
a INTERDICAO de MARIA DIRCE FEITOSA, brasileira, solteira, 
incapaz, residente e domiciliada na rma Manoe! Aratijo Chaves, n° 60, 
centro, Armeiroz/CE, face ser portador(a) de Oligofrenia, com provas, 
notadamente técnicas, de incapacidade para exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, conforme o requerido na inicial, sendo nomeada 
MARIA FLO-COELI LEOPOLBO FEITOSA, como sua CURADORA, 
tudo nos moldes da sentenga deste Juizo, prolatada em (09) nove de 

maio de 2006, pelo Bel. Francisco Duarte Pinheiro, cujo munus sera 
exercido sem limites, enquanto persistir a incapacidade. E, para constar, 

determinou publicar este na Imprensa Oficial do Estado do Ceara, por 
trés (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias. na forma do art. 1184, 

do CPC, ¢ afixd-lo no dtrio do Férum. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca vinculada de Ameiroz, Estado do Ceard, aos vinte e trés (23) 

dias do més de agosto do ano dois mil ¢ seis (2006). Eu, Ivanete Rosena, 

Analista Judicidrio, o digitei e o subscrevi. 

Bel. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO 
JUIZ DE DIREITO 

DJ 30/08, 11/09 ¢ 21/09/2006 
i  
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JUSTICA GRATUITA 
EDITAL DE INTERDICAO 

(Proc. n" 2003,174,.00157-5) 

O Deutor FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, Juiz de Direito 
respondendo pela Comarca Vinculada de Arneiroz, Estado do Ceara. 
por nomeagio legal, etc. 

FAZ SABER aos interessados, que. por este Juizo, foi decretada a 
INTERDICAO de MARIA IVANILDA DE SOUSA, brasileira, solteira, 

residente e domiciliada no Sitio Figueiredo, Ameiroz/CE, face ser 
portador{a) de Debilidade Mental irreversivel, com provas, notadamente 
técnicas, de incapacidade para exercer pessoalmente os atos da vida 

civil, conforme o requerido na inicial, sendo nomeada MARIA 
DEVANILDA DE SOUSA, como sua CURADORA, tudo nos moldes da 
sentenga deste Juizo, prolatada em (09) nove de maio de 2006, pelo 
Bel. Francisco Duarte Pinheiro, cujo munus serd exercido sem limites. 
enquanto persistir a incapacidade. E, para constar, determinou publicar 
este na Imprensa Oficial do Estado do Ceard, por trés (03) vezes, com 

intervalo de dez (10) dias, na forma do art. 1184, do CPC. e afixd-lo no 
dtrio do Férum. Dado e passado nesta cidade e Comarca vinculada de 
Ameiroz, Estado do Ceara. aos vinte ¢ trés (23) dias do més de agosto 

do ano dois mil ¢ seis (2006). Eu, Ivanete Rosena, Analista Judicidrio, 

o digitei e o subscrevi. 

Bel. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO 

Juiz de Direita 

DJ 30/08, 11/09 e 21/09/2006 
rr 

JUSTICA GRATUITA 
EDITAL DEINTERDICAO 

(Proc. n° 2004.174.00163-0) 

O Doutor FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, Juiz de Direito 
respondendo pela Comarca Vinculada de Arneiroz, Estado do Ceard, 
por nomeacao fegal, etc. 
FAZ SABER aos iateressados, que. por este Juizo, foi decretada a 
INTERDIGAO de TEREZINHA DE ARAUJO CAVALCANTE DE 

ANDRADE, brasileira. casada, RG N° 2396907-92 SSP-CE, residente e 

domiciliada na localidade Barra do Trapid, Ameiroz/CE, face ser 

portador(a) de Esquizofrenia ¢ Retardo Mental, com provas, 

notadamente técnicas, de incapacidade para exercer pesscalmente os 

atos da vida civil, conforme o requerido na inicial, sendo nomeado 
BRAZ VIEIRA DE ANDRADE, como sen CURADOR, tudo nos moldes 
da sentenga deste Juizo, prolatada em (09}jnove de maio de 2006. pelo 
Be]. Francisco Duarte Pinheiro, cujo munus seri exercido sem limites, 
enquanto persistir a incapacidade. E, para constar, determinou publicar 
este na Jmprensa Oficial do Estado do Ceard, por trés (03) vezes, com 

intervalo de dez (10) dias, na forma do art. 1184, do CPC, e afixd-lo no 

trio do Férum. Dado e passado nesta cidade e Comarca vinculada de 
Ameiroz, Estado do Ceara. aos vinte e¢ trés (23) dias do més de agosto 

do ano dois mil ¢ seis (2006). Eu, lvanete Rosena, Analista Judicidrio, 
0 digitei ¢ o subscrevi. 

Bel. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO 
Juiz de Direito 

DJ 30/08, 11/09 e 21/09/2006 
tak 

JUSTICA GRATUITA 

EDITAL DE INTERDICAO 
(Proc. n° 2004.174.00055-3) 

O Doutor FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, Juiz de Direito 
respondendo pela Comarca Vinculada de Arneiroz, Estado do Ceard, 
por nomeacio legal, etc. 
FAZ SABER aos interessados, que, por este Juizo, foi decretada a 

INTERDICAO de LUIZA AGOSTINHO NUNES, brasileira, vidva, RG 
N® 2397056-92 SSP-CE, residente ¢ domiciliada no Sitio Saco, Ameiroz/ 
CE, face ser portador(a) de Alzheimer (deméncia), com provas, 
notadamente técnicas, de incapacidade para exercer pessoalmente os 
atos da vida civil, conforme o requerido na inicial, sendo nomeada 
ANTONIA NUNES CARLOS LG, como sua CURADORA, tudo nos 
moldes da sentenga deste Juizo, prolatada em (25)vinte ¢ cinco de abril 
de 7006, pelo Bel. Francisco Duarte Pinheiro, cujo munus sera exercido 

sem limites, enquanto persistir a incapacidade. E, para constar, 
determinou publicar este na [mprensa Oficial do Estado do Ceara, por 
trés (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias, na forma do art. 1184, 

do CPC, e afixd-lo no dtrio do Férum. Dado e passado nesta cidade e€   

Comarca vineulada de Arneiroz, Estado do Ceard, aos vinte e trés (23) 

dias do més de agosto do ano dois mil e seis (2006). Eu, Ivanete Rosena, 
Analista Judicidrio. o digitei e o subscrevi, 

Bel. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO 
Juiz de Direito 

DJ 30/08, 11/09 e 21/09/2006 
Eee rt 

JUSTICA GRATUITA 
EDITAL DE INTERDICAO 

(Proc. n° 2003.174.00071-4) 

OQ Doutor FRANCISCO DUARTE PENHEIRO. Juiz de Direito 
respondendo pela Comarca Vinculada de Ameiroz, Estado do Ceard, 
por nomeagio legal, etc. 

FAZ SABER aos interessados, que, por este Jufzo, foi decretada a 
INTERDICAO de RAIMUNDO NONATO PINHEIRO LOURENCO, 

brasileira. solteiro. RG N° 2397380-92 SSP-CE, residente e domiciliado 

na rua Leonardo Feitosa, s/n. centro, Ameiroz/CE, face ser portador(a) 
de Disttirbio Esquizofrénico. com provas, notadamente técnicas. de 
incapacidade para exercer pessoalmente os atos da vida civil, conforme 

o requerido na inicial, sendo nomeado DOMINGOS PINHEIRO 
LOURENCO, como seu CURADOR, tudo nos moldes da sentenca deste 
Juizo, prolatada em (25)vinte e cinco de abril de 2006, pelo Bel. 

Francisco Duarte Pinheiro, cujo munus serd exercido sem limites, 
enquanto persistic a incapacidade. E, para constar, determinou publicar 
este na Imprensa Oficial do Estado do Ceard, por trés (03) vezes, com 
intervalo de dez (10) dias. na forma do art. 1184, do CPC, e afixd-lo no 

trio do Férum. Dado e passado nesta cidade e Comarca vinculada de 

Ameiroz, Estado do Ceard, aos vinte e trés (23) dias do més de agosto 

do ano dois mil e seis (2006). Eu, Ivanete Rosena, Analista Judicidrio, 
0 digitei ¢ o subscrevi. 

Bel. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO 
Juiz de Direito 

DJ 30/08, 11/09 e 21/09/2006 
ieee 

JUSTICA GRATUITA 
EDITALDE INTERDICAO 

(Proc. n° 2003.174.00110-9) 

O Doutor FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, Juiz de Dircito 
respondendo pela Comarca Vineulada de Arneiroz, Estado do Ceard, 
por nomeagio legal, etc. 

FAZ SABER aos interessados, que, por este Juizo, foi decretada a 
INTERDICAO de SEBASTIANA ELANE FERREIRA NEVES, brasileira, 

solteira, residente e domiciliada na Fazenda Tapera, Zona Rural, 
Ameiroz/CE, face ser portador(a) de Retardo Mental irreversivel, com 
provas, notadamente técnicas, de incapacidade para exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, conforme o requerido na inicial, 

sendo nomeada FRANCISCA FERREIRA NEVES, como sua 
CURADORA, tudo nos moldes da sentenga deste Juizo, prolatada em 
(27)vinte e sete de dezembro de 2005, pelo Bel. Francisco Duarte 
Pinheiro, cujo munus serd exercido sem limites, enquanto persistir a 

incapacidade, E, para constar, determinou publicar este na Imprensa 
Oficial do Estado do Ceara. por tés (03) vezes, com intervalo de dez 
(10) dias, na forma do art. 1184, do CPC, e afixd-io no Atrio do Forum. 

Dado e passado nesta cidade ¢ Comarca vinculada de Ameiroz, Estado 
do Ceara, aos vinte e trés (23) dias do més de agosto do ano dois mil e 

seis (2006), Eu, Ivanete Rosena, Analista Judicidrio, 0 digitei e o 
subscrevi. 

Bel. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO 
Juiz de Dircito 

DJ 30/08, 11/09 e 21/09/2006 

  

  

COMARCA DE BARBALHA 
  

  

SECRETARIA DA 1°, VARA 
Processo n° 2000.0174.0852-1 

EDITAL DE CITACAO 
Prazo 30 dias 

O Dr. Demétrio de Souza Pereira, MM. Juiz de Direito da I* 
Vara da COMARCA DE Barbalha-CE, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAGAO virem
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ou dele tiverem conhecimento. que tramita neste Juizo uma agio de 
execucdo fiscal, ajuizada pela FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em 
desfavor de USINA MANOEL COSTA FILHO S/A, CGC/CPF 
950.940/0002-05, CGF 06,808156-1, e seus co-responsdveis JOAO 
LAPA PINTO JUNIOR, CPF 018.796.264-20 e CARLOS 
HENRIQUE C DE A MARANHA, CPF 234.512.384-20, por haver 

certificado, o oficial de justiga, que a / o(s) empresa / co-responsdveis 
acima, ora executado(a}(s), nao funciona / nado foram localizadas no 
endereco constante da inicial, encontrando-se em local incerto e nio 

sabido, é como tenha sido requerido pela parte exequente. é o presente 
edital para CITA-LOS, a fim de que no prazo de 5 (cinco) dias. paguem 
o débito R$ 214.789,60 (duzentos e catorze mil, setecentos ¢ oitenta 
e nove Reais e sessenta centavos), que tem como origem ICMS, nio 

recolhide nos periodos de 08/1998 (inscrito na divida ativa 

conforme certidées de n°s 1999.02793-0, 1999,03356-6, 
1999.03357-4} ¢ 07/1998 (inscrito na divida ativa conforme 

certiddes de n°s 1999,03358-2, 1999.03359-0 e 1999.03360-4), 
com seus acréscimos legais, ou oferecerem bens de valor idéneo 4 
penhora, na forma e para os fins de direito. E para que chegue ao 

‘conhecimento de todos, o presente edital seri afixado no local de 

costume ¢ publicado no Didrio de Justiga do Estado do Cearé. Dado e 
passado nesta cidade de Barbalha-CE. aos quinze (15) dias do més de 

setembro do ano dois mil e seis (2006). Bu, (ass) Nadinne Callou, 

Analista Judicidria Adjunto, digitei. E eu, (ass) Cicero Ricardo, Diretor 

de Secretaria da |*, Vara, subscrevi. 

Dr. DEMETRIO DE SOUZA PEREIRA 
Juiz de Direito da 1° Vara 

att ae 

SECRETARIA DA 1°. VARA 
Processo n° 2005.0002.3997 -8 

EDITAL DE CITACAO 
Prazo 30 dias 

O Dr. Demétrio de Souza Pereira, MM. Juiz de Direito da I* 

Vara da COMARCA DE Barbalha-CE, na forma da Lei. etc. 
FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAGAO virem 

ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juiza uma agio de 
execucdo fiscal, ajuizada pela FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em 

desfavor de CICERO TOME DA SILVA EPP, CGC/CPF 03.783.089/ 
0001-06, CGF 06:297634-6, por haver certificado, o oficial de justiga, 
que a empresa/pessoa(s) acima, ora executada(s), nao funciona/nio 

foi(ram) localizada(s} mais no enderego constante da inicial, 
encontrando-se em local incerto ¢ nao sabido, ¢ como tenha sido 
requerido pela parte exequente, é o presente edital para CITA-LA(s), a 
fim de que no prazo de 5 (cinco) dias, pague(m) o débito no valor de 
R$16,139,92 (dezesseis mil, cento e trinta e nove Reais e noventa e 
dois centavos) inscrito na dfvida ativa do estado, conforme certiddes 
n°s 2002.09989-8, 2002.05318-9, 2002.11541-9, 2002.11300-9 e 
2002.08578-1, que tem como crigem MULTA imposta nos periodos de 
10/2001, 02/2002, 11/2001 e nado recolhimento do ICMS, no periodo 
do compreendido entre os meses 05 e 08 do ano 2001, com seus 
acréscimos legais, ou oferecer(cam) bens de valor idéneo 4 penhora, na 

forma e para os fins de direito. E para que chegue ao conhecimento de 
todos, o presente edital sera afixado no local de costume e publicade no 
Didrio de Justica do Estado do Ceard, Dado e passado nesta cidade de 
Barbalha-CE, aos quinze (15) dias do més de setembro do ano dois mil 

e seis (2006). Eu, (ass) Nadinne Callou, Analista Judicidria Adjunto, 

digitei. E eu, (ass} Cicero Ricardo, Diretor de Secretaria da 1*. Vara, 
subscrevi. 

Dr DEMETRIO DE SOUZA PEREIRA 

Juiz de Direito da 1° Vara 

ee 

SECRETARIA DA 1° VARA 

PROCESSO N° 2004.0009.1076-0 
EDITALDE INTERDICAO 

Di-se a JUSTICA GRATUITA, em conformidade com o 

despacho do MM Juiz de Direito outrora titular, Dr. Raimundo Deusdeth 
Rodrigues Junior, as fls, 11 dos autos supra enumerados. 

O Dr. Demétrio de Souza Pereira, MM. Juiz de Dirito Titular 
da I* Vara desta Comarca, no uso de suas atribuicgdes legais etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que por este Juizo foram processados os termos da Interdigdo   

de COSMA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 
Ipaumirim-CE, aos 22/02/1966, filha de Luiz Raimundo da Silva e de 

Francisca Maria da Silva, residente ¢ domiciliada na Rua P-15, 56, 
Malvinas, neste municipio, a requerimento de JOSE DA SILVA, 

brasileiro, casado, servente, residente na mesmo enderego da 

interditanda, tendo a sentenca proferida as fils. 32/34, nos autos acima 
enumerados, declarado a Sra. COSMA MARIA DA SILVA impossibilitada 
de praticar, por si s6, qualquer ato da vida civil por ser portadora de 
doenca incapacitante (F72CID10), e. nomeado seu curador o requerente 
supra citado. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, 

determinou-se que fosse expedido o presente Bdital, o qual deverd ser 
afixado no dtrio do Férum local e publicado por trés (03) vezes no 

Didrio da Justiga, com intervalo de dez (10) dias entre uma publicagio 
e outra. Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE Barbalha, 
Estado do Ceara. aos dezoito (18) dias do més de setembro.do ano dois 
mil e seis (2006), Bu, (ass) Nadinne Callou, Analista Judiciirio Adjunto, 
digitei. E eu, (ass) Cicero Ricardo, Diretor de Secretaria, subscrevi. 

Dr. DEMETRIO DE SOUZA PEREIRA 

Juiz de Direito da 1" Vara 

DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

    
  

COMARCA DE BELA CRUZ 
  

  

EDITAL DE INTERDICAO 
Despacho transcrito: “R. H. Defiro a gratuidade... Bela Cruz, 
16/09/2003. Dr. Carlos Adem4 da Rocha. Juiz de Dircite” 

JUSTICA GRATUITA 

O Doutor HENRIQUE JORGE DOS SANTOS FALCAO, 
Juiz de Direito, Respondendo pela COMARCA DE Bela Cruz. do 
Estado do Ceara, por nomeacio legal, etc. 

FAZ SABER ao que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento. que, tendo em vista os requerimentos formulados, foi 

decretada, por este Jufzo, a interdiggo de FRANCISCO DJACIR 
BRUNO, brasileiro, solteiro, filho de Manoel Messias Bruno e Anacisa 

Alves de Lima. nascido aos 07/07/1967, Certidfio de Nascimento sob o 

n® de ordem 6.867, Livro A-7, fs. 34, residente e domiciliado na cidade 
de Bela Cruz, no Conjunto Irma Hercflia, s/n, tendo como curadora a 

sua irma MARIA DEUSA BRUNO, brasileira, solteira, filha de Manoel 
Messias Bruno e Narcisa Alves de Lima, nascida aos 18/08/1966, por 
ser incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, visto ser 
portadora de patologia mental (Proc. N° 2000.0228.0536-3). E para 
que chegue ao conhecimento dos interessados. mandow o MM. Juiz de 

Direito, Respondendo por esta COMARCA DE Bela Cruz, expedir o 
presente EDITAL, que ser afixado no local de costume ¢ publicado 
por trés (03) vezes, no Didrio da Justiga, com intervalo de 10 (dez) 

dias, na forma do art. 1.184 do CPC.-Dado e passado nesta cidade e¢ 
COMARCA DE Bela Cruz, ao dezoito (18) dias do més de julho do ano 
dois mil e seis (2006). Eu, José Edmilson Vasconcelos, Técnico Judicidrio 
e Diretor de Secretaria, digitei e subserevi. 

DR. HENRIQUE JORGE DOS SANTOS FALCAO 
Juiz de Direito, Respondenda 

DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

  
  

COMARCA DE BOA VIAGEM 
  

  

EDITALDEINTERDICAG 

Dad-se a gratuidade da Justiga, conforme. despacho do MM. Juiz de 

Direito, Dr. Pedro Pia de Freitas, 4s fis. 31 

O Exm’. Sr. Dr. Pedro Pia de Freitas, Juiz. de Direito da 
COMARCA DE Boa Viagem/CE, na forma da lel, ete... 

FAZ SABER aos interessados, que por este Jufzo foi decretada 

a INTERDIGAO de MARIA ELISDALVA NASCIMENTO, nascido(a) 
aos 30.12.1976, filho(a) de Antonio Martins do Nascimento e de Maria 
Lindaura do Nascimento, nos autos n° 2004,0009.7397-5, face ser 

portador(a) de distirbios bio-sociais, anomalia psiquica e/ou sinais ¢ 
sintomas patolégicos, com provas, notadamente técnica, por assim, 
dito incapacitado para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

conforme o requerido por Maria Lindaura do Nascimento, o(a) qual foi 
nomeado(a) CURADOR(A), tudo nos moldes da Sentenga deste Jufzo,
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prolatada em 19.07.2006. cujo munus serdé exercido sem limites, 
enquanto persistir a incapacidade. E para constar, determinou publicar 
este na Imprensa Oficial do Estado do Ceara, por trés (03) vezes. com 

intervalo de dez (10) dias, na forma do art. 1184, do CPC, e afixd-lo no 

dtrio do Forum. Dado e passado nesta COMARCA DE Boa Viagenv 
CE, Secretaria de Vara Unica, aos quatro (G4) dias do més de setembro 

do ano dois mil e seis (2006). Eu, (as) Josimar Carneiro Soares), p/ 

Diretora de Secretaria, digitei e o subscrevo. 

Dr. Pedro Pia de Freitas 

Juiz de Direito 

DTULLM09, 21/09/ e 02/10/2006 

Hp ie ae 

EDITAL DE CITACAO E INTIMACAQ 
PRAZO DE 20 DIAS 
ISENTO DE CUSTAS 

{Art. 39, da Lei 6830/1980) 

O Exm’. Sr. Dr. Pedro Pia de Freitas, MM. Juiz de Direito da 
COMARCA DE Boa Viagen/CE, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER aos que o presente virem, que perante este Juizo 
e Secretaria de Vara Unica se processam os autos n° 2006.0012.0134- 

0. de uma Agiio de Execugdo Fiscal promovida pela UNIAO contra 
TARCISJA MARTINS DE SOUSA ME, cuja representacio encontra-se 
em fugar incerto e nao sabido, conforme certificou o meirinho 
encarregado da diligéncia, razdo porque, mandou o MM, Juiz expedir o 
presente edital de citagio, pelo qual fica a executada CITADA. de todos 
os termos da enfocada acdo. para em cinco (05) dias pagar a dfvida 
principal com corregio monetdria. juros e encarges constantes na(s) 
Certidio(Ges) de Divida Ativa (CDA), no valor total do principal de R$ 
13.047,97 {ireze mil, quarenta e sete reais e noventa e sete centavos) 

ou garantir a execugdo em caso de embargos, sob pena de ser-lhe 
penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem para a satisfacdo 

do valor executado, Recaindo a penhora sobre bem imével, intime-se- 
lhe outrossim o cénjuge, ADVERTINDO-OS de que poderao, apds seguro 
0 Juizo, oferecer embargos no prazo de trinta (30) dias, na forma do 

art, 16 da Lei 6830/80 (Lei de Execucdes Fiscais LEF), Dado e passado 
nesta COMARCA DE Boa Viagem/CR, Secretaria de Vara Unica, aos 

onze (11) dias do més de setembro do ano dois mil ¢ seis (2006). Eu, 
{as) (Iosimar Carneiro Soares), p/Diretora de Secretaria, digitei e 0 
subscrevo. 

Dr. Pedro Pia de Freitas 
Juiz de Direito 

  

  

  

COMARCA DE BREJO SANTO 
  

Secretaria da 2°, Vara - JUSTICA GRATUITA 

EDITAL DE INTERDICAO 

A Exma. Sra. Dra. ISMENIA MARIA DE SOUSA BORGES, 
Juiza de Diveito Titular da 2". Vara desta COMARCA DE _ Brejo Santo, 
Estado do Ceara. na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que neste Juize 
foram processados os termos de interdicio de JOSE HELTON 
FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, auxiliar de servicos gerais, filho 
de José Fernandes dos Santos ¢ Maria de Fatima Ferreira de Lima, 
residente na Rua Manoel Torres, s/n°., Vila Capilé, nesta cidade, nos 

autos do processo de n°. 2005.0020.8315-0, tendo a respectiva 
sentenga, datada de 24/07/2006, nomeado curadora a MARIA DE 
FATIMA FERREIRA DE LIMA, mie do interditado, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

por ser o mesmo acometido de Retardo Mental ¢ Epilepsia. E, para que 
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou o MM, Juiz expedir 
o presente edital, que deverd ser publicado 03(tr8s) vezes, com intervalo 
de 10 (dez) dias, de uma publicag4o para outra, junto a Imprensa oficial. 
Dé-se a gratuidade da Justiga, conforme senteca de fls, 27/28, Brejo 

Santo, Estado do Ceard, aos 18 de setembro de 2.006. Eu, Francisco 
José de Oliveira Aratijo, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei, e eu, 
Damiana Pereira Lima de Lucena, Diretora de Secretaria, o digitei ¢ o 

subscrevo: , 

Dra. Isménia M*. de Sousa Borges 
Juiza de Dircito 

DJ 21/09, 02/10 ¢ 13/10/2006   

ate a it 

Secretaria da 2°. Vara - TUSTICA GRATUITA 
EDITAL DE INTERDICAO 

A Exma. Sra. Dra. ISMENIA MARIA DE SOUSA BORGES, 
Jufza de Direito Titular da 2°. Vara desta COMARCA DE Brejo Santo. 
Estado do Ceard, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que neste Jufzo 
foram processados os termos de interdigao de MARIA JOSE FERREIRA 
DA SILVA, filha de José Pereira da Silva e Francisca Francineide Ferreira 
da Silva, residente na Rua Proteético Macedo. O1, nesta cidade. nos 
autos do processo de n°. 2005.0020.8315-0, tendo a respectiva 
sentenca, datada de 24/07/2006, nomeado curadora a FRANCISCA 
FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA, mae da interditada, 
declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os alos 

da vida civil, por ser a mesma acometida de debilidade mental 
irrecuperavel. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, 
mandou o MM. Juiz expedir o presente edital, que deverd ser publicado 
O3(trés) vezes. com intervalo de 10 (dez) dias. de uma publicaciio para 
outra, junto a imprensa oficial. Da-se a gratuidade da Justica, conforme 

despacho da Dra. Isménia Maria de Sousa Borges, de fl. 02. Brejo Santo, 
Estado do Ceara, aos [8 de setembro de 2.006. Eu, Francisco José de 
Oliveira Aratijo, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei, e eu, Damiana 
Pereira Lima de Lucena, Diretora de Secretaria, o digitei e o subscrevo: 

Dra. Isménia M*. de Sousa Borges 

Juiza de Dircito 
DJ 21/05, 02/10 e 13/10/2006 

es 

EDITAL DE PRACA 

A Dra. ISMENIA MARIA DE SOUSA BORGES, MMa. Juiza de 

Direito, Titular desta Comarca, Estado do Ceard, por nomeacio legal, 
etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou 
deleconhecimento tiverem que, no dia 26/09/2006, 4s O8hOOmin., & 
porta principal do Edificio do Férum local, situado na Av. Antonio 
Flotentino, s/n°, nesta cidade de Brejo Santo, Estado do Ceard, o Ponteiro 
Jevard a publico pregdo de venda e arrematacio, a quem maior lanco 
oferecer, por prego superior ao da avaliagdo, o bem abaixo descrito, 
pettencente ao devedor ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, penhorado 
nos autos de Execugiio Fiscal com a finalidade de Alienagiio de Bem 
Penhorado. expedida no processo n°. 2002.0001.9196-2, de Execugdo 
Fiscal, que a FAZENDA PUBLICA ESTADUAL move contra 
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, em trimite nesta 2*, Vara, a saber: 
UM IMOVEL RURAL, no Sitio Pau D‘arco/Santa Luzia, deste 
Municipio e Comarca, com Area de 42,7 ha (quarenta ¢ dois hectares ¢ 
sete ares), limitando-se: ao Norte, com temas de Pedro Matos de Lima; 

ao Sul, no cume (divisor de aguas) da Serra do Pau PD’ arco; ao Nascente, 

com terras de José Joacir do Carmo e José Ancelmo do Carmo: e ao 
Poente, com terras dos herdeiros de David Ferreira, devidamente 

recadastrado no INCRA sob o n°. 1580460164389. Proprietdério: Uma 
parte de terra seca, no Sitio “Baixa da Umburana™, neste municipio, 
medindo 25 hectares, limitando-se ao NORTE e LESTE com terras de 
Antonio Martins de Scusa; aos SUL, com terras de Antonio Pedro dos 
Santos e sua esposa; ao OESTE, com terras de Miguel Aristides de 
Lucena e Manoel Pedro dos Santos. avaliado em R$ 10.500,00 (dez mil 

e quinhentos reais). Outrossim, FAZ SABER que. se ndo houver oferta 

superior Ximportincia da avaliagio, fica desde jd designado o dia 16/10/ 
2006, as O8h30min.. no mesmo local, para a 2°. PRACA, a quem 
maior lango oferecer, desde que nao oferegam preco vil. Pelo presente, 
fica intimado o executado da designagiio supra, caso nao seja encontrado 

para intimagiio pessoal. Da-se a gratuidade da Justica, tendo em vista o 
disposto no art. 30 da Lei n°.6.830/80. E,para que ninguém possa 
alegar ignorancia, é expedido o presente Edital, que seré afixado no 
lugar publico de costume e publicado no Dirigo da Justiga, Dado e 

passado nesta cidade e COMARCA DE Brejo Santo, Estado do Ceard, 
Secretaria da 2° Vara, aos 13 dias do més de setembro de 2006. 
Eu,Francisco José de Oliveira Aratijo, Analista Judicidrio Adjunto, 0 
digitei, e eu, Damiana Pereira Lima de Lucena,Diretora de Secretaria. 0 
subscrevi, apds conferi-lo. Dra. Isménia 

Dra. Isménia M*. de Sousa Borges 

JUIZA DE DIREITO
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COMARCA DE CAMPOS SALES 
apetanenay ee 

  

  

  

SECRETARIA DE VARA UNICA 
Justiga Gratuita 

EDITALDE INTERDICAGO 

A MM? Jufza de Direito Daniela Lima da Rocha, Titular desta 

COMARCA DE Campos Sales, Estado do Ceard, por nomeagio legal, 

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

conhecimento tiverem, que por ¢ste Jufzo e respectiva Secretaria, 

tramiton uma Aco de Interdigfo/Curatela, Proc. N.° 2002.0004,1833- 
9, onde foi requerida e decretada por sentenga datada de 14/06/2006, a 
interdigéo de LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, sem 
profissiio, natural de Campos Sales/CE, nascido aos 98/05/1944, filho 
de Candido Alves de Oliveira e¢ de Maria Rosa de Oliveira, residente ¢ 
domiciliado no Sitio Serra Verde, Distrito de Bardo de Aquiraz. neste 
Municipio de Campos Sales/Ceara, portador de deficiéncia mental 
elassificada como CID. F-03, evidenciando a incapacidade do 
Interditando de exercer os atos da vida civil, na forma dos arts. 3°, 
inciso I! ¢ 1.767, inciso I, ambos do Cédigo Civil. e, foi nomeada 
Curadora, sob compromisso, sua sobrinha MARIA LINDALVA ALVES 

DA SILVA. E, para que chegue ao conhecimento de todos mandou a 
MM?®, Juiza, 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. Dé-se a gratuidade da Justiga, conforme despacho da MM." Juiza 
de Direito, Dra. Daniela Lima da Rocha, as fls. 48. Dado e passado 

nesta Cidade e COMARCA DE Campos Sales, Estado do Ceard, aos 03/ 

08/2006, Eu,Maria Telma Ferreira Lima, Analista Judiciario Adjunto, o 
digitei. Eu, Fernanda Nunes Brandao, Diretora de Secretaria, o conferi 

¢ subserevi, 

DANIELA LIMA DA ROCHA 

JUIZA DE DIREITO 
DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

He 

Justiga Gratuita 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 20 DIAS 

A Bel’. Daniela Lima da Rocha, Juiza de Direito Titular da 

COMARCA DE Campos Sales, Estado do Ceard, por nomeagio legal, 
ete. 

FAZ. SABER a todos que o presente edital de Citagiio com 
prazo de vinte (20) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por 
este Juizo ¢ respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais n.° 83, 
tramita uma Agio de Adogio. tombada sob o n.° 2006.0017.2824-5, 
que CLAUDIO SARNELLI, brasileiro, casado, gedlogo, e, JULIA 
INES DIAZ, argentina, psicéloga, residentes ¢ domiciliados no 
Condominio Jardim Gontais, Rua E, n.° 03, Bairro Piata, CEP 41680- 

170 Salvador-BA, pieiteiam a adogio da menor SATHYA INES DE 
MORAIS, brasileira, menor impubere. nascida em 38/07/2006, natural 

de Campos Sales/CE, filha de Maria do Socorro de Morais Oliveira, 

Mandou a MM?®, Juiza expedir o presente Edital, pelo qual ficam 

terceiros iuteressados, CITADOS do inteiro teor da agdo 
supramencionada, para, querendo, contestarem, no prazo de dez (10) 

dias, sob pena de confissdo e revelia 4 matéria fatica. Da-se a gratuidade 
da Justiga, conforme despacho da MM." Juiza de Direito, Dra, Daniela 
Lima da Rocha, as fls. 41/42. Vai o presente edital afixado no local de 
costume ¢ publicado no Didrio da Justiga. Dado e passado nesta Cidade 
e COMARCA DE Campos Sales-CE., aos 07/08/2006. Eu, Maria 

Telma Ferreira Lima, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei. Eu, Fernanda 

Nunes Brandio, Diretora de Secretaria, o conferi ¢ subscrevi. 

DANIELA LIMA DA ROCHA 

JUIZA DE DIREITO 

oak 

Justiga Gratuita 
EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO DE 30 DIAS 

A Bel’. Daniéla Lima da Rocha, Juiza de Direito 

Titular da COMARCA DE Campos Sales, Estado do Ceara, 
por nomeagcao iegal, etc. 

FAZ SABER a todos que o presente edital de Intimagio com   

prazo de trinta (30) dias, virem ou dele conhecimento tivereml. que por 

este Jufzo e respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais n.° 83, 
tramita uma Acgiéo Declaratéria de Concubinato, Proc. n.° 
2005.0021.7797-0, onde é requerente AUGENA ALENCAR LEMOS, 
brasileira, solteira, do Jar, residente e domiciliada na Rua Antonio Licio 
de Alencar, n.° 337. Bairro Aparecida, nesta Cidade de Campos Sales/ 
Ceard. E, como consta dos autos que os herdeiros de Luiz Faustino 

da Silva: ERLANDE FAUSTINO DA SILVA e AILTON FAUSTINO 
DA SILVA, se encontram em lugar incerto e nio sabido, mandou a 
MM‘, Juiza expedir o presente Edital, pelo qual ficam os mesmos 
INTIMADOS da audiéncia de conciliagio designada para o dia 13/12/ 
2006, as 09:00 horas, no Férum local, nos presentes autos. Vai o 
presente edital afixado no local de costume.e publicado no Didrio da 

Justiga. Da-se a gratuidade da Justiga. conforme despacho da MM.” 
Juiza de Direito, Dra. Daniela Lima da Rocha. as fls. 11. Dado ¢ passado 

nesta Cidade e COMARCA DE Campos Sales, Estado do Ceard, aos 07/ 
08/2006. Eu, Maria Telma Ferreira Lira, Analista Judicidrio Adjunto, 
o digitei. Eu, Fernanda Nunes Brandao, Diretora de Secretaria. o conferi 

e subscrevi. 

DANIELA LIMA DA ROCHA 
JUIZA DE DIREITO 

wae 

Justiga Gratuita 
EDITAL DE INTIMACAO COM PRAZO 30 DIAS 

A MM? Juiza de Direito Daniela Lima da Rocha. Titular desta 
COMARCA DE Campos Sales, Estado do Ceara. por nomeacio legal, 

etc. 
FAZ SABER a todos que o presente edital de intimagio, com 

prazo de trinta (30) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por 

este Juizo e respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais n.° 83, 
tramita uma Acio de Conversio de Separagdo Judicial em Divércio, 
Proc. n.° 2005.0018.1954-4, onde & requerente: FRANCISCO FIRMO 
FILHO, brasileiro, separado judicialmente, servidor piiblico estadual, 
residente e domiciliado na Rua Clotdrio Macedo, n.° 124, Bairro Sio 
Miguel Crato/CE, e requerida: MARIA DA GUIA DE SOUSA. brasileira, 
separada judicialmente, estudante, residente, 4 época, na Rua Jodo Liicio 
Pereira, n° 289, Bairro Jardim Rogério, CEP 58.840.000 Pombal/PB. 

E, como consta dos autos que a requerida se encontra em Jugar incerto 
e ndo sabido, mandou a MM’, Jufza expedir o presente Edital, pelo qual 
fica a mesma INTIMADA para comparecer 4 audiéncia de conciliagao 
designada para o dia 10/10/2006. As 10:00 horas, no Férum local, nos 
presentes autos. Vai o presente edital afixado no local de costume e 
publicado no Didrio da Justiga. Dd-se a gratutdade da Justiga, conforme 
despacho da MM.° Juiza de Direito, Dra. Daniela Lima da Rocha, as fis. 
17. Dado ¢ passado nesta Cidade e COMARCA DE Campos Sales, 
Estado do Ceard, aos 21/08/2006. Eu, Maria Telma Ferreira Lima, 

Analista Judicidrio Adjunto, o digitei. Eu, Femanda Nunes Brandio, 
Diretora de Secretaria, 9 conferi e subscrevi. 

DANIELA LIMA DA ROCHA 
JUIZA DE DIREITO 

me Re 

EDITAL DE INTIMAGAO COM PRAZO 30 DIAS 

A Bel*. Daniela Lima da Rocha, MM." Juiza de Direito Titular 
desta COMARCA DE Campos Sales, Estado do Ceara, por nomeagao 
legal, etc. 

FAZ SABER a todos que o presente Edital de Intimagio, com 
prazo de trinta (30) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por 

este Juizo e respectiva Secretaria, sito na Rua Manoel Morais n.° 83, 
tramita uma Agio de Execugao Fiscal, tombada sob o n.° 
2000.0001.6161-7 (Nimero antigo 2000.039.00288-4), onde é 

exeqiiente a UNIAO, ¢ executada PEREIRA & BEZERRA LTDA, CGC 
n.° 07392327/0001-03. E, como consta dos autos que os 

representantes legais da executada se encontram em lugar incerto 

€ nao sabido, mandou a MM\*, Juiza expedir o presente Edital, pelo qual 
ficam os mesmos INTIMADOS da sentenga prolatada as fls. 31 dos 
autos, a seguir transcrita em sua parte final: ... Diante do exposto, e 

sendo o pagamento uma das formas de extingao das obrigagées, com 
fundamento no artigo 794, inciso I, do Cédigo de Processo Civil, 

declaro, por sentenga, extinta a presente execugio, determinando o 

conseqgilente arquivamento do feito, observadas as formalidades legais. 
Custas finais pela executada, P. R. I. Campos Sales, 02 de agosto de
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2006, (a) Daniela Lima da Rocha Juiza de Direito. Vai o presente edital 
afixado no local de costume e publicado na forma da Lei. Dado e 

passado nesta Cidade e COMARCA DE Campos Sales. Estado do 
Ceard, aos 28/08/2006. Eu.Maria Telma Ferreira Lima, Analista 

Judicidnio Adjunto. o digitei. Eu, Fernanda Nunes Brandiio, Diretora de 

Secretaria, o conferi ¢ subscrevi. 

DANIELA LIMA DA ROCHA 

JUIZA DE DIREITO 

ae ak 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 15 DIAS 

A MM@? Juiza de Direito Daniela Lima da Rocha, Titular desta 

COMARCA DE Campos Sales, Estado do Ceara, por nomeacio legal, 
etc. 

FAZ SABER que, perante este Juizo e expediente da Secretaria 

de Vara Unica desta Comarca, corre os autos de uma Acido Criminal, 

tombada sob n° 2006,0015,.5460-3, que a Justiga Publica move contra 

RAIMUNDO BEZERRA DE SGUSA, agnominado Neguinho, 

brasileiro, natural de Campos Sales-CE. filho de Francisco Jerénimo de 
Sousa e de Maria Rosa Bezerra de Sousa, residente, 4 época do fato, na 

Rua Maria Augusta Paiva. n.° 153, Bairro Caixa D’ Agua, Araripe/CE, ¢ 

OUTRO, como incursos nas sancdes do art. 157. § 2.°, incisos Le I, e/ 

c art, 14, II, ¢ 288 cfc art. 69 do CPB. tendo como vitima Raimundo 

Nogueira, ¢ que expedido mandado para a citaciio do denunciado supra 
qualificado, certificou o Oficial de Justica encarregado da diligéncia 

encontrar-se ele, em lugar incerto e nao sabido. Pelo que, nos termos 

do art. 361 cfc art. 365, incisos, do Codigo de Processo Penal. mandei 

expedir o presente edital. com o prazo de 15 (quinze) dias, pelo qual 

fica o mesmo CITADO para comparecer perante este Juizo, na sala das 

audiéncias do Férum Des. Pedro Pinheiro de Melo, as 10:00 horas do 

dia 17/10/2006, a fim de ser interrogado e¢ se ver processar até o 

julgamento final, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos ¢ 

passado o presente Edital, cuja 2" via fica afixada no local de costume, 

e publicado na forma da Lei, aos 14/09/2006. Eu, Maria Telma Ferreira 

Lima, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei. Eu, Fernanda Nunes Brandao, 

Diretora de Secretaria, o conferi ¢ subscrevi. 

DANIELA LIMA DA ROCHA 

JUIZA DE DIREITO 
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' P VARA 
Proc. n° 2065.0005.1172-4/0. 

EDITAL DE INTERDICAO E CURATELA 

Agio: INTERDICAO E CURATELA 
Requerente: ANTONIA CREUSA MONTEIRO CAVALCANTE. 
Interditando: FRANCISCO ANDRE MONTEIRO CAVALCANTE, 

O Dr. Anténio Josimar Almeida Alves, Juiz de Direito da 1° 
Vara da COMARCA DE Caninddé, Estado do Ceard, por nomeagiio 
legal. etc... 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juizo foram processados os termos 

de uma Acido de Interdigdo ¢ Curatela de FRANCISCO ANDRE 
MONTEIRO CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, portador de 
deficiéncia mental. filho de Francisco André Cavalcante e Maria Dalgisa 

Monteiro Cavalcante, natural de Canindé-CE, nascida aos 04.09.1973, 

a requerimento de sua irma ANTONIA CREUSA MONTEIRO 

CAVALCANTE, tendo a respectiva sentenca, datada de 28.07.2006, 
decretado a interdi¢fio de FRANCISCO ANDRE MONTEIRO 
CAVALCANTE, visto ser o mesmo portador de deficiéncia mental, ¢ 

que o toma incapacitado para reger a si proprio e para administrar seus 
bens, nomeando-lhe Curadora, sob compromisso e dispensada da 

especializacdo de bens em hipoteca legal, sua inna ANTONIA CREUSA 
MONTEIRO CAVALCANTE. E para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que 

deverd ser publicado O3(trés) vezes, com intervalo de 10(dez) dias de 
uma publicagiio para outra e afixado no lugar de costume no dtrio do 

Férum desta Comarca. Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE 

Canindé-CE, aos 18 de setembro de 2006. Eu. Sandra Elena Ximenes 

  

  

Magalhaes (analista judicidrio adjunto) digitei ¢ eu, Dra. Maria Gorete 
da Silva, Diretora de Secretaria, subscrevi. 

Dr. Anténio Josimar Almeida Alves 

JUIZ DE DIREITO - 17 VARA 
DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

ar ae 

1° VARA 
Proc. n° 2005.0005.1165-1/0. 

EDITAL DE INTERDICAO E CURATELA 

Aciio: INTERDIGAQO E CURATELA 
Requerente JULIANA VICENTE NUNES. 
Interditando: RENATO NUNES. 

O Dr. Anténio Josimar Almeida Alves, Juiz de Direito da |* 
Vara da COMARCA DE Canindé, Estado do Ceard, por nomeacda 
legal, etc... 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juizo foram processados os termos 

de uma Agio de Interdigdo e Curatela de RENATO NUNES, brasileiro, 
solteiro, portador de deficiéncia mental, filho de José Nunes e de Maria 

Nazaré Nunes, natural de Mulungu-CE, nascido aos 11.11.1946, a 
requerimento de sua sobrinha JULIANA VICENTE NUNES, tendo a 
respectiva sentenca, datada de 31.07.2006. decretado a interdicgio de 
RENATO NUNES, visto ser o mesmo portador de deficiéncia mental. 
© que o toma incapacitado para reger a si préprio e para administrar 
seus bens, nomeando-lhe Curadora, sob compromisso e dispensada da 
especializagio de bens em hipoteca legal, sua sobrinha JULIANA 

VICENTE NUNES. E para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que devera 
ser publicado O3(1rés) vezes. com intervalo de 10(dez) dias de uma 
publicagio para outra e afixado no lugar de costume no dtrio de Férum 
desta Comiarca. Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE Canindé- 
CE, aos 14 de setembro de 2006. Eu. Sandra Elena Ximenes Magalhies 
(analista judicidrio adjunto) digitei e eu, Dra. Maria Gorete da Silva, 
Diretora de Secretaria, subscrevi. 

Dr. Antonio Josimar Almeida Alves 
JUIZ DE DIREITO - 1° VARA 

DJ 21/09, 02/10 ¢ 13/10/2006 

bed 

SECRETARIA DA 24, VARA 
EDITAL DE CITACAO CRIMINAL 

PRAZO;: 15 (QUINZE) DIAS. 

Processo-Crime n° 2004.0007.8257-6(1 128/04) 
Réus: Jucilene Lib6rio Passos e outros. 

Infragdo: art. 12, caput. c/e art. 14, ambos da Lei n° 6.368/76 

A Dr.* Maria Valdenisa de Sousa Bernardo, Juiza de Dircito 
Titular da 2" Vara da COMARCA DE Canindé, Estado do Ceard. por 

nomeagac legal, etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital de citagio, com 

prazo acima mencionado, virem ou dele conhecimento tiverem, que 

por parte do representante do Ministério Publico desta COMARCA 
DE Canindé CE.. foi denunciado José Rodrigues dos Santos, bras., 

solteiro, natural de Salgueiro/PE., nascido aos 10/01/1972, filho de 
Manoel Rodrigues dos Santos e de Maria Joaquina dos Santos, agricuitor, 

residente na Fazenda Casanova. Distrito de Repassos, Bahia., como 
incurso nas sangdes do art. 12. caput, c/e art. 14, ambos da Lei n° 

6.368/76, E como nado tenha sido possivel a citagéo do mesmo por 
oficial de justiga, estando portanto em lugar incerto e nao sabido, 

mandou a MM. Juiza expedir o presente edital de citacfio, com o prazo 
de 15 (quinze) dias, pelo qual fica o denunciado acima qualificado 
CITADO de todo o teor da dentincia de fls. 02/05. Bem como 

INTIMADO para comparecer 4 audiéncia para interrogatério designada 
para o dia 10/10/2006, as 16h45min., a realizar-se no Férum Dr. 
Geréncio Brigido Neto. sito na Rua Dr. Geréncio Brigido Neto. s/n, 

COMARCA DE Canindé, Estado do Ceard, SOB PENA DE REVELIA 
e demais cominagées legais, ficando. ainda, co mesma, de logo 
INTIMABO para todos os demais atos processuais. Sera o presente 

EDITAL publicado na forma da lei e afixado na portaria deste Forum, 
Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE Canindé-CE, aos 18 de
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CASCAVEL, ESTADO DO CEARA, SECRETARIA DE 2 VARA - 
EDITAL DE CITACAO. COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. 
PROC.n°:2004.0012.7678-0 (4997). Aristéfanes Vieira Coutinho Junior, 
Juiz de Direito respondendo pela 2* Vara da COMARCA DE Cascavel, 

Estado do Ceard. por nomeagiio legal...FAZ saber aos que o presente 

        
  

setembro de 2006. Eu..Joao Batista Galdino Analista Judiciario Adjunto, 
o digitei. Eu,, Maria Iranleides Bezerra dos Santos Oliveira, Diretora de 

Secretaria, o subscrevi. . 

Maria Valdenisa de Sousa Bernardo 
JOUIZA DE DIREITO edital virem, ou o seu conhecimento tiver, que tramita neste Juizo e 

wencigte Re Sete GREE SEE SRE tS Secretaria uma ACAO DE EXECUGAO FISCAL, que tem como 

° ‘COMARCA DE CARIDADE —_ i exequente a FAZENDA PUBLICA ESTADUAL e como executada a E 
. M FERREIRA CONFECCOES - EPP, inscrita no CGC sob o n° 

Se : RE EE 03.374.241/0001-99, com uma divida no valor de RS 511,08 
EDITAL DE INTERDICAO (quinhentos € onze reais ¢ oito centavos), inscrita na divida ativa sob o 

JUSTICA GRATUITA n° 2002063915 - 013798537, tendo este edital a finalidade de CITAR 

a executada para em cinco (05) dias pagar a divida ou garantir a execugio, 
cientificando-a que o prazo para embargar ¢ de trinta(30) dias contados 
do depdsito, da juntada da prova da fianga bancdria ou da intimagao da 

penhora, informando que a sede do Juizo ¢ o Férum Des. Carlos Facundo, 
sito A Rua Prof. José Anténio de Queiroz, s/n, centro, Cascavel-Ce. 

Dado ¢ passado nesta cidade de Cascavel, Estado do Ceara, aos seis (06) 
dias do més de setembro de 2006. Eu, José Marcondes Silva Maia, 

Analista Judicidrio Adjunto, digitei. 

  

  

Agio de Interdigio 
Processo n° 2006.0008.8944-0 
Requerente: Maria Lucivanda Freitas de Carvalho 
Interditando: José Maria Alves de Freitas 

O Dr. Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Juiz Substitute 

Titular da COMARCA DE Caridade, Estado do Ceara, por titulo legal 

ete, 
Aristéfanes Vieira Coutinho Junior 

Juiz de Direito respondendo Pela 2" Vara 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele noticia 

tiverem e a quem possa interessar, que por este juizo e Secretaria de 

Vara Unica tramita uma Agdo de Interdigfio sob 0 n° 2006.9008. 8944- os 
0. onde foi decretada, por sentenga, procedente a interdig&o de JOSE 
MARIA ALVES DE FREITAS, brasileiro. solteiro, residente na Rua Dr. 

Plicido Pinho. 151, Centro, Caridade. sendo o(a) mesmo(a) portador(a} 
de doenga mental descrita 4s fls. 21 dos autos, ofa) qual foi nomeado(a) 

curador(a) do(a) interditando(a} sua irmaé MARIA LUCIVANDA 

FREITAS DE CARVALHO, brasileira. casada, do lar. residente na Rua 
Plicido Pinho, 151. Centro, Caridade/CE, que deverd representd-lo(a), 

reger sua pessoa em todos os atos da vida civil, assim como administrar 
seus bens. Do que para constar e para os efeitos do art. 1184 do CPC foi 

passado o presente Edital, que deverd ser publicado no Diario da Justiga, 
wrés vezes, com intervalo de 10 dias. Dado e passado nesta cidade e 

COMARCA DE Caridade, aos 30 de agosto de 2006. Eu, .Francisco 
Brito, AJA, o digitei ¢ eu. .Diretor de Secretaria 0 digitel e o subscrevi. 

  

  

  

  

  

  

juizo DE DIREITO DA I*. VARA 
EDITAL DE INTERDICAO 

QO DOUTOR FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE 

QUEIROZ, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1*. VARA DA 

COMARCA DE CAUCAIA, ESTADO DO CEARA, POR NOMEACAO 
LEGAL, ETC... 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele noticia 
tiverem e a quem possa interessar, que por este Juizo foi decretada a 
interdigio de MARCONDES FERREIRA LIMA, que sofre de insanidade 
mental, tendo sido nomeada a Sra, MARIA PIRES FERREIRA, curadora 
do referido interditando, cujo munus seré exercido sem limites, de 

conformidade com a Acio de Interdig¢ao, Processo n® 8511/2005, cédigo 

2005.0014.9005-4, E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, mandou o M.M Juiz expedir o presente edital de interdigao, 
que deverd ser publicado por trés (03) vezes, com intervalo de dez (10) 

dias de uma publicagao para outra. CUMPRA-SE. observadas as 
formalidades legais. Dado e passado nesta cidade de Caucaia, aos oito 

Leonardo Auguste Nunes Coutinho 
Juiz Substitute Titular 

DJ O1/09, 11/09 e 21/09/2006 

  
  
  

COMARCA DE CASCAVEL 
  

  

ISENTO DE CUSTAS - artigo 8°, IV da Lei 6.830/80), bem 
como art,10, I da Lei 12.381/94 

PODER JUDICIARIO - JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE 

CASCAVEL, ESTADO DO CEARA, SECRETARIA DE 2" VARA - 

EDITAL DE CITACAO, COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. 

PROC.n*:2004,0012.7683-6 (5000), Aristéfanes Vieira Coutinho Junior, 

Juiz de Direito respondendo pela 2° Vara da COMARCA DE Cascavel, 
Estado do Ceard, por nomeagao legal...FAZ saber aos que o presente 

dias do més de setembro do ano de dois mil e seis, Eu, Marta Maria 
Rocha Oliveira, Aux. Judicidria, digitei. E Eu Sandra Carvalho de Oliveira, 

Diretora de Secretaria. subscrevo. 

FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE QUEIROZ 

JUIZ DE DIREITO TITULAR DA I+. VARA 
DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

eux 

edital virem, ou o seu conhecimento tiver, que tamita neste Jufizo ¢ 

Secretaria uma ACAO DE EXECUGAQ FISCAL, que tem como 
exequente a FAZENDA PUBLICA ESTADUAL e como executada a 

EDVALDO ELIAS DA COSTA - EPP. inscrita no CGC sob o n° 

00.608.392/0001-76, com uma dfvida no valor de RS 2.429,89 (dois 

mil, quatrocentos e vinte e nove reais e citenta ¢ nove centavos), 

inscrita na divida ativa sob o n° 7001006047 — 200007668 -001771515, 
tendo este edital a finalidade de CITAR a executada para em cinco (05) 
dias pagar a divida ou garantir a execugio, cientificando-a que o prazo 
para embargar é de trinta(30) dias contados do depdsito, da juntada da 

prova da fianga bancdria ou da intimagdo da penhora. informando que 
a sede do Juizo € o Férum Des. Carlos Facundo, sito & Rua Prof. José 
Aoténio de Queiroz, s/n, centro, Cascavel-Ce. Dado e passado nesta 

cidade de Cascavel, Estado do Ceard. aos seis (06) dias do més de 
setembro de 2006, Eu, José Marcondes Silva Maia, Analista Judicidrio 
Adjunto, digitei. 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

O DGUTOR FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE 

QUEIROZ, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA I? VARA DA 
COMARCA DE CAUCAIA, POR NOMEACAO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUICGES LEGAIS. ETC. 

FAZ saber aos que o presente Edital de Citacio virem ou dele 

tiverem conhecimento e a quem interessar, que tem curso perante este 

Juizo e expediente nesta Secretaria da 1* Vara da COMARCA DE 
Caucaia, uma ACAO DE USUCAPIAQ, processo n° 9398/06 ( 
2006.0010.3194-5}, requerida por MARIA DE FATIMA BARRETO 

DA SILVA, brasileira, residente 4 Rua M, n°184, Granja Veraneio Icarai, 
{carai, Caucaia-CE; alegando posse mansa e pacffica, sem oposigiio 
nem interrupcao hd mais de 15 anos, de um terreno urbano, de forma 

irregular, em ESCALA de 1.250, distando 180,00m do pento P=0 na 
diregio sul-norte para Avenida Central que liga A Praia do Icaraf a Prata 

do Cumbuco, com uma casa residencial n° 184, situada no Lote 22, da 
Quadra 07, Loteamento Granjas de Veraneio Icarai, Caucaia-CE, 
pertencente 2 Maria de Fatima Barreto da Silva. AREA = 357,50 m? 

PERIMETRO 87,00m. Ao Nascente ( frente), do ponte PO=0 ao 

ponto P1 medindo 11,00 metres, extremando com a Rua M; Ao Poente 

( fundos): Do Ponto P?, ao Ponto P3, medindo 11,00m, extremando 
com a Rua N; Ao Sul ( lado direito); Do Ponto P1 ao Ponto P2, 

Aristéfanes Vieira Coutinho Junior 

Juiz de Direito - respondendo pela 2" Vara 

se a a 

ISENTO DE CUSTAS - artigo &, IV da Lei 6.830/80), bem 
como arti, I da Let 12.381/94 
PODER JUDICIARIO - JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE  
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medindo 32.50m. extremando com o lote 21, da Quadra 07, pertencente 
a Jofio Francisco de Lima; Ao Norte( lado esquerdo): Do ponto P3 
ao Ponto PO=O medindo 32.50m, extremando com o lote 23, da 
Qudra 07, Pertencente a Leonor Fyth. Para contestar a presente acio 
no prazo de [5{quinze) dias. ficando citentes de que, em nao sendo 
contestada a presente agio, presumir-se-Ao0 aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados na peti¢ao inicial. CUMPRA-SE, observadas as 
formalidades legais. Dado e passado nesta Cidade e COMARCA DE 
Caucaia, Estado do Ceard, aos aito dias do més de setembro do ano de 
dois mil ¢ seis. Eu, Maria Zuleide, Auxiliar Judicidria. digitei, e Eu, 
Sandra de Carvalho Oliveira, Diretora de Secretaria, subscrevi. 

FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE QUEIROZ 

JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1+. VARA 

ae 

EDITAL DE CITACAO 
COMARCA DE CAUCAIA JUIZO DE DIREITO DA I? VARA 

© DR. FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE QUEIROZ, 

JUIZ DE DIREITO TITULAR DA I? VARA DA COMARCA DE 

CAUCAIA, ESTADO DO CEARA, POR NOMEACAO LEGAL, ETC... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citagéio virem ou dele 

noticia tiverem, ou 4 quem possa interessar, que tem curso perante este 
Juizo e expediente nesta Secretaria da 1° Vara, um processo n®* 9729/06 
( 2006,0020.2295-8), Ago de Conversio de Separagic em Divércio, 
promovida por MARY VITORINO FEITOSA, brasileira, separada, do 

lar, residente e domiciliada na muall, n° 90, Parque Tabapud, Caueaias 
CE, ,contra RAIMUNDO NONATO PEREIRA CASTRO, brasileiro, 

separado, auténomo. residente em lugar incerto ¢ nio sabido. Fica 
desde logo o promovido CITADO para contestar a presente acio no 
prazo de 15 (QUINZE) dias, sob pena de serem considerados como 
verdadeiros, os fatos alegados pelo autor na peticdo inictal, CUMPRA- 
SE, observadas as formalidades legais, Dado ¢ passado nesta cidade e 
COMARCA DE Caucaia. aos nove dias do més de setembro do ano de 
dois mil e seis. Eu, Maria Zuleide, digitei, e Eu, , Sandra de Carvalho 

Oliveira. Diretora de Secretaria, subserevi. 

FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE QUEIROZ 

JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1.VARA 

Et 

EDITAL DE INTIMACAO 

O DOUTOR FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE 

QUEIROZ, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA I* VARA DA 
COMARCA DE CAUCATA. ESTADG DO CEARA, POR NOMEACAO 
LEGAL, ETC... 

PAZ SABER’ aos que o presente edital virem ou dele noticia 
tiverem a quem possa interessar, que tem curso perante este Jufzo ¢ 

expediente nesta Secretaria da 1° Vara, um processo n.° 8813/2005 
(2005.0022.3315-2), Ago de RECONHECIMENTO e DISSOLUCAO 
DE UNIAO ESTAVEL, promovida por MIRIAN ALVES BA SILVA 
contra RAIMUNDO NONATO COELHO DOS SANTOS, € o presente 
para [INTIMAR a parte AUTORA, para, NO PRAZO DE 48 

(QUARENTA E OITO) HORAS, DAR MOVIMENTACAO AO FEITO, 
SOB PENA DE EXTINCAO. CUMPRA-SE. observadas as formalidades 
legais. Dado e passado nesta cidade de COMARCA DE Caucaia, aos 
doze dias do més de setembro do ano de dois mil e seis. Eu, Marta Maria 

Rocha Oliveira, Auxiliar Judicidria, digitei e Eu, , Sandra de Carvalho, 
Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE QUEIROZ 

JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1° VARA 

Hike 

EDITAL DE INTIMAGAO 

O DOUTOR FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE 

QUEIROZ, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 17 VARA DA 

COMARCA DE CAUCAIA, ESTADO DO CEARA, POR NOMEACAO 
LEGAL, ETC... 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele noticia 
tiverem a quem possa interessar, que tem curso perante este Juizo e 
expediente nesta Secretaria da 1* Vara, um processo n.° 8267/2005 
(2005.0008.4579-7), Agio de ALIMENTOS, promovida por LETICIA 

PINHEIRO DE ABREU, rep. por sua mie ANDREA PINHEIRO   

SILVEIRA contra FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE ABREU, ¢ 0 
presente para INTIMAR a parte AUTORA, para que PROCEDA A 
MOVIMENTACAO DO FEITO. NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E 

OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINCAO. CUMPRA-SE, observadas 
as formalidades legais. Dado e passado nesta cidade de COMARCA DE 
Caucaia, aos doze dias do més de-setembro do ano de dois mil e seis. Eu, 
Marta Maria Rocha Oliveira. Auxiliar Judicidria, digitei ¢ Eu, , Sandra 
de Carvalho, Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE QUEIROZ 

JUIZ DE DIREITG TITULAR DA I* VARA 

ae 

EDITAL DE INTIMACAO 
COMARCA DE CAUCAIA JUIZO DE DIREITO DA 1° VARA 

Df-se a gratuidadé da Justiga, conforme despacho do M.M., Juiz de 
Direito Titular. Dr. Francisco Biserril Azevedo de Queiro. as fs. 11. 

© DR. FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE QUEIROZ. 

JUIZ DE DIREITO TITULAR DA IF VARA DA COMARCA DE 

CAUCAIA, POR NOMEACAO LEGAL, ETC... 

FAZ SABER aos que o presente edital de intimagdo virem ou 
dele noticia tiverem, ou a quem possa interessar, qué tem curso perante 
este Jufzo ¢ expediente nesta Secretaria da I" Vara, um processo n° 
8181/2005 (2005.0005.8192-7), Agio de EXECUCAO DE 
PRESTAGOES ALIMENTICIAS, promovida por MAYON EVERSON 
DE OLIVEIRA, menor, rep. sua genitora LUCISONIA MARIA DE 
OLIVEIRA, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada na Rua 

104, Planalto Caucaia, Caucaia/CE. contra MARCOS JOSE DE 
OLIVEIRA, residente na Rua Pe, Cicero, casa 918, Parque Araxd, 
Fortaleza-CE. Fica desde logo a autora INTIMADA para no prazo de 
48 (quarenta € oito) horas, dar movimentagiio ao feito, sob pena de 
EXTINGAO. CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Dado ¢ 
passado aos dezoito dias do més de setembro de dois mil ¢ seis. Eu. 
Marta Maria Rocha Oliveira, Auxiliar Judicidria, digitei, ¢ Eu, , Diretora 
de Secretaria, subscrevi. 

FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE QUEIROZ 

JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 14.VARA 

ek 

JUIZO DE DIREITO DA 47 VARA 
“Dd-se 4 gratuidade da Justica, conforme isengdo prevista na 

lei™. 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 

O DOUTOR JOSE PIO PORTO BELEM, Juiz de Direito da 4" 
Vara da COMARCA DE Caucaia, Estado do Ceard, por nomeacdo, no 
uso de suas atribuigGes legais, etc. 

FAZ saber aos que o presente Edital de Citagio com prazo de 
vinte (20) dias virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar 
possa que tem curso pelo Juizo de Direito da 4" Varada COMARCA DE 

Caucaia, uma Aco de Adoca, processo n° 2004.0007.3948-4 (11402/ 

04), promovida por TARCILIA -CABRAL DE SOUZA; CITE(M) - 
SE a mae bioldgica da menor FERNANDA RODRIGUES DE 
CASTRO, de todo conteddo da ago supra mencionada; INTIME(M- 
SE para que compareca 4 sala de audiéncias da 4° vara, Férum de 
Caucaia, sito 4 rua Juaci Sampaio Pontes, s/n, altos, Centro, Caucaia- 
CE, para audiéncia designada para o DIA 04 DE OUTUBRO DE 2006, 
AS 10:30 HORAS, ocasidio em que poderd contestar a agio, através 
de advogado, Estando a(o)(s) mesmato)(s) em lugar incerto e nao 
sabide, determinou 0 MM Juiz da 4° Vara a expedigéo do presente 
edital, CUMPRA-SE observadas as formalidades legais. Dado e passado 

nesta Cidade e COMARCA DE Caucaia, Estado do Ceard, aos quatro 
(04) de agosto do ano dois mil ¢ seis (2006), Eu, Sulamita Melo de 
Almeida, Diretora de Secretaria, que o assino e¢ subscrevo. 

JOSE PIO PORTO BELEM 
Juiz de Direito da 4* Vara, 

wh deat 

EDITAL DE CITAGAO CRIMINAL PRAZO DE 15 (QUINZE) 
DIAS 

© DOUTOR, JOSE PIO PORTO BELEM, JUIZ DE DIREITO 
DA 4 VARA DA COMARCA DE CAUCAIA, ESTADO DO CEARA,
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POR NOMEACAO LEGAL. ETC. 
FAZ SABER aos que o presente Edital de Citagao virem ou 

dele noticia tiverem e a quem interessar possa, que fem curso por esté 
Juizo e expediente da 4° Vara da COMARCA DE Caucaia, nos autos do 

processo criminal de n°, 2002.0002.5805-0 (12335/05), Art. 304 do 
CPB, onde a Justiga Publica move contra JOSUE BORGES DA 

SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Macapd-AP, nascido 
aos 23 de julho de 1976, filho de Pedro Paulo da Silva e Deusa Maria 
Borges da Silva; CITE(M)-SE, o(s) acusado(s) supra mencionado(s) de 

todo contetido da dentincia. INTIME(M)-SE, para que comparega(m), 

acompanhado de advogado, a sala de audiéncia da 4° Vara, Forum de 
Caucaia, situado A Rua Juaci Sampaio Pontes, s/n, altos, Centro, Caucaia 
- CE, para audiéncia de interrogatério designada para o DIA 11 DE 
OUTUBRO DE 2006, AS 13:00 HORAS, estando o(s) mesmo(s) em 
lugar incerto ¢ niic sabido, determinou 0 MM. Juiz de Direito da 4° 
Vara, a expedicfo do presente edital com prazo de 15 (quinze) dias. 
CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta 

cidade e COMARCA DE Caucaia, Estado do Ceard, ao(s) cinco (05) 

dia(s) do més de setembro do ano dois mil e seis (2006). Eu,Sulamita 

Melo de Almeida, Diretora de Secretaria, que o digitei, assino e subscrevo. 

JOSE PIO PORTO BELEM 
JUIZ. DE DIREITO DA 4 VARA 

re 

JUIZO DE DIREITO DA 4a VARA 

“Da-se a Gratuidade da Justica, conforme despacho do(a) M.M. Juiz(a) 

de Direito, Dr. José Pio Porto Belém, as fls.02." 

O DOUTOR JOSE PIO PORTO BELEM, JUIZ DE 
DIREITO DA 4a VARA DA COMARCA BE CAUCAIA, ESTADO 

DO CEARA, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC. 

FAZ SABER a quem interessar possa que tramitou por este 

Jufzo, sob o n° 2005.0025.6663-1 (13.350/05), uma Ago de 

Interdigo, figurando como requerente MARIA DO SOCORRO 

DA SILVA DOS SANTOS, ¢ interditando(a) MANOEL CARNEIRO 

DA SILVA. « que apés ter seguido em seus regutares termos, foi decretada 

a interdig#o deste(a) pelo MM. Juiz de Direito da 4 Vara. Dr. José Pio 

Porto Belém, que em terme integrais, de acordo com a parte dispositiva, 

a seguir descrita: “Ante o exposto, face o resultado do exame pericial, 

e por tudo o mais que dos autos consta. DECRETO a interdigdo do 
requerido MANOEL CARNEIRO DA SILVA, declarando-o 
absolutamente incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da vida civil, 

na forma do art. 3°, II, do Cédigo Civil, e, de acordo com o art. 1.775, 

§ 2°, deste estatuto, nomeio-Ihe Curadora a requerente MARIA. DO 
SOCORRO DA SILVA BOS SANTOS. Em obediéncia ao disposto no 

art. 1.184 do Cddigo de Processo Civil e no art. 12, III, do mesmo 
Cédigo, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 

local e no Orgiio Oficial por ués vezes, P. R. L, e, certificado o trinsito 
em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Ciéncia o 

Ministério Publico. Caucaia, Ceara, sete (07) de agosto do ano de 2006. 

JOSE PIO PORTO BELEM. Juiz de Direito’, CUMPRA-SE observadas 
as formatidades legais. Dado e passado nesta Cidade ¢e COMARCA DE 

Caueaia, aos cinco (05) dias do més de setembre do ano dois mil e seis 

(2006)..Eu, Sulamita Melo de Almeida, Diretora de Secretaria, que o fiz 

digitar, assino ¢ subscrevo. 

JOSE PIG PORTO BELEM 
Juiz de Direito da 4° Vara. 

DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

aad 

EDITAL DE CITACAO CRIMINAL PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS 

O DOUTOR, JOSE PIO PORTO BELEM, JUIZ DE DIREITO 
DA 4* VARA DA COMARCA DE CAUCAIA, ESTADO DO CEARA, 

POR NOMEACAO LEGAL, ETC. 
FAZ SABER acs que o presente Edital de Citag3o virem ou 

dele noticia tiverem e a quem interessar possa, que tem curso por este 

Juizo e expediente da 4° Vara da COMARCA DE Caucaia, nos autos do 

processo criminal de n°. 2004.0003.8499-6 (13741/06), Art. 16 da 

Lei n° 6.368/76, onde a Justiga Publica move contra RICARDO   

ROSENTHAL RODRIGUES vulgo “CUCA”, brasileiro, casado, 
soltciro, empresdrio, natural de Sio Paulo-SP, nascido aos 12.09.76, 

filhe de Elfdio Grandi Rodrigues ¢ Virginia Rodrigues; CITE(M)-SE, 
o(s) acusado(s) supra mencionado(s) de todo conteddo da dentincia. 

INTIME(M)-SE. para que comparega(m), acompanhado de advagado, 
4 sala de audiéncia da 4° Vara, Forum de Caucaia, situado 4 Rua Juaci 

Sampaio Pontes, s/n, altos, Centro, Caucaia - CE, para audiéncia de 

interrogatério designada para.o DIA 05 DE OUTUBRO DE 2006, AS 

13:00 HORAS, estando o(s) mesmof(s) em lugar incerto e¢ nfo sabido, 

determinou o MM, Juiz de Direito da 4° Vara, a expedigdo do presente 

edital com prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, observadas as 

formalidades legais. Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE 

Caucaia, Estado do Ceara, ao(s) vinte e trés (23) dia(s) do més de 

agosto do ano dois mil ¢ seis (2006). Eu,Sulamita Melo de Almeida. 

Diretora de Secretaria, que o digitei, assino ¢ subserevo. 

JOSE PIO PORTO BELEM 
JUIZ DE DIREITO DA 4* VARA 

Hoge te 

DITAL DE CITACAO CRIMINAL PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS 

O DOUTOR, JOSE PIO PORTO BELEM, JUIZ DE DIREITO 

DA 4 VARA DA COMARCA DE CAUCAIA, ESTADO DO CEARA, 

POR NOMEACAO LEGAL, ETC. 
‘FAZ SABER aos que o presente Edital de Citagio virem ou 

dele noticia tiverem e a quem interessar possa, que lem curso por este 
Jufzo ¢ expediente da 4° Vara da COMARCA DE Caucaia, nos autos do 

processo criminal de n°. 2000.0142.4684-9 (6177/98), Art, 10 da 

Lei n°. 9.437. onde a Justign Publica move contra ANTONIO 
RIBAMAR AGUIAR, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Sifo 

Benedito-CE, nascido aos 26.01.53. filho de Joao Alves de Aguiar ¢ 

Carolina Alves Alcantara; CITE(M)-SE, o(s) acusado(s) supra 

mencionado(s) de todo contedido da denincia. INTIME(M)-SE, para 

que compareca(in), acompanhado de advogado, 4 sala de audiéncia da 

4 Vara, Forum de Caucaia, situado & Rua Juaci Sampaio Pontes, s/n, 

altos, Centro, Caucaia — CE, para audiéncia de interrogatério designada 

para o DIA 04 DE OUTUBRO DE 2006, AS 11:00 HORAS, estando 
o{s) mesmo(s) em lugar incerto e nio sabido, determinou o MM. Juiz de 
Direito da 4" Vara, a expedicio do presente edital com prazo de 15 
(quinze) dias. CUMPRA-SE, observadas as formalidades fegais. Dado e 

passado nesta cidade e COMARCA DE Caucaia, Estado do Ceard. ao{s) 
dezesseis (16) dia(s} do més de agosto do ano dois mil ¢ seis (2006). 

Eu,Sulamita Melo de Almeida, Diretora de Secretaria, que o digitei, 
assino e sudscrevo. 

JOSE PIO PORTO BELEM 
JUIZ DE DIREITO DA 4 VARA 
  
  

COMARCA DE CEDRO 
  

  

Proc, N°. 2004.0010.0174-8 “Dd-se a gratuidade da Justiga, 
conforme despacho do Juiz de Direito. Pedro de Aratjo Bezerra, ds 
fls.02". EDITAL DE INTERDICAO O BEL. IRANDES BASTOS 

SALES, MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CEDRO, 

ESTADO DO CEARA, POR NOMEACAO LEGAL, ETC. FACO 

SABER a todos quantes o presente edital virem que, por este Jufzo 
foram processados os termos da interdigio de KATIA ALBUQUERQUE 
DE SOUZA a requerimento de sua. prima senhora Maria das Gragas 
Leite, tendo a respectiva sentenga, datada de 08 de agosto de 2006, 

nomeada a mesma MARIA DAS GRACAS LEITE, curadora da 
interditanda e declarada esta com absoluta incapacidade civil, visto que 
sofre de paralisia cerebral com tetraplegia e deformidade total do 
esqueleto, cujo “miinus” serd exercido sem limites. Este edital seri 

publicado por 3 (trés) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, pelo drgao 
oficial, para os devidos fins. Dado e passado nesta cidade de Cedro, aos 

oitc (08) dias de agosto do ano de dois mil e seis. Eu, Maria Socorro 

Moreira Victor, Diretora de Secretaria. que digitei e subscrevi. 

Bel. Irandes Bastos Sales 

Juiz de Dircito 

DJ 30/08, 11/09 e 21/09/2006 

Rot fe
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EDITAL DE CONVOCAGAO DOS JURADOS 

DRA. HELGA MEDVED - MM, JU(ZA DE DIREITO 

TITULAR DA UNIDADE DO JECC DE IGUATU, RESPONDENDO 
PELO EXPEDIENTE JUDICIARIO DESTA COMARCA DE CEDRO, 

ESTADO DO CEARA, PGR DESIGNACAO LEGAL , ETC. 

FAZ SABER aos que o presente Edital de convocacio virem ou 
dele conhecimento tiverem que. de acordo com o art. 439 do CPP. se 
procedeu a0 sorteio dos jurados que fario parte da Reuniado Ordinana do 
Tribunal Popular do Jiri desta COMARCA DE Cedro - Ceara, cuja 

pauta 4 seguir transcrevo: Dia 26.10.2006: CILMAR ALVES DE 
OLIVEIRA, ref. proc. n* 2000.0222.0312-6; Dia 06.11.2006: LUIZ 
RIBEIRO LAURINDO, ref. proc. n® 2000.0221.9825-4; Dia 
09.11.2006: GEORGENY CAIMY QUINTINO DE SOUZA, ref. prac, 

n° 2005.0011.3559-9, Dia 20.11.2006: MIGUEL MOREIRA, ref. proc. 
n° 2000.0221.9848-3; Dia 23.11.2006: JOSE FRANCISCO DE SOUZA, 
ref. proc. n° 2004.0010.0197-7 e Dia 07.12.2006: AGENOR FCO 

ALCANTARA. ref. proc. n° 2000.0222.1668-6, todos os julgamentos 

inictando-se As 8:00 horas. tendo sido sorteados titulares os seguintes 

cidadios e cidadads, os quais de logo fieam convocados por este Edital: 

- Comercidiria 
- Funciondrio publica 

- Funciondrio publico 

O1 —.Alexandra Alves de Souza 

02 - Antonio Batista Lima Filho 
03 — Francisco Clementino da Silva 

aposentado 

O4 - Francisco Pereira Silvério 

05 — Francre Alves de Oliveira 

06 - Francisco Moézio Lopes Dias 

07 -— Marcelo Bezerra Ferreira 
Sanitiria 

- Estudante Universitario 

- CEFET/UNED/CEDRO 
- Funciondrio Publico 

- Agente da Vigilincia 

08 — Francisco Edson Reis Dias Bezerra - Radialista 

09 — Francisco Daniel Braga - Estudante 
10 - Francisca Maria de Jesus - Pedagoga 

1] ~— Ana Maria Alves de Matos 

12 — Edson Ramalho Fernandes 

13 - Osvaldo Fernandes Lima Junior 

14 - Maria Edilma da S. Gongalves 
15 - Joio Ferreira Barros Neto 

16 — Francisea Belga Galdino Dias 

- Funciondria Publica 
- Estudante Universitirio 

- Funcionario ptiblico 

- Estudante Universitéria 
~ Funciondrio da SAMIC 

- Posto de Sade 

17 — Mérvio Amaro Alves - Professor 

18 — Silvania Clésia M. Bezerra - Comerciante 

19 — Maria Celma de Aratijo Vieira - Professora 

20 ~ José Pereira Lima Filho - ETFCE 

21 - Albaneis Patricio F. Barros - Comerciirio 

E os suplentes: 1- Maria de Fétima Pereira Alencar, 2- Prancivan 
Araujo Nascimento, 3- José Cleyton Costa Araujo, 4- Risoieide Bezerra 
da Silva e 5- Roberlania Monteiro Santos. 

CUMPRA-SE NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI. Dado ¢ 

passado na COMARCA DE Cedro-CE, aos treze (13) de setembro de 

2006. Eu, Maria Socorro Moreira Victor Lopes, Diretora de Secretaria, 
que-digitei ¢ subscrevi. 

Dra, Helga Medved 
Juiza de Direito-Resp. 

te hook 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 15 DEAS 

DRA, HELGA MEDVED - MM. JU[ZA DE DIREITO 
TITULAR DA UNIDADE BO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE IGUATU, RESPONDENDO PELO 

EXPEDIENTE JUDICIARIO DESTA COMARCA DE CEDRO, 

ESTADO DO CEARA, POR DESIGNACAO LEGAL, ETC. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou seu 

conhecimento tiverem, que perante este Juizo ¢ expediente nesta 

Secretaria de Vara Unica, foi denunciado pela Promotoria de Justiga 

desta Comarca nos autos n° 2005.0016.2214-7, José Iran Lima, 

brasileiro, motorista, filho de Francisco Raimundo de Lima e Luiza 
Zilda Lima, com enderego na rua Chiquinho Carteiro, s/n — Alto da 
Padeiro - Cedro - Ceard, como incurso nas penas do ant. 147 do CPB, 

Que expedido mandado para citagiio do referido denunciade, certificou 

o oficial de justiga encarregado da diligéncia, As fis. 15, dos autos, 
encontrar-se ele em lugar incerto e néo sabido. Pelo que. nos termos do 
art, 361, cfc art. 365, § unico, do CPP, foi expedido o presente edital 
com prazo de 15 (quinze) dias pelo qual fica o mesmo acusado CITADO 

para comparecer perante este Juizo, na sala de audiéncias do Forum   

  
local. sito na Rua Cel. Joie Candido, 578 - Cedro-CE. no dia 
26.10.2006, 4s 11:00 horas, a [im de ser interrogado, ¢ se ver processar 

¢ julgar como incurso nas sangGes penais acima mencionadas. ficando 

desde logo citado para os demais termos @ alos do processo até o 
julgamento final. Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE Cedro, 

Estado do Ceard, aos doze (12) dias do més de setembro ano de dois mil 

e seis (2006). Eu,Maria Socorro Moreira Viclor Lopes — Direlora de 
Secretaria, que digitei e subscrevi. 

Dra. Helga Medved 
Juiza de Direito 

bad] 

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 15 DIAS 

DRA. HELGA MEDVED - MM. JUIZA DE DIREITO 

TITULAR DA UNIDADE DO JUIZADO ESPECIAL CiVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE. IGUATU. RESPONDENDO PELO 

EXPEDIENTE JUDICIARIG DESTA COMARCA DE CEDRO, 

ESTADO DO CEARA, POR DESIGNACAO LEGAL, ETC. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou seu 

conhecimento tiverem. que perante este Juizo e expediente nesta 
Secretaria de Vara Unica, foi denunciado pela Promotoria de Justiga 
desta Comarca nos autos n° 2006.0004.0476-4, ANTONIO NUNES 
DA SILVA JUNIOR, conhecido por “Jénior capeta”, brasileiro, 

solteiro, servente, filho de Antonio Manelzinho Nunes da Silva e Izabel 

Nunes da Silva, com enderecoe na rua Bard de Studart, 154, bairro da 
Divisio - Cedro ~ Ceari. como incurso nas penas do art. 155 do CPB. 

Que expedido mandado para citagde do referido denunciado. certificou 
o oficial de justiga encarregado da diligéncia, as fls. 24v, dos autos, 

encontrar-se ele em lugar incerto ¢ ndo sabido. Pelo que, nos termos do 
art. 361, cfc art. 365, § Gnico, do CPP, foi expedido o presente edital 
com prazo de 15 (quinze) dias pelo qual fica o mesmo acusado CITADO 
para comparecer perante este Juizo, na sala de audiéncias dg Forum 

local, sito na Rua Cel. loio Candido. 578 - Cedro-CE, no dia 
10.10.2006, ds 09:45 horas, a fim de ser interrogado, ¢ se ver processar 
e julgar como incurso nas sangdes penais acima mencionadas, ficando 
desde logo citado para os demais termos ¢ atos do processo até o 
julgamento final. Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE Cedro, 
Estado do Cearé, aos doze (12) dias do més de setembro ano de dois mil 

e seis (2006). Eu,Maria Socorro Moreira Victor Lopes — Diretora de 
Secretaria, que digilei e subscrevi. 

Dra. Helga Medved 

Jufza de Direito-Resp. 

  

  

COMARCA DE CRATEUS 
sao 

  

  

SECRETARIA DA 1° VARA 
EDITAL DE INTERDICAO 

PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
JUSTICA GRATUITA 

Dé-se a gratuidade da Justiga. conforme despacho do(a) M.M Suiz(a) de 
Direito, Dr.(a} José Airton da Silva, as fls. 02 

PROCESSO N?® 2065.0006.9134-0 

O Dr. MAGNO GOMES DE OLIVEIRA, Juiz de Direito da 1* 
Vara da COMARCA DE Cratetis-Ce, por nomeacio legal, etc. 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital, virem ou dele 

tiverem conhecimento que, tendo em vista o requerimento formulado 
por FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA, através de seu/sua 

advogado(a) legalmente habilitado(a), foi decretada por este jufzo a 
interdigio de FRANCISCO EDVALDO DE OLIVEIRA, brasileiro, 

solteiro, nascido aos 06/07/1965, residente na Rua Jodo Ribeiro Lima, 

20, Cratetis/Ce, pois a pericia médica constatou que o(a) interditando{a) 

€ portador(a) de esquizofrenia (CID-10 e F-20), o que o(a) tora incapaz 
para exercer pessoaliente, os atos da vida civil, tendo-lhe sido 

tomeado(a} curador(a) o(a) préprio(a) requerente.tudo na conformidade 
da sentenga datada de 16/08/2006, prolatada nos autos do processo em 
epigrafe. E para que ningudém alegue ignordncia, mandou expedir o 

presente Edital, que sera publicado no érgdo oficial por 03(trés) vezes, 
com intervalos regulares de 10(dez) dias, e afixado no local de costume. 
Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE Cratets/CE., aos 6 de
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setembro de 2006. Eu, Rosemary Soares de Pinho, auxiliar a disposigio. 
o digitei.Eu, Rosangela de Moraes Evangelista, Diretora de Secretaria, 

conferi ¢ subscrevi. 

Dr, MAGNO GOMES DE OLIVEIRA 

Juiz de Direito 
DI_ 11/09, 21/09/ © 02/10/2006 

eae 

SECRETARIA DA I? VARA 
EDITAL DE INTERDICAO 

PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
JUSTICA GRATUITA 

Dé-se a gratuidade da Justiga. conforme despacho do(a) M.M Juiz(a) de 
Direito, Dr.(a) José Airton da Silva, as fis. 02 

PROCESSO N° 2003.008.02967-8 (2000.0229,5350-8) 

O Dr MAGNO GOMES DE OLIVEIRA, Juiz de Direito da I 

Vara da COMARCA DE Cratetis-Ce. por nomeacio legal, etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital, virem ou dele 

tiverem conhecimento que, tendo em vista o requerimento formulado 
por FRANCISCA NAIR SOARES, através de seu/sua advogado(a) 
legalmente habilitado(a), foi decretada por este jufzo a interdicao de 

FRANCISCO UILAMES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/ 
05/1960, residente na Localidade de Xavier, Crateds/Ce. pois a pericia 
médica constatou que o(a) interditando(a) é portador(a) de retardo 

mental (F-70). 0 que o(a) torna incapaz para exercer pessoalmente, os 
atos da vida civil, tendo-Ihe sido nomeado{a) curador{a) o(a) préprio(a} 

requerente,tudo na conformidade da sentenga datada de 16/08/2006, 

prolatada nos autos do processo em epigrafe, E para que ninguém 
alegue ignordncia, mandou expedir o presente Edital. que sera publicado 

no é6rgdo oficial por O3ftrés) vezes, com intervalos regulares de 10(dez) 
dias. e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade e 
COMARCA DE Cratets/CE., aos 6 de setembro de 2005, Eu, Rosemary 
Soares de Pinho. auxiliar a disposicdo, o digitei.Eu, Rosangela de Moraes 

Evangelista, Diretora de Secretaria. conferi e subscrevi. 

Dr. MAGNO GOMES DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito 

DL11/09, 21/09/ ¢_ 02/10/2006 
  
    

COMARCA DE EUSEBIO 
  

  

  

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

Da-se a gratuidade da Justica, conforme despacho do MM. Juiz 
de Dircito Titular, Dr. Eli Goncalves Junior, 4s fls.12 dos autos. 

O Dr ELI GONCALVES JONIOR, Juiz de Direito, desta 

COMARCA DE Eusébio, Estado do Ceard, por nomeagio legal, etc. 
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele 

conhecimento tiverem que por este Juizo e expediente desta Secretaria, 
tem curso uma Agdo de Usucapifio Extraordindrio - Processo 
n°2004.0004.7626-2, em que € requerente SUZETE SANTOS DE 

SOUZA, brasileira, solteira, do lar, inserita no CPF sob o 
n°119.608.133-53, residente e domiciliada na Av. Herdclito Graca, 
n°1142, Fortaleza Ceard, objetivando-lhe sejam declarado o dominio 

do seguinte imével: UM TERRENO, situado no lugar LAGOINHA, no 

Municipio e COMARCA DE Eusébio, Estado do Ceard, distande para 
o seu lado direito(Norte) $4,00m para a Rua Guaramirim, que segue por 

esta para o seu lado esquerdo(Poente) 350,00m para a Rua Blumenal, 
localizado no Loteamento denominado de PARQUE [TOUPAVA, 

constitufdo pelo lote 13(treze) da quadra F, de forma regular, medindo 

12,50m de frente por 40,00m de fundos, perfazendo uma drea de 
500,00m?, cujo terreno tem as seguintes confrontacdes: AO 
POENTE(FRENTE), com a Rua Jaragud; AO NASCENTE(FUNDOS}, 
com o lote O8{oito) da mesma quadra, pertencente a Paulo S4 e sua 
mulher; AO NORTE({LADO DIREITO), com o Icte 14(quatorze) da 

mesma quadra, de propriedade de Antdnio Silva Mendonga, antes de 
propriedade de Francisco Naif Said Silva; e¢, AO SUL(LADO 
ESQUERDO), com o lote 12(doze) também da mesma quadra, de 

propriedade de Gerardo Randal Pompeu Filho e sua mulher. Assim pér 
este edital ficam citados todos os possiveis interessados é terceiros. 

seus cOnjuges, se casados forem, bem como. dos confinantes ¢ da   

pessoa em cujo nome esta transcrito o imével usucapiendo: 

PAULO SA e sua mulher MARIA PACANHA DE SA, para querendo, 
comparecerem para todos os atos do processo, principalmente 
contestacio que deverd ser oposta no prazo de quinze (15) dias, sob 

pena de revelia, caso em que se presumirem aceitos como verdadeiros, 
os fatos articulados pela autora na peticdo inicial. Dado e passado nesta 

Cidade e COMARCA DE Eusébio, Ceard, aos 30 dias do més de agosta 

de 2006. Eu. Maria de Fatima Castro Cordeiro, Diretora de Secretaria, 
respondendo. o digitei. 

ELI GONCALVES JUNIOR 

JUIZ DE DIREITO 

a i ae 

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 

JUSTICA GRATUITA 

EXPRESSAO: Dii-se a gratuidade da Justica, conforme despacho do 
MM. Juiz de Direito Titular, Dr. Eli Gongalves Junior, a f1.15. 

O Dr. ELI GONGALVES JUNIOR, Juiz de Direito Titular 
desta COMARCA DE Eusébio, Estado do Ceari, por nomeagao legal, 
etc. 

FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juizo e expediente desta Secretaria, 

tem curso uma Agdo de Usucapide - Processo N°2005.0020.9940-5, 
em que é requerente ALO[SIO BESERRA JUNIOR, brasileiro, 
solteiro, servidor publico estadual. residente e domiciliado na Rua Sao 

Joao, n°345, Eusébio Ceard, objetivando-lhe sejam declarado o dominio 
do seguinte imdével: UM TERRENO situado no lugar PRECABURA, 
no Municipio de COMARCA DE Eusébio, Estado do Cearé. denominado 
Loteamento PLANALTO LAGGA REDONDA, constitufdo pelo lote 

23(vinte e trés), da quadra 0, localizado do lado par da rua Santo 

Amaro, distando 24,00m para o lado Sul, da Avenida Siio Joiio, com 

uma drea de 360,00m-, de forma irregular, medindo € extremando: AO 
NASCENTE(FRENTE), 12.00m, com a rua Santo Amaro: AO 

POENTE(FUNDOS), medindo 12,00m, com o lote 18(dezoito) da 
mesma quadra pertencente a Benilde Angelim de Araujo; AO 
SUL(LADO DIREITO), medindo 30.00m, com o lote 22(vime e 

dois) da mesma quadra pertencente a Aloisio Beserra Junior: e, AO 
NORTE(LADO ESQUERDO), 30,00m com o lote 24(vinte e quatro) 

da mesma quadra pertencente a Erivaldo dos Santos Medeiros. Assim 

por este edital ficam citados todos os possiveis interessados e terceiros, 
e sens cénjuges, se casados forem, para querendo, comparecerem para 

todos os atos do processo, principalmente contestagioa que deverd ser 
oposta no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia, caso em que se 
presumirem aceitos como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor 
na peticao inicial. Dade ¢ passado nesta Cidade e COMARCA DE 
Eusébio, Ceara, aos 18 dias do més de agosto de 2006. Eu, Maria de 

Fatima Castro Cordeiro, Diretora de Secretaria respondendo. o digitei. 

ELI GONGALVES JUNIOR 
JUIZ DE DIREITO 

ete ee 

EDITAL DE CITACAO - PRAZO 30(TRINTA) DIAS 

O Dr, Eli Goncalves Junior, Juiz de Direito. desta COMARCA 
DE Eusébio, por nomeagiio legal, etc. 

PROCESSO N?®*: 2002.0003.9570-3 

REU: 

Nome do Acusado: AURELIO PINHEIRO DA COSTA 
Endereco Anterior: RODOVIA BR 116, KM 19, MORRO DO Sacé 
Bairro: JABOTI 

EUSEBIO - CEARA 
Filiagdo: JOSE PEREIRA DA COSTA e MARIA LINDALVA 
PINHEIRO DA COSTA 
Naturalidade: ITAITINGA - CEARA 
Data de Nascimento: - 

Estado Civil: SOLTEIRO 
Profissio: CALCETEIRO 

infragio: ART.180, §3°, DO CPB. 

FAZ SABER que perante este Juizo e expediente desta
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Secretaria, foi denunciado pelo Promotor de Justica desta Comarca o 
réu acima mencionado. Que expedido mandado para a citagiio do aludido 

denunciado, certificou o Oficial de Justica encarregado da diligéncia 

encontrar-se ele. em lugar iticerto ¢ ndo sabido. Pelo que, nos termos 
do artigo 361. cominado com o artigo 363. pardgrafo nico. do CPP. 

mandei expedir 9 presente edital. com o prazo acima mencionado, 
pelo qual fica o mesmo denunciado citado para comparecer perante 
este Juizo, na sala de audiéncia no FORUM DES, CARLOS FACUNDO, 

SITO A AV. EUSEBIO DE QUEIROZ, S/N°. CENTRO, EUSEBIO - 
CEARA, as 10:00 horas em 18 de OUTUBRO de 2606, a fim de ser 
interrogado e se ver processar ¢ julgar como incurso nas sancdes penais 
acima mencionadas ficando desde logo citado para os demais termos e 
atos do processo até o julgamento final, sob pena de revelia. Dado e 

passado nesta Cidade e COMARCA DE Eusecbio, Estado do Ceara. aos 

03 de agosto de 2006, Eu, Luis Paulo Fernandes Gongalves, Diretor de 
Secretaria, respondendo, digitel e subscrevi. 

ELI GONCALVES JUNIOR 
JUIZ DE DIREITO 

ame 

EDITAL DE CITACAO - PRAZO 20(VINTE) DIAS 

O Dr. Eli Goncalves Juinior, Juiz de Direito, desta COMARCA 
DE Eus¢bio, por nomeacio legal. ete. 

PROCESSO N”: 2005.0007.5027-3 

REU: 

Nome do Acusado: JULIO ANDRADE ROCHA 

Endereco Anterior: RUA DR. LUIZ DIAS, N°100, ESTRADA DO 

FIO, SITIO RECANTO VERDE 
EUSEBIO - CEARA 
Filiagiio; JOSE DENERVAL ROCHA e DJANIRA VIANA ROCHA 

Naturalidade: - 
Bata de Nascimento: - 

Estado Civil: SOLTEIRO 

Profissio: AGRICULTOR 

Infracéo: ART.136, §3°. DO CPB. 

FAZ SABER que perante este Juizo e expediente desta 

Secretaria, fot denunciado pelo Promotor de Justica desta Comarca o 
réu acima mencionado, Que expedido mandado para a citagHo do aludido 
denunciado, certificou o Oficial de Justiga encarregado da diligéncia 

encontrar-se ele, em lugar incerto e nfo sabido, Pelo que, nos termos 
do artigo 361, cominado com o artigo 365, parigrafo dnico, do CPP, 
mandei expediz o presente edital, com o prazo acima mencicnado. 

pelo qual fica o mesmo denunciado citado para comparecer perante 
este Juizo, na sala de audiéncia no FORUM DES, CARLOS FACUNDO, 
SITO A AV. EUSEBIO DE QUEIROZ, S/N°. CENTRO, BUSEBIO - 

CEARA, 4s 10:00 horas em 20 de OUTUBRO de 2006, 2 fim de ser 
interrogado e se ver processar ¢ julgar como incutso nas sangdes penais 

acima mencionadas ficando desde logo citado para os demais termos e 
atos do processo até o julgamento final, sob pena de revelia, Dado e 
passado nesta Cidade e COMARCA DE Eustbio, Estado do Ceard, aos 
11 de setembro de 2006. Eu, Maria de Fatima Castro Cordeiro, Diretora 
de Secretaria, respondendo, digitei e subscrevi. 

ELI GONCALVES JUNIOR 
JUIZ DE DIREITO 

he 

EDITAL DE CITACAO - PRAZO 30(TRINTA) DIAS 

O Dr. Eli Goncatves Jénior, Juiz de Direito, desta COMARCA 

DE Eus¢bio, por nomeacio legal, etc. 

PROCESSO N°: 2006.0009.8055-2 
ESPECIE: ACAO CRIMINAL JUIZADO ESPECIAL 
ACUSADOS: ANTONIO EDILMAR DE ALMEIDA e SORAYA 
PEREIRA DE MELO 

ACUSADOS: 

Nome do Acusado: ANTONIO EDILMAR DE ALMEIDA 

Enderego Anterior: RUA FRANCISCO NOGUEIRA, N46 

Bairro: PEDRAS ; 

EUSEBIO - CEARA   

Estado Civil: SOLTETRO_ 
Profissiio: SEM PROFISSAO 
Infracdéo: ART.157, §2°, INCISOS [Le IL DO C.PB, 

Nome da Acusada: SORAYA PEREIRA DE MELO 
Enderego Anterior: RUA FRANCISCO NOGUEIRA, N°46 
Bairro: PEDRAS 
EUSEBIO - CEARA 
Filiagdo: FRANCISCO LIMA DE SOUSA e MARIA SILVA DE 

FREITAS 
Estado Civil: SOLTEIRA 
Profissiio: SEM PROFISSAO 
Infragiio: ART.246(abandono intelectual) efce Art.71(em continuidade 
delitiva) cfc art.29 (concurso de agentes), todos do CPB. 

FAZ SABER que perante este Juizo e expediente desta 

Secretaria, foram denunciados pela Promotora de Justiga desta Comarca 
os acusados acima mencionados. Que expedido mandado para a citagio 
do aludido denunciado, certificou o Oficial de Justiga encarregado da 

diligéncia encontrar-se eles, em lugar incerto e nao sabido. Pelo que, 
Mandei expedir o presente edital. com o prazo acima mencionado, 
pelo qual ficam os mesmos acusados citados para comparecerem perante 
este Juizo, na sala de andiéncia no FORUM DES, CARLOS FACUNDO, 
SITO A AV, EUSEBIO DE QUEIROZ, S/N°, CENTRO. EUSEBIO - 
CEARA, as 10:00 horas em 15 de DEZEMBRO de 2006, a fim de 
participarem da audiéncia, conforme Lei n°9.099/95, Dado e passado 
nesta Cidade e COMARCA DE Eusdbio. Estado do Ceara, acs 22 de 
agosto de 2006, Eu, Maria de Fatima Castro Cordeiro, Diretora de 
Secretaria respondendo, digitei e subscrevi. 

EL] GONCALVES JUNIOR 
JUIZ DE DIREITO 

ae ae obs 

EDITAL DE INTIMAGADO - PRAZO 20(VINTE} DIAS 

O Dr Elt Goncalves Junior, Juiz de Direito, desta COMARCA DE 
Eusébio, por nomeagio legal, etc. 

PROCESSO N°2004.0004.7636-6 
ESPECIE: TCO N°206-027/2004 
AUTOR DO FATO: FRANCISCO VIEIRA PEREIRA 

OBJETIVO: INTIMACAO do autor do fata FRANCISCO 
VIEIRA PEREIRA, brasileiro, casado, natural de Aurora Ceara, nascido 

aos 10 de agosto de 1963, filho de Manoel Pereira Filho ¢ Terezinha 
Vieira da Silva, com enderego anterior na Rua Coelho da Fonseca, n°96, 
Fortaleza Ceard, para comparecer perante este Juizo, sito na Av. Eusébio 
de Queiroz, s/n’, Centro, Forum Desembargador Carlos Facundo, Eusébio 
Ceard, no dia 13 de dezembro de 2006, 4s 11:00 horas, a fim de 

participar da audiéncia preliminar. 
E para que chegue ao conhecimento do mesmo, mandei expedir o 

presente que seri publicado no Didrio da Justiga do Estado do Ceard 
afixado no lugar de costume deste Forum. Dado e passado nesta Cidade 
e COMARCA DE Eusé¢bio, Estado do Ceard, aos 22 de agosto de 2006. 

Diretora de Secretaria, respondendo, digitei e FEU, sara de Futissa Castre Condeiro? 
subscrevi. 

ELI GONCALVES JUNIOR 
JUIZ DE DIREITO 
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_COMARCA DE FORTIM 
  

  

  

Processo n° 2004.0011.0027-4 

JUSTICA GRATUITA 
EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 

PRAZO: 05 DIAS 

O DOUTOR ADRIANO PONTES ARAGAO, 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 Intimagio 
virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juizo e Secretaria 
tramita uma Acdo Criminal movida pelo Ministério Publico 
Estadual contra JOCELIO SILVA DE FONTES, V. Devinho, 
brasileiro, solteiro, filho de Josinete Batista de Fontes e Raimunda Silva 

de Fontes, natural de Fortaleza/CE, nascido aos 16/06/1984, residente
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e domiciliada na Rua Idelfonso Francisco, 127, Pontal de Maceid, 

Fortim/CE, como incurse nas sangées do art. 155 do Cddigo Penal 
Brasileiro. Que de acordo com os autos processuais identificados 4 

epigrafe, o sentenciado encontra-se em lugar incerto e no sabido. 

Pelo que, nos termos do art. 361, cfc art. 365. do Codigo Processo 
Penal Brasileiro, mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital de 
Intimagio do referido acusado, com prazo de 05 (cinco) dias, da sentenga 

condenatéria, prolatada aos 08/09/2006, a uma pena de prestagdo de 
servicos & comunidade ou a entidades piblicas, devendo ser efetuada 4 
razio de uma hora por dia de condenagdo (CP, art. 46, § 3°), com uma 
carga hordria sermanal de 8 (oito) horas (LEP, art. 149, § 1°), facultado 

ao condenado cumprir esta pena em menos de 01 ano e 02 meses. mas 

nao em tempo inferior a 07 (sete) meses (CP, art. 46, § 4°), A pena de 

limitagio de fim de semana (CP. an. 43, TV), e ao pagamento de custas 

processuais, Foi fixado pena de multa em 29 (vinte e nove) dias mulia, 

a 1/30 (um trigésimo) do saldrio minimo (CP, arts. 49, § 1°, e 60, 

caput). Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de Fortim. Estado do 
Ceara, aos 14 (quatorze) dias do més de setembro do ano dois mil e seis 

(20046). Eu. Juliana de Moura Silva. Auxiliar de Secretaria, o digitei. 

ADRIANO PONTES ARAGAO 
Juiz Substituto 

  

  

COMARCA VINCULADA DE GENERAL 
| SAMPAIO 
  

  

COMARCA VINCULADA DE GENERAL SAMPAIO 
EDITAL DE INTIMACAO 

PROCESSO N° 2604.161.00010-0 
PRAZO VINTE DIAS 

A DOUTORA FATIMA XAVIER DAMASCENO, MM? JUIZA 

DE DIREITO DA COMARCA VINCULADA DE GENERAL 

SAMPAIO(CE), NO USO DE SUAS ATRIBUIGGES LEGAIS, ETC. 

FAZ SABER a todos quanto o presente edital de intimagdo 

virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Jufzo foi declarada 
a interdic¢do de MANOELA CENI VIEIRA DE CASTRO. brasileira, 
solteira, filha de Moisés de Castro Pereira ¢ Luisa Firmiano Vieira de 

Castro, nascida aos 08/07/1963, natural de General Sampaio/CE, 
portador(a) de deficiéncia mental, incapaz de reger sua propria vida, 
suprindo-se tal capacidade, com a nomeagio de LUIZA FIRMIANO 
VIEIRA DE CASTRO, brasileira, casada, aposentada, residente na Rua 
José Félix, s/n°, Centro, neste Municipio de General Sampaio(CE). A 

Curatela é por tempo indetermimado e com a finalidade de reger o(a} 
interditando(a) em todos os atos de sua vida civil. O presente. serd 

publicado por trés dias no Didrio da Justica do Estado, a intervalos de 
dez (10) dias, tudo conforme sentenca prolatada em 18/08/2005. Da- 
se a gratuidade da Justica, conforme despacho da MM® Juiza de 
Direito, Dr’, FATIMA XAVIER DAMASCENO. Dado e passado nesta 

cidade de General Sampaio, aos 28 de agosto de 2006. Eu, Antonieta 
Maria Nunes Campelo, Téc. Judicidrio (Mat. 817}, 0 digitei. Eu Diretora 

de Secretaria, conferi ¢ subscrevi o presente. 

Fatima Xavier Damasceno 
JUIZA DE DIREITO 

DJ31/08, 11/09/ e 21/09/2006 

  
  

COMARCA DEGROAIRAS 
  

  

Processo N° 2004,0006,1925-0 
Acio de Interdicao 
Requerente: Maria Eletice Braga Maciel 

EDITAL DE INTERDICAO 

José Ronald Cavalcante Soares Junior, Juiz de Direito da Comarca 

de Groairas, Estado do ceard, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 

perante este Ju(zo e Secretaria da Vara Unica tramita um ago de 
Interdigao sob n° 7004.0006.1925-0, onde foi decretada, por sentenca, 

procedente a Interdigéo de ANTONIA DE JESUS MACITEL, residente 
na localidade de Arieiras dos Macicis, Municipio de Groairas/CE, sendo 
o(a) mesmofa} portador(a) de alteracGes fisioldgicas do envelhecimento 

CID: F 06-7, tendo sido nomeada Curador(a) dofa} interditando(a), sua   

filha MARIA ELETICE BRAGA MACIEL, brasileira, casada. costureira, 
residenie na Rua Vereador José Ximenes de Azevedo, 320. Groairas/ 

CE., que deverd representé-lofa), regre sua pessoa ¢ administrar seus 

bens, Do que para constar € para os efeitos do art.f.184 do Codigo do 
Processo Civil, foi passado o presente EDITAL, que sera afixado no 
local de costume e publicado por trés vezes, no Didrio da Justi¢a do 

Estado, com intervalo de dez(10) dias de uma publicagdo para outra. 

Secretaria de Vara Unica da Comarca de Groafras-Ce, 18 de Agosto de 

2006. Eu. Marco A. Melo Feijio, analista Judicidrio Adjunto, digitei ¢ 
eu, Diretora de Secretaria, subscrevo. 

José Ronald Cavalcante Soares Junior 
Juiz de Direito 

DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 
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COMARCA DE HIDROLANDIA 
  

  
a BOISE peoemionrer: 

EDITAL DE INTERDICAO 
Processo n." 2005.0022.4521-5/0 

TRA MTL RATT 
  

JUSTICA GRATUITA (Da-se a gratuidade da Justiga, conforme 

despacho de fls. 11, proferido pelo Dr. André Aguiar Magalhies, Juiz de 
Direito em respondéncia). 

O Doutor ROMMEL MOREIRA CGNRADO, Juiz 
Substituto Titular da Vara Unica da COMARCA DE Hidrolandia, 

Estado do Ceara, por determinagio legal, 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que, por parte de Ana de Sousa Oliveira foi requerida e 
decretada a interdicao de ANTONIA MENEZES DE OLIVEIRA, 

brasileira, solteira, nascida em Hidrolindia-CE, em 11 de margo de 

1964, filha de José Rodrigues de Oliveira e de Ana Menezes de Sousa, 

com registro de nascimento lavrado sob o n.° 6311, as fis. 159 do Livro 
n.” A-19 do Cartério de Registro Civil desta COMARCA DE 

Hidrolindia-CE, residente na rua Luiz Gonzaga Vieira, s/n°, Nova 

Hidrolindia, Hidrolindia-CE, portadora de esquizofrénia parancidi, de 
cardter irreversivel, sendo esta a causa para a sua interdi¢do, sem 
condicdes para reger sua pessoa é administrar seus bens, sendo-lhe 

nomeada curadora a Sr.4 Ana de Souza Oliveira, tudo conforme 

sentenca prolatada nos autos do processo em epigrafe. datada de 

13.07.2006, registrada em livro préprio. Do que, para constar, e para 
os efeitos do art. 1.184 do Cédigo de Processo Civil, foi passado este 
edital, que deverd ser publicade por trés (03) vezes, com intervalo de 

dez (10) dias de uma para outra publicacio. Dado ¢ passado nesta cidade 
de Hidrolindia, Estado do Ceard. aos 31 (trinta e um) dias do més de 
julho de 2006. Eu, Raimunda Sinhd Maria Rodrigues Rocha, Diretora de 

Secretaria, digitei e subscrevi. 

Rommel Moreira Conrado 

JUIZ SUBSTITUTO 
DJ 30/08, 11/09 ¢ 21/09/2606 

  
  

COMARCA DE ICO 
  

  

EDITAL DE LEILAO 

Processo Isento de Custas por ser a parte autora a Fazenda 
Paiblica Nacional 

© Dr. Luiz Carlos Saraiva Guerra, Juiz de Direito titular 

da Vara Unica da COMARCA DE Ic, Estado do Cear4, no uso de suas 
atribuigdes legais, OtC....c.cccceeserseseeeesseeee 

FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital de Leilio 

ou dele conhecimento tiverem que, no dia 01 de Novembro de 2006, 
as 10h, na Av. Josefa Nogueira Monteiro, 1760, Ic6/CE, o Oficial de 

Justiga Avaliador que estiver servindo de porteiro dos auditérios, levard 
a publico prego de venda e arrematagio dos bens penhorados nos 
autos da agao de Execucdo de Titulo, n° 2000.0078.6475-3 (0138/96), 

promovida pela FAZENDA PUBLICA ESTADUAL contra RICARDO 
JORGE AMORIM DA SILVA, a quem mais der ou maior lanco oferecer, 
acima da avaliagiio dos bens, como sendo: - 01- (UM) COMPRESSOR 
DE MARCA SCHULZ, referencia CSL 10 BR 160 L2AP, que se 
enconitra em bom estade de conservaciio e funcionamento, 

avaliado por R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nfo constando 

dos autos qualquer recurso pendente de decisio, Caso os bens nao 
aleancem [ango superior 4 importincia da avaliagio correspondente,
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seguir-se-d o 2° leiliio no dia 14 de novembro de 2006, 4s 10h. nao 
sendo aceito preco vil. Fica (m) desde. jd intimado (s) a (s) executado 

{a} (5) € seus representantes legais , bem como seus respectivos cGnjuges, 

se casados forem e se porventura ndo for (em) encontrado (s) para 
intimacdo pessoal. E para que ninguém possa alegar ignorancia, mandou 

o MM. Juiz expedir o presente, que seri publicado uma vez no Didrio da 

Justiga do Estado, com antecedéncta minima de 05 (cinco) dias e afixado 

no adtrio do Férum Local. Dado e passado nesta cidade e COMARCA 
DE I[cd/CE, aos 1] de setembro de 2006. Eu (Josefa Alves de Sousa), o 

digitei e eu (Francisco Monteiro de Morais). Diretor de Secretaria, 

subscrevi, 

Luiz Carles Saraiva Guerra 

Juiz de Direito 

eGR 

EDITALDE LEELAO 

Processe Isento de Custas por ser a parte autora a Fazenda 
Publica Nacional 

O De. Luiz Carlos Saraiva Guerra, Juiz de Direito titular 

da Vara Unica da COMARCA DE Ieé, Estado do Ceard, no uso de suas 
atribuigGes legals, Q1C...........seeseessesseeeeseees 

FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital de Leilao 
ou dele conhecimento tiverem que, no dia 08 de Novembro de 2006, 
4s 10h, na Av. Josefa Nogueira Monteiro, 1760, Icd/CE, 0 Oficial de 

Justiga Avatiador que estiver servindo de porteiro dos auditérios, levara 

a ptiblico pregdo de venda ¢ arrematacio dos bens penhorados nos 
autos da agdo de Execugio de Fiscal, n° 2000.0218.9384-6, promovida 

pela FAZENDA PUBLICA NACIONAL contra COMERCIAL 
ICOENSE DE BEBIDAS LTDA, a quem mais der ou maior lancgo 
oferecer, acima da avaliagio dos bens, como sendo: - 19- (DEZENOVE) 

FREZERS HORIZONTAIS, 316 litros, 220v, marca Esmaltec, semi 

novos, com valor unitdrio de R$ 650,00 ( seiscentos e cinqiienta 

reais), perfazendo um valor total de R$ 12.350,00 (doze mil, 
trezentos e cinqiienta reais), nio constando dos autos qualquer 

recurso pendente de decisio, Caso os bens nado alcancem Jango superior 
4 importancia da avaliacio correspondente. seguir-se-d 0 2° leilio no 

dia 22 de novembro de 2606, as 10h. ado sendo aceito preco vil. 

Fica (m) desde ja intimado (s) a (s) executado (a) (s) ¢ seus representantes 

legais , bem como seus respectivos cénjuges, se casados forem e se 

porventura nio for (em) encontrado (s) para intimagdo pessoal. E para 

que ninguém possa alegar ignorancia, mandou 0 MM, Juiz expedir o 
presente, que serd publicado uma vez no Didrio da Justica do Estado, 

com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias ¢ afixado no dtrio do 
Férum Local. Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE Icd/CE, 
aos 11 de setembro de 2006. Eu (Josefa Alves de Sousa), o digitei e eu 
(Francisco Monteiro de Morais), Diretor de Secretaria, subscrevi. 

Luiz Carlos Saraiva Guerra 

Juiz de Dircito 

Shah ok 

EDITAL DE HASTA PUBLICA 
Processo Isento de Custas por ser a parte autora a Fazenda 

Pablica Estadual 

O Dr, Luiz Carlos Saraiva Guerra, Juiz de Direito titular 
da Vara Unica da COMARGA DE Icé, Estado do Ceara, no uso de suas 
atribuigées legais, €€C..... eee eeeeeereeeeeeee 

FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital de Praca 
ou dele conhecimento tiverem que, no dia 11 de outubro de 2006, as 

19h, na Av. Josefa Negueira Monteiro, 1760, Ic6é/CB, o Oficial de 

Justiga Avaliador que estiver servindo de porteiro dos auditérios, levara 

a pliblico pregao de venda © arrematacio dos bens penhorados nos 
autos da ago de EXECUCAO FISCAL, n° 2000.0078.1248-6 (1411/ 
92), promovida pela FAZENDA PUBLICA ESTADUAL contra 

COMERCIAL CATARINENSE DE ESTIVAS LTDA, a quem mais der 

ou maior lango oferecer, actma da avatiacdo dos bens, como sendo: 01 
(um) PREDIO TIPO COMERCIAL, sito no alinhamento da rua 

Francisco Maciel da Silva, 2022, em Icé6 Ceara, com uma area 

total de 397,82 m2, conforme registro n° 4/1168 Livro 2-C, 

folhas 044y, Cartério do Registro de Iméveis de Icé, avaliado 

por R$ 65.000,00, nado constando dos autos qualquer recurso pendente 
de decisio. Caso o bem nic alcance lanco superior 4 importancia da 
avaliagao correspondente, seguir-se-4 2° praga no dia 25 de outubro 
de 2006, as 10h. nao sendo aceito preco vil. Fica (m) desde ja intimado   

(s) a (8) executado (a) {s) e seus representantes legais . bem como, seus 

respectives cénjuges, se casados forem e se porventura nao for (em) 

encontrado (5) pare intimagdo pessoal. E para que ninguém possa alegar 
ignorancia. mandou o MM, Juiz expedir o presente. que sera publicado 

uma vez no Didrio da Justica do Estado, com antecedéncia minima de 
05 (cinco) dias e afixado no &trio do Forum Local. Dado e passado 

nesta cidade e COMARCA DE icd/CE, aos 11 de setembro de 2006. Eu 

(Josefa Alves de Sousa), o digitei e eu (Francisco Monteiro de Morais), 
Diretor de Secretaria, subscrevi. 

Luiz Carlos Saraiva Guerra 
Juiz de Direite 

od 

EDITAL DE LEILAO 
Processo Isento de Custas por ser a parte autora a Fazenda 

Piblica Nacional 

O Br. Luiz Carlos Saraiva Guerra, Juiz de Direito titular 

da Vara Unica da COMARCA DE Icé, Estado do Ceara. no uso de suas 
atribuigées legais. ete. eee eeeees 

FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital de Leilao 
ou dele conhecimento tiverem que, no dia 09 de Novembro de 2006, 
as 10h, na Av. Josefa Nogueira Monteiro, 1760, Ied/CE, o Oficial de 

Justiga Avaliador que estiver servindo de porteiro dos auditérios, levard 
a pliblico pregic de venda e arrematacao dos bens penhorados nos 

autos da acto de EXECUCAO FISCAL, n° 2000.0219.3973-0 (1655/ 
2003), promovida pela FAZENDA PUBLICA NACIONAL contra 
CONEL COMERCIAL NORDESTE DE ESTIVAS LTDA, a quem 
mats der ou maior lanco oferecer. acima da avaliacdo dos bens, como 
senda: 

- 01- (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, placa HVO 
7161, céd. Renavan 1627190227, chassis n 

1GDM7C1JWVJ504026, cor branca, marca IPM/GMC, que se 

encontra em bom estado de conservacio e funcionamento, 
avaliade por R$ 31,000.06 (cingiienta e um mil reais); 

- 61 (UM) VEICULO de placa HUX 4845, cédigo Renavan 
162546424, tipo Semi/Reboque, marca Reb/Randon, cor branca 

que. se encontra em bom estado de conservacac, avaliado em R$ 
15.000,00 (quinze mil reais); 

-01 UM VEICULO de placa JMH 7794, cédigo Renavan 
120581027, cor branca, marca Red/Biselli, ano de fabricagdo e 
modelo 1982, em regular estado de conservacio e 
funcionamento, avyaliado em R$ 12.600,00 (dose mil reais); 

-01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, placa HVU 5926, 
cédigo de renavan 160691117. ano de fabricaciio e modelo 1986, 
chassis n° LA7QGE44316, cor marrom, marea Ford 11000 que 

se encontra em bom estado de conservagio e funcionamento, 

avaliado em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) ; 
- 01 (UM) VEICULO marca FIAT/FIORINO IE, cor branca 

placa HVX 1462, chassis n° 9BD255044X8639234 que se acha 
em bom estado de conservacao e funcionamento, avaliado em 
R$ 11.000,00 (onze mil reais); 

- 01 (OM) VEICULO marca GM/S10, placa n° HWB 7274, 
Cédigo Renavan 746977, chassis n° IGB124ATOYC412954, 

MODELO 1999, tipo camioneta, que se encontra em perfeito 
estado de funcionamento e conservacio, avaliado em R$ 
17.000,00 (dezessete mil reais); 

- 61 (UM) VEICULO marca FORD/MAVERIK, placa JG 

9270, Cédige Renavan 161407307, chassis n° LBSASY91402, 
em regular estado de conservagfo e funcionamento, avaliado 
em R$ 1000,00 ( um mil reais); 

- 01 (0M) veiculo marca GM/Chevette Jimior, cor 

vermelha, chassi n° 9BGTBIINPPC121595, placa HUV 6424, 
cédigo Renavan 649103548, em regular estado de conservagio 
e funcionamento, avaliado em R$ 5.006,00 (cinco mil reais), 

totalizande a avaliagdo de todos os bens em R$ 1238.000,00 (cento 
e vinte e. cito mil reais), ndo constando dos autos qualquer recurso 
pendeate de decisiio. Caso os bens nao alcancem lango superior a 
importancia da avaliagio correspondente. seguir-se-d 0 2° leildo no 
dia 23 de novembro de 2006, 4s 10h. nado sendo aceito prego vil. 

Fica {m)} desde ja intimado ¢s) a (s) executado (a) {s) e seus representantes 

legais . bem como seus respectivos cénjuges, se casados forem € se 
porventura nado for (em) encontrado (s) para intimagiio pessoal. E para 

que ninguém possa alegar ignorincia, mandou 9 MM, Juiz expedir o 

presente. que sera publicado uma vez no Didrio da Justica do Estado, 
com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias ¢ afixado no dtrio do 

fy
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Férum Local. Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE Icd/CE, 
aos 11 de setembro de 2006. Eu (Josefa Alves de. Sousa), o digitei e eu 

(Francisco Monteiro de Morais), Diretor de Secretaria, subscrevi. 

Luiz Carlos Saraiva Guerra 
Juiz de Direita 

kk 

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 

atribuigdes legais, etc........0.. 
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital de Citagao 

com prazo de quinze (15) dias. ou dele noticia tiverem. que, por este 
Juizo e expediente da Secretaria de Vara Unica da COMARCA DE Icé, 
Estado do Ceard, tramitam os autos de um processo crime de Porte 
Tlegal de Arma. tombo n.° 2000.0219.3225-6, promovida pela JUSTIGA 
PUBLICA, contra FRANCISCO ANTONIO DA COSTA, brasileiro, 
casado, motorista, filho de Antonio Filho de Lima e Maria do Carmo 
Costa; JOAO INACIO DA SILVA, brasileiro, amasiado, comerciante, 
filho de Anténio Filho de Lima e Maria do Carmo Costa, EMANUEL 
BEZERRA DANTAS, brasileiro, solteiro, 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 nao declarado, todos incursos nas penas do art, 10 da Lei 9.537/97, 
e como consta nos autos que os acusados encontram-se em lugar incerto 
¢ nado sabido, vai o presente edital, a fim de citd-los para todos os 
termos da presente agdo e acompanharem o processo até final sentenga, 
sob pena de revelia, Intimando-es para comparecerem na sala de 
audiéncias do Férum local, sito na Av. Josefa Nogueira Monteiro. 1760, 
Ic6/CE. no dia 19 de dezembro de 2006, as OYh45min, a fim de 
serem interrogados acerca dos fatos narrados na referida pega 
denunciatéria. Ficando cientes de que poderio, logo apés o 
interrogatério, no triduc legal. oferecerem defesa. E para que nao 
alegue ighordncia, mandou o MM. Juiz expedir este edital, que serd 
publicado na forma da lei. Dado e passado na cidade e COMARCA DE 

Ieé/CE, aos 15 de setembro de 2006. Eu,(Rdo. Erlinio Vidal Ferreira), 
Auxiliar Judicidrio, o digitei, Eu,, (Francisco Monteiro de Morais) 

Diretor de Secretaria, subscrevo. 

Luiz Carlos Saraiva Guerra 

Juiz de Direito 

me 

EDETAL DE CITACAO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 

O MM. Juiz de Direito, Luiz Carlos Saraiva Guerra, Titular 
da Vara Unica da COMARCA DE Ico, Estado do Ceard, no uso de suas 

atribuigdes legais, etc............ 

FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital de Citagio 
com prazo de quinze (15) dias. ou dele Roticia tiverem, que, por este 
Juizo e expediente da Secretaria de Vara Unica da COMARCA DE Icé, 
Estado do Ceari, rramitam os autos de um processo crime Porte Ilegal 
de Arma, tombo n° 2005.0024,8940-8, promovida pela JUSTICA 
PUBLICA, contra JOSE VALTER DOS SANTOS PINHEIRO, 
brasileiro, solteiro, comerciante, filho de José Valdir Alves Pinheiro e 

Maria das Dores dos Santos, incurso nas penas do art. 12 a Lei 10.826/ 
03, residente atualmente em lugar incerto e nao sabido, razdo pela qual 

se expediu o presente edital, a fim de cité-lo para todos os termos da 
presente acio e¢ acompanhar o processo até final sentenga, sob pena de 
revelia, Intimando-o para comparecer ng sala de audiéncias do Férum 
local, sito na Av. Josefa Nogueira Monteiro, 1760, Icd/CE, no dia 05 

de dezembro de 2006, 4s 12h, a fim de ser interrogado acerca dos 
fatos narrados na referida pega denunciatéria. Ficando ciente de que 
poderd, logo apés o interrogatério, no triduo legal, oferecer defesa. E 
para que ndo alegue ignorancia, mandou o MM. Juiz expedir este edital, 
que seri publicado na forma da lei. Dado e passado na cidadee COMARCA 
DE leé/CE, aos 18 de setembro de 2006. Eu,(Rdo. Erlanio Vidal 
Ferreira}, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei, Eu,, (Francisco Monteiro 

de Morais} Diretor de Secretaria, subscrevo. 

Luiz Carlos Saraiva Guerra 

Juiz de Direito 

ak 

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 

atribuigées legais, etc... 
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital de Citagdo 

com prazo de quinze (15) dias, ou dele noticia tiverem, que, por este 
Juizo e expediente da Secretaria de Vara Unica da COMARCA DE Icé, 

Estado do Ceéard, tramitam os autos de um processo crime Estelionato, 
tombo n.2 2000.0219,5086-6, promovida pela JUSTIGA PUBLICA, 
contra ANTONIA IRIAN VASCONCELOS ALCONFORADO, 
brasileira, solteira, comerciante, filha de José Vicente Alcoforado e 

Maria Leci Alcoforado, incurso nas penas do art. 171 do CPB, residente 
atualmente em lugar incerto e nao sabido, razio pela qual se expediu o 
presente edital. a fim de CITA-LA para todos os termos da presente 
acio € acompanhar o processo até final sentenca, sob pena de revelia. 

Intimando-a para coniparecer na sala de audiéncias do Forum local, 
sito na Av. Josefa Nogueira Monteiro. 1760, Ic6/CE, no dia 14 de 

dezembro de 2006, as 09h45min, a fim de ser interrogado acerca 
dos fates narrados na referida peca dentnciatdéria. Ficando ciente de 
que poderd, loge apés o interrogatério, no triduo legal, oferecer defesa. 
£ para que nao alegue ignorincia, mandou o MM. Juiz expedir este 
edital, que serd publicado na forma da lei. Dado ¢ passado na cidade € 

COMARCA DE Icé/CE, aos 15 de setembro de 2006. Eu,(Rdo. Erlanio 
Vidal Ferreira), Analista Judicidrio Adjunto, o digitei. Eu,, (Francisco 

Monteiro de Morais) Diretor de Secretaria, subscrevo. 

Luiz Carlos Saraiva Guerra 
Juiz de Dircito 

8 

EDITAL DE.CITAGAG COM PRAZO DE 30 DIAS 

Dé-se a Gratuidade da Justiga. conforme despacho do MM Juiz de 

Direito, Dr. Luiz Carlos Saraiva Guerra, as fls. 08. 

O Doutor Luiz Carlos Saraiva Guerra MM. Juiz de Direito 
titular da Vara Unica, COMARCA DE_ Icé, Estado do Ceard, no uso de 

suas atribuicdes legais, etc... “ 

FAZ SABER a todos quantos vi virem o presente Edital de Citagdo 
com prazo de trinta (30) dias, ou dele conhecimento tiverem que por 
este Juizo e expediente da Secretaria de Vara Unica desta Comarca, 
tramitam os autos de uma Aciio de Investigagiio de Paternidade, 
registrada sob o n.” 2006.0019.6145-4, promovida por SUIANY SILVA 
BEZERRA, representada por sua genitora MARCIA DA SILVA 
BEZERRA DE CASTRO, como consta nos autos que o promovido, 
Senhor RUBENS NOGUEIRA, encontra-se em lugar incerto ¢ njo 

sabido, vai o presente edital, a fim de citd-lo de todos os termos da 

presente agio, bem como para contestar, querendo, no prazo de quinze 
(15) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulades 
pela autora. Dado e-passado na cidade e COMARCA DE Icé, Estado do 
Ceard, aos 22 de agosto de 2006. Eu, (Josefa Alves de Sousa), Técnica 

Judicidria, digitei ¢ eu, (Francisco Monteiro de Morais), Diretor de 
Secretaria, subscrevi. 

  
  

COMARCA DE IGUATU 
  

  
  

PODER JUDICIARIO ESTADO DO CEARA COMARCA DE 

IGUATU SECRETARIA DA SEGUNDA VARA ACAO: EXECUCAO 

DE ALIMENTOS PROCESSO N?® 2004.0002.1940-5 PROMOVENTE: 

Maria Ivaniza Lima da Silva PROMOVIDO: Reginaldo Silva Cunha 
EDITAL DE INTIMAGAO PRAZO-- 20 DIAS - Justiga Gratuita O 
DOUTOR CRISTIANO RABELO LEITAO, JUIZ DE DIREITO 

TITULAR DA? VARA DA COMARCA DE I[GUATU, ESTADO DO 

CEARA, NA FORMA DA LEI ETC. Faz saber a todos quantos 0 presente 
edital virem ou dele noticia tiverem, que constando nos autos que a 

promovente MARIA [VANIZA LIMA DA SILVA, brasileira, solteira, 
do lar, encontra-se em lugar incerto ¢ niio sabido, mandou o MM Juiz 
expedir o presente Edital, ficando, por este, devidamente intimada, 

para impulsionar o processo, indicando o atual enderego do promovido, 
no prazo de 48 (quarenta e ocito) horas, sob pena de extingGo, Dado e 

passado nesta cidade de Iguatu-CE, aos 19 (dezenove) dias do més de 
setembro do ano 2006. Eu, Marcia Danya Lobo do Amaral, Analista 
Judicidrio Adjunto, o digitei. E eu, Pedro Hélker Alves de Alcintara, 
Diretor de Secretaria, respondendo, subscrevo. Cristiano Rabelo Leitao 

Juiz de Direito
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weak Tk 

I* VARA 
EDITAL DE CITACAO 

PROCESSO N° 2006.0013.7101-0 -AUTOS DE: DIVORCIO 
DIRETO LITIGIOSO - USTICA GRATUITA) - PARTES: MARIA 
CLEIDE DE SOUZA TEODORO X ANTONIO RAIMUNDO 
TEORODO. EDITAL DE CITACAO. O DOUTOR WOTTON 

RICARDO PINHEIRO DA SILVA, JUIZ DE DIREITO DA 1* VARA 
DESTA COMARCA DE IGUATU, ESTADO DO CEARA, NA FORMA 
DA LEI, ETC. FAZS ABER - 2 todos quantos 0 presente edital de 
CITAGAO virem ou dele noticia tiverem que por este Juizo e Secretaria 
da 1° Vara tramita os autos da a¢io acima declinada e, como consta dos 
autos que o promovide ANTONIO RAIMUNDO TEORODO. 
atualmente reside em LUGAR INCERTO E IGNORADO determinou 
este Juizo a expedigio do presente edital visando a CITAGAO do 
promovido, para que tome ciéncia da acdo e para comparecer a audiéncia 
de conciliagao designada para o dia 03/03/07, as 08:30hs, ficando 

advertido de que em néo se obtendo a conciliagdo, teri o prazo de 15 

dias contados a partir da data da audiéncia, para contestar a agdo sob 
pena de serem reputados como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor, O QUE CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de [guatu, 20/ 

9/2006. Eu, (Maria Josefza Pinheiro Matias). Analista Judicidrio Adjunto, 

o digitei. E eu, (Luciana Félix Teixeira), Diretora de Secretaria o 
subscrevi. 

Wotton Ricardo Pinheiro da Silva 

JUIZ DEDIREITO 1° VARA 

      

COMARCA DE IPAPORANGA 
  

  

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

JUSTICA GRATUITA 

A DRA. ANA CAROLINA MONTE STUDART GURGEL, 
Jufza de Direito da COMARCA DE_ Ipaporanga, Estado do Ceard, na 
forma da lei, etc. 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por parte do St. ANTONIO SOARES DE 
MELO, processo n° 2006.0007.4839-0. foi requerida ACAO DE 
DIVORCIO, em face de DALVA BARBOSA DOS SANTOS MELO, 
brasileira, casada, do lar, atualmente em local incerto e no sabido, pelo 
presente Edital com prazo de 20 (vinte) dias. com observancia das 

formalidades legais, CITE-SE a requerida DALVA BARBOSA DOS 
SANTOS MELO, para comparecer a9 Férum Des. Carlos Facunda, 
Ay, Pedro Correia Leitio s/n, na sala de audiéncias, no dia 25/10/2006, 
4s 09:30 horas, onde tera lugar a audiéncia de conciliagiio da referida 
agio. Caso o casal ndo se concilie tera a promovida o prazo de [5 

(quinze) dias para apresentar sua defesa, que comecaré a fluir da referida 
audigncia, sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de 
todos mandou a MM. Juiza publicar o presente Edital. Deferida a 

gratuidade judicidria, nos termos do despacho de fls. 10. Ipaporanga, 19 
de setembro de 2006. Eu, Arlindo Pinheiro Queiroz, Diretor de Secretaria, 
(mat, 00363-[/5), digitei e subscrevo. 

ANA CAROLINA MONTE STUDART GURGEL 
Juiza de Direito 

  

  

COMARCA DE [PU 
  

  

PORTARIA N? 03/2006 

A DOUTORA MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI, 
Juiza de Direito da comarca de Ipu-Ceari, no uso das atribuigdes que lhe siio 
conferidas por lei e. 

CONSIDERANDO o disposto no art. 93, inciso XII, da 
Constituigio Federal, com a redag&o que the foi dada pela Emenda 
Constitucional n° 45, de 08/12/2004, que determinou o funcionamento 
ininterrupto do expediente forense através de plantio judicisrio: 

CONSIDERANDO que a prestacio jurisdicional durante o plantio 
em finais de semana e feriados € de cardter excepcional e deve se restringir 
aos casos utgentes, assim entendidos como os que nao podem aguardar o 
expediente do primeiro dia itil subseqiente: ¢ 

CONSIDERANDO as disposigdes da Resolugio n° I2, de 31 de 
agosto de 2006, publicada no Diario da Justica do Estado do Ceari de 01 de   

setembro do corrente ano, 

RESOLYE: 

ESTARELECER a seguinte escala de planto para o periodo enue 
16 de setermbro de 2006 e 20 de fevereiro de 3,007: 

DIA 23 de setembro /2006 
JUIZ (iZAVMAURICIO FERNANDES GOMES (CARIRE) 
SERVIDOR: José Pontes Paiva 
OFICIAL DE JUSTICA: Paulo César de Sousa Camelo 

DIA 24 de setembro (2006 

Juiz (fZ4):MAURICIO FERNANDES GOMES (CARIRE) 
SERVIDOR: Raimundo Sousa Fanias 

OFICTAL DE JUSTICA: Paulo César de Sousa Camelo 

DIA 30 de setembro /2006 

JUIZ (IZA: MOISES BRISAMAR FREIRE (CROATA) 
SERVIDOR:Ana Maria Melo Aragiio 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Vieira Araijo 

DIA 01 de outubro /2006 

JUIZ ([ZA):MOISES BRISAMAR FREIRE (CROATA) 
SERVIDOR:Maria Vilany Vasconcelos Pontes 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Vieira Araijo 

DIA 97 de outubro /2006 
Juiz. (IZA):SUYANE MACEDO DE LUCENA (GRACA) 

SERVIDOR:Evandro Soares de Paiva 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 08 de outubro /2006 
JUIZ:SUYANE MACEDO DE LUCENA (GRACA) 

SERVIDOR:Pascoal Guilherme de Oliveira Filho 
OFICIAL DE JUSTIGA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 12 de outubro 2006 
JUIZ iZA)MARIA VALDILENE SOMBRA FRANKLIN (GUARACIABA 

DO NORTE) 

SERVIDOR:Evandro Soares de Paiva 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes Oliveira Filho 

DIA 14 de outubro /2006 
JUIZ (iZA):ROMMEL MOREIRA CONRADO (HIDROLANDIA) 

SERVIDOR:Odilia Magalhdes Martins Costa 
OFICIAL DE JUSTIGA:Raimundo Vieira de Araujo 

DIA 15 de outubro /2006 
JUIZ (iZA);ROMMEL MOREIRA CONRADO (HIDROLANDIA) 
SERVIDOR:Sandra Mara Monte das Oliveiras 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Vicira Araijo 

DIA 21 de outubro/2006 

JUIZ (ZA)MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI (IPU) 
SERVIDOR:Raimundo Sousa Farias 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes Oliveira Filho 

DIA 22 de outubro /2006 
JUIZ (IZA):MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI (IPU) 

SERVIDOR-José Pontes Paiva 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 28 de outubro/2006 
JUIZ (IZA):FRANCISCO 
BATISTA(IPUEIRAS) 

SERVIDOR:Maria Vilany Vasconcelos Pontes 
OFICIAL DE JUSTICA: Raimundo Vieira Araujo 

EDUARDO FONTENELE 

DIA 29 de outubro /2006 
JUIZ ([IZA)FRANCISCO EDUARDO FONTENELE BATISTA 

(IPFUEIRAS) 

SERVIDOR:Ana Maria Melo Aragao 
OFICIAL DE JUSTIGA:Raimundo Vieira Araiijo 

DIA 02 de nevembro /2006 
JUIZ (IZA):CARLA SUSIANY ALVES DE MOURA (MUCAMBO) 

SERVIDOR:Maria Vilany Vasconcelos Pontes 
OFICIAL DE JUSTIGA:Raimundo Vieira Aratijo 

DIA 04 de novembro /2006 
JULZ (IZA):RICARDO EMIDIO DE AQUING NOGUEIRA (PORANGA)
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SERVIDOR:Pascoal Guilherme de Oliveira Filho 
OFICIAL DE JUSTIGA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 05 de novembru /2006 
JUIZ ({ZA):RICARDO EMIDIO DE AQUING NOGUEIRA (PORANGA) 

SERVIDOR:Evandro Soares de Paiva 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA Ll de novembro /2006 

JUIZ (7ZA):ED{SIO MEIRA TEJO NETO (RERIUTABA} 
SERVIDOR:Sandra Maria Monte das Oliveiras 

OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Vieira Aratijo 

DIA 12 de novembro /2006 
yulz (7ZA):EDISIO MEIRA TEJO NETO (RERIUTABA) 
SERVIDOR:Odilia Magalhiics Martins Costa 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Vieira Araijo 

DIA 15 de novembro /2006 

JUIZ GZA):MAURICIO FERNANDES GOMES (CARIRE) 
SERVIDOR:Sandra Mara Montes das Oliveiras 

OFICIAL DE JUSTICA:Raimunde Vieira Aratijo 

DIA 18 de novembro /2006 
Julz (iZA);MOISES BRISAMAR FREIRE (CROATA) 
SERVIDOR:José Pontes Paiva 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 19 de novembro /2006 

JUIZ (IZA);MOISES BRISAMAR FREIRE (CROATA) 
SERVIDOR:Raimundo Sousa Farias 

OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 25 de novembro /2006 
JUIZ (IZA):SUYANE MACEDO DE LUCENA (GRACA) 

SERVIDOR:Ana Maria Mela Aragao 

OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Vieira de Aratijo 

DIA 26 de novembro /2006 
Julz (iZA):SUYANE MACEDO DE LUCENA (GRAGA) 
SERVIDOR:Maria Vilany Vasconcelos Pontes 

OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Vieira Aratijo 

DIA 02 de dezembro /2606 

JUIZ (IZA):MARIA VALDILENE SOMBRA FRANKLIN (GUARACIABA 

DO NORTE) 

SERVIDOR:Evandro Soares de Paiva 
OFICIAL DE JUSTICA: Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 03 de dezembro /2006 
Juiz (ZA)YMARIA VALDILENE SOABRA FRANKLIN (GUARACIABA 
DO NORTE) 
SERVIDOR:Pascoal Guilherme de Oliveira Filho 

OFICIAL DE JUSTIGA:Raimundo Lopes de Oiiveira Filho 

DIA 08 de dezembro /2006 
Julz (ZA) ROMMEL MOREIRA CONRADO (HIDROLANDIA) 

SERVIDOR: Pascoal Guilherme de Oliveira Filho 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 09 de dezembro /2006 
JUIz (iZA);ROMMEL MOREIRA CONRADO (HIDROLANDIA) 
SERVIDOR:Odilia Magalhies Martins Costa 
OFICIAL DE JUSTICA:Paulo César de Sousa Camelo 

DIA 10 de dezembro /2006 
JUIZ GZA);ROMMEL MOREIRA CONRADO (HIDROLANDIA) 
SERVIDOR:Sandra Mara Monte das Oliveiras 
OFICIAL DE JUSTICA:Paulo César de Sousa Camela 

DIA 16 de dezembro/2006 
JUIZ (IZA): MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI (IPU) 
SERVIDOR:Raimundo Sousa Fanas 

OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 17 de dezembro /2006 
JUIZ (iZA4):;MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI (IPU) 
SERVIDOR:José Pontes Paiva 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho   

TIA 23 de dezembro 2006 
JUIZ (ZA):FRANCISCO EDUARDO FONTENELE BATISTA 

({IPUEIRAS) 
SERVIDOR: Ana Maria Melo Aragado 
OFICIAL DE JUSTIGA: Paulo César de Sousa Camelo 

DIA 24 de dezembro /2006 
JuIzZ ({ZA):FRANCISCO EDUARDO FONTENELE BATISTA 

(IPUEIRAS) 
SERVIDOR:Maria Vilany Vasconcelos Pontes 

OFICIAL DE JUSTICA:Paulo César de Sousa Camelo 

DIA 25 de dezembro /2006 
JUIZ (IZA);FRANCISCO EDUARDO FONTENELE BATISTA 

(IPUEIRAS) 
SERVIDOR:Ana Maria Melo Aragio 
OFICIAL DE JUSTICA:Paulo César de Sousa Camelo 

DIA 30 de dezembro /2006 
JUIZ ([ZA):CARLA SUSYANE ALVES DE MOURA (MUCAMBO) 
SERVIDOR:Evandro Soares de Paiva 

OFICIAL DE JUSTIGA: Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 31 de dezembro /2006 
JUIZ(UIZA)-CARLA SUSYANE ALVES DE MOURA (MUCAMBO) 
SERVIDOR:Pascoal Guilherme de Cliveira Filho 

OFICIAL DE JUSTIGA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 01 de janeiro /2006 
JUIZ(IZA):CARLA SUSYANE ALVES DE MOURA (MUCAMEO) 
SERVIDOR:Evandro Soares de Paiva 
OFICIAL DE JUSTICA: Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 06 de janeiro /2007 
JUIZ tiZA):RICARDO EMIDIO DE AQUING NOGUEIRA (PORANGA) 
SERVIDOR: Sandra Mara Monte das Oliveiras 

OFICIAL DE JUSTIGA: Raimundo Vieira Aratjo 

DIA 07 de janeiro /2007 
JUIZ (fZAYRICARDO EMIDIO DE AQUINO NOGUEIRA (PORANGA) 
SERVIDOR:Odflia Magalhaes Martins Costa 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Vieira Aratijo 

DIA 13 de janeiro/2007 
JUIZ (iZA):EDISIO MEIRA TEJO NETO (RERIUTABA) 

SERVIDOR:José Pontes Paiva 

OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 14 de janeiro /2007 
JUIZ (IZA):EISIO MEIRA TEIO NETO (RERIUTABA) 

SERVIDOR:Raimundo Sousa Farias 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 20 de janeiro /2007 
JUIZ (iZAYMAURICIO FERNANDES GOMES (CARIRE) 
SERVIDOR: Maria Vilani Vasconcelos Pontes 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Vieira Aratijo 

DIA 21 de janeiro /2007 
JUIZ (iZA):MAURICIO FERNANDES GOMES (CARIRE) 
SERVIDOR:Ana Maria Melo Aragio 
OFICIAL DE JUSTIGA:Raimundo Vieira Aavijo 

DIA 27 janeiro /2007 
JUIZ, (ZA):;MOISES BRISAMAR FREIRE (CROATA) 
SERVIDOR: Pascoal Guilherme de Oliveira Filho 
OFICIAL DE JUSTIGA: Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 28 de janeiro /2007 
JUIZ (iZA):MOISES BRISAMAR FREIRE (CROATA) 
SERVIDOR: Evandro Soares de Paiva 

OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 03 de fevereiro/2007 
JUIZ (IZA):SUYANE MACEDO DE LUCENA (GRACA) 

SERVIDOR:Odilia Magalhaes Martins Costa 

OFICIAL DE JUSTICA: Raimundo Vieira Aratijo 

DIA 04 de fevereiro /2007 
JUIZ UZA):SUYANE MACEDO DE LUCENA (GRACA)
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SERVIDOR:Sandra Mara Monte das Oliveira 

OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Vieira Araujo 

DIA 10 de feverciro /2007 

JUIZ ([ZA):MARIA VALDILENE SOMBRA FRANKLIN (GUARACIABA 
DO NORTE) 

SERVIDOR: Raimundo Sousa Farias 

OFICIAL DE JUSTICA: Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 11 de fevereiro /2007 
JUIZ (f7A);MARIA VALDILENE SOMBRA FRANKLIN (GUARACIABA 
DO NORTE 

SERVIDOR:José Pontes Paiva 

OFICIAL DE JUSTIGA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 17 de fevereiro/2007 
JUIZ ({ZA):ROMMEL MOREIRA CONRADO (HIDROLANDIA) 

SERVIDOR: Ana Maria Melo Arasio 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Vieira Araujo 

DIA 18 de feverciro /2007 

JUIZ (ZA);ROMMEL MOREIRA CONRADO (HIDROLANDIA) 
SERVIDOR:Maria Vilany Vasconcelos Pontes 
OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Vieira Aratijo 

DIA 19 de fevereiro {2007 
Jui (ZA)MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI (IPU) 
SERVIDOR:Pascoal Guilherme de Oliveira Filho 

OFICIAL DE JUSTICA:Raimundo Lopes de Oliveira Filho 

DIA 20 de fevereiro /2007 

JUL {ZA):MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI dIPU} 

SERVIDOR:Evandro Soares de Paiva 

OFICIAL DE JUSTICA:Ratmundo Lopes de Oliveira Filho 

PUBLIQUE-SE. 
REGISTRE-SE é 

CUMPRA-SE. 
Ipu, 18 de setembro de 2.006. 

MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI 
JUIZA DE DIREITO 

  

  

COMARCA DE IRACEMA 
EE, 
  

    

Edital de Remogdo de Curador 

Justi¢a Gratuita/Segredo de Justica 

(Da-se a gratuidade da justiga, em face de o representante do Ministério 
Publico Estadual ser o requerente.) 

Processo n° 2005.0021.9562-5 (931/2005) Remogiio de Curador 

Jovina dAvila Bordoni, MM. Juiza de Direito da COMARCA 

DE Iracema, Estado do Ceara, na forma da lei, ete...... 

Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por este Juizo foi decretada a exoneraciio 
de ANTONIO CAETANO DA SILVA, brasileiro, casado, agricultor, 

RG n° 16850-8380 SPSP-CE, CPF n° $19.858.353-04, residente no 

Distrito Bastides, lracema Ceard, do encargo de curador de ZEBINO 
DA SILVA, brasileiro, solteiro, aposentado, nascido aos 20/12/1965, 

natural de Pereiro de Ceard/CE, filho de Margarida Maria Sebastiana da 
Silva, residente na rua Maria Coleta, s/n, vila Bastides, Iracema Ceard, 

e nomeado para tal encargo RAIMUNDO NONATO DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, agricultor, residente na rua Celso Gomes da Silva, s/ 

n, RG n° 2003019011119 SSP-CE, nascido em 02.04.1969, filho de 
Margarida Maria Sebastiana da Silva. O referido processo foi julgado 
em 27 de JUNHO de 2006, pela MM. Jufza de Direito, Jovina dAvila 

Bordoni, cuja parte principal da sentenga € a seguinte: ....Isto posto, 

julgo procedente 9 pedido inicial para exonerar ANTONIO CAETANO 
DA SILVA do encargo de curador e nomear curador de ZEBINO DA 

SILVA, sob compromisso, a ser prestado em cinco dias, RAIMUNDO 

NONATO DA SILVA, nos moildes do art. 1.187 do CPC. © curador nao 
poderd por qualquer modo alienar ou onerar bens méveis, iméveis ou de 

qualquer natureza, pertencentes ao interditado, sem autorizagao judicial 

e os valores recebidos da previdéncia deverfo ser aplicados 
exclusivamente na satide, alimentagio ¢ bem-estar do interditando. 

Considerando a reconhecida idoneidade do curador acima Inencionado, 
dispenso a preslacio da garantia de especializacio de hipoteca, como 
faculta o artigo 1,190 do Cédigo de Processo Civil. O interditado, em 
face da sua situagio. poderi ir para a companhia do novo curador, tio 
logo seja assinado o termo de compromisso. Expeca-se mandado de 
inscrigio ¢ averbagio no Registro de Pessoas Naturais onde se acha 
Javrado a senten¢a anterior ¢ assento do interditado, respectivamente, 
e publiquem-se editais na forma do art. £.184 do CPC, Oficie-se ao 
INSS da presente decisiio. para que proceda a alteracdo da nome e 
qualificagio do curador do interditado.... Este edital seri publicado por 
3 (trés) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. no Didrio da Justiga, para 

os devidos fins. Dado e passado nesta Cidade e COMARCA DE Iracema, 
Estado do Ceard, Secretaria de Vara Unica, aos trés 21 de agosto de 
2006. Eu, , Maria do Carmo Alves de Sena Costa, Analista Judicidria 
Adjunto, o digitei. Eu. , Francisca Helena Maciel Celedonio, Diretora 
de Secretaria, o conferi. 

Jovina dAvila Bordoni 

Juiza de Direito 

DJ 30/08, 11409 e 21/09/2006 

      es 
  

  

  

COMARCA DE ITAPAJE 
  

  

EDITAL 

PRAZO: 30 DIAS 

Da-se a gratuidade da Justic¢a, conforme despacho do MM. Juiz de 
Direito, Dr. Carlos Rogério Facundo, as fls 02., dos processos 
relacionados abaixos. 

O(a) Dr (a) Cristiane Maria Martins Pinto de Faria, Juiz(a) 
de Direita Respondendo por esta COMARCA DE _ [tapajd, Estado do 
Ceara, por titulo legal, ete. 

FAZ SABER aos que presente EDITAL, com prazo de trinta 
(30) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Jufzo e 

Secretaria de Vara Unica desta COMARCA DE Trapajé, Estado do 
Ceard, tramitou, sob os beneficios da JUSTICA GRATUITA, as seguintes 
Agées de INTERDICAO: 

1-Proc. n° 2000,0212.0809-4 (3.237/04) 
Interditando: JOSE OLIVEIRA MOTA 
Curador: OLGA MOTA FERREIRA 

CLD. (10) F 72.9 

Data da sentenga: 14.12.2005 

2-Proc. n° 2000.0212.0279-7 (2.980/03) 
Interditando: HIDELBERTO BRAGA GONZAGA 

Curador: ELIZANGELA BRAGA GONZAGA 
C.LD. (10) F 71 
Data de Sentenga: 30.05.2005 

3-Proc. a” 2000.0212,0606-7 (3.256/04) 
Interditando: ANTONIO GOMES 

Curador: JAIME GOMES 
CLD. (10) F 72.1 
Data de Sentenga: 14.12.2005 

4-Proe. n° 2000,0212.0682-2 (3.173/04) 
Interditando:FRANCISCO ERNANDES ARAUJO RODRIGUES 
Curador: MARIA DE FATIMA ARAUJO RODRIGUES 
C.LD. (10) F 26.9 
Data de Sentenga: 18.10.2005 

Do que para constar ¢ para os efeitos do Art. 1.184 do Cédigo 

de Processo Civil, foi passado este Edital, que deverd ser publicado pelo 
Diario da Justiga por 03 (trés) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias de 
um apara outra publicagao. Dado e passado nesta cidade de Itapajé-CE., 
aos 12 (doze) dias do més de julho de 2006 (dois mil e seis}. Eu, Angela 

Moreira, Auxiliar de Secretaria, o digitei. Eu, Francisco Reginaldo de 
Farias, Diretor de Secretaria, subscrevo e assino. 

Dra Cristiane Maria Martins Pinto de Faria 
Juiz(a) de Direita Respondendo 

DJ 01/69, 11/09 e 21/09/2006



    
  

DIARIO DA JUSTIGA N° 178 FORTALEZA, 21 
    

DE SETEMBRO pe 2006 - CADERNO Ey 217 | 

    

  
    

  be ce a SEPA AN TINO eR et ate 

COMARCA DE ITAPIPOCA 
cuamngonaiet pine eevrchtan theo tats 

SECRETARIA DA I? VARA 
JUSTICA GRATUITA, 

EDITAL DEINTERDICGAO 

  

  

  

PROCESSO N° 2004.0008.2719-7 

O Doutor Victor Nunes Barroso, Juiz de Direito da 
COMARCA DE lItapipoca/Ce. por nomeagio legal, etc. 

FAZ. SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que. tendo em vista requerimento formulado 
por Josefa Goncalves de Sousa, foi decretada por este Juizo a 
interdicfio de Carlos Antonio Gongalves de Sousa, brasileiro, 
solteiro, nascide aos em Itapipoca-CE, aos 22.10.1975, filho de José 
Rodrigues de Sousa ¢ de Josefa Goncalves de Sousa, residente na Travessa 
Marces Porfirio, 01, n° 1280, Violete. Itapipoca-CE, pois a pericia 
médica constatou que o interditando sofre de doenga classificada no 
CID 10, o que a torna incapaz para exercer pessoalmente os atos da 
vida civil, tendo sido nomeado CURADORA a senhora Josefa 
Gongalves de Sousa, tudo na conformidade. da sentenga datada de 24/ 
08/2006, prolatada nos autos do processo em epigrafe, E para que 
ninguém alegue ignorancia, mandou expedir o presente edital, que seré 
publicado no Diario da Sustiga por trés (03) vezes, com intervalo de dez 
(10) dias, ¢ afixado no atrip do Férum. Dado e. passado nesta cidade de 
Ttapipoca, Estado do Ceard, aos trinta e um dias do més de agosto do ano 
dois mil e seis (2006). Eu, Eliézer Teixeira Cavalcante, Auxiliar Judicidrio, 

digitei, Bu. Marcos Venicio Costa do Nascimento, Diretor de Secretaria, 
conferi e subscrevi. 

Victor Nunes Barroso 
JUIZ DE DIREITO. 

DI 11/09, 21/09/ ¢ 02/10/2006 

thee 

SECRETARIA DA 1" VARA 
JUSTICA GRATUITA 

EDITAL DE CITACAO - PRAZO DE 30 DIAS 

PROCESSO N° 2006.0017,1387-6 
ACAO: Guarda de Menor 

O Douter Victor Nunes Barroso, Juiz de Direito da 1" Vara da 
COMARCA DE Itapipoca, Estado do Ceard, na forma da lei etc. 

FAZ SABER a todos quantes virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem, qué tramita nesta Vara uma Aco de Guarda de 
Menor acima referido, que tem como requerente Maria Edilga de Sousa 
Silva, brasileira, casada aposentada, residente e domictliada na Rua Durval 
Barroso, 620, bairro Sado Francisco, Itapipoca, tendo como menor Maria 
Gleiciele Moura da Silva, natural de Itapipoca, nascida aos 
01.12.2003, filha de Manoel Farias da Silva e de Maria Mirismar Moura 
de Sousa, ¢ pelo MM Juiz foi determinada a expedigac do presente edital, 
com prazo de 30(vinte} dias, com o objetivo de CITAR os pais 
biolégicos da menor, por se encontrarem em lugar INCERTO E NAO 

SABIDO, para oferecerem, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, em 
petigio escrita, contestage, sob pena de se presumir(em) accitos pelo(a) 

réu(ré), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(s) autor(es) na petigdo 
inicial, ou para comparecer no Forum Des. José Maria de Melo, situado 
na Avenida Anastécio Braga, 676, Centro, nesta cidade, para assinarem 
6 termo de concordancia com a adogiio. E para que chegue ao 
conhecimento do publico, vai este EDITAL para ser afixado no lugar de 
costume ¢ publicado uma sé vez como expediente judiciirio no Didrio da 
justiga do Estado do Ceard. Dado e passado nesta cidade de Itapipoca, aos 
doze dias do més de setembro do ano de dois mil e seis (2006). Eu, Eliézer 
Teixeira Cavalcante, Auxiliar Judicidrio o digitei. Eu, Marcos Venicio 
Costa do Nascimento, Diretor de Secretaria, o conferi e subscrevi. 

Victor Nunes Barroso 
JUIZ DE DIREITO. 

ue ; 

SECRETARIA DA 2°. VARA 
EDITALDE INTERDICAO 

JUSTICA GRATUITA 

D4-se a gratuidade da Justica, conforme despacho do MM. 
Juiz de Direito, Dr. Epitacio Quezado Cruz Jimior, As fils. 10v. 

O Dr EPITACIO QUEZADO CRUZ JUNIOR, Juiz de Direito 
da 2°. Vara da COMARCA DE ltapipoca, por nomeacio legal, etc.   

FAZ SABER a todos quantes o presente EDITAL virem ou dele 
eonhecimento Uiverem. que por este Juizo tramitou os autos da Agio 
Civel Curatela - (Prac. N° 2005.0013.3945-3), onde foi requerida e 

decretada por Sentenga datada de-09/08/2006, a INTERDIGAO de MARIA 
NEIDE CARNEIRO PORTELA.  brasileiro(a},  soltetro(a), 
desempregado(a), residente aa localidade Cana’, Trairi Ce, portador(a) 
de deficiéncia mental, sendo ofa) mesmo(a) consideradofa) incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil. na forma do Art. 5°, II do 
Cédigo Civil, e de acordo com o An. 454 do mesmo Cédigo, foi nomeada 
Curador(a), sua irma, MARIA DAS DORES PORTELA QUEIROZ, e 

para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz expedir 
© presente Edital, que deverd ser publicado no Diario da Justiga por 

O3(trés) vezes, com intervalo de 10(dez) dias. Itapipoca(Ce). 19 de 

setembro de 2006, Eu, Maria Lenilda Ribeiro, Analista Judicidrio Adj. 
Digitei e eu, Maria Susana Frota, Diretora de Secretaria, subscrevo. 

Dr, Epiticio Quezadoe Cruz Junior 
Juiz de Direito, 

DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

guyrgie cease oe 7 _ Pe et od 

COMARCA DE JAGUARUANA 
  
  

  

  

EDITAL DE CITACAO COM PRAZO. DE VINTE (20) DIAS 
(Da-se a gratuidade da Justica, conforme despacho do MM. 

Juiz de Direito Dr. Cléudio Ibiapina as fis 10) 

O Dr. Cliudio Ibiapina. Juiz de Direito Titular desta Comarca e 
diretor do Fétum local, por nomeagiio legal. Etc. 

FAZ SABER a todos que o presente edital. com prazo acima 
mencionado. virem ou dele tomarem conhecimento que , tramita nesta 
Comarca os termos e¢ alos de uma Agdo de Usucapiiio n° 
2006.0005.9397-4 requerida por ADALBERTO COELHO ROCHA, 
brasileiro, solteiro, agricultor, residente ¢ domiciliado nesta Comarca 

na Rua Pe. Rocha, s/n, com o objetivo de comprovar a posse miansa, 
pacffica e continua do imdvel descrito a seguir: um terreno urbane de 
forma regular, situado nesta Comarca na Rua pe. Rocha, com uma drea 
total de 159,72 m’, tendo as seguintes dimensGes e confrontagGes: ao 
norte, por onde mede 28,78 metros de forma linear, ou seja, formando 
um dngulo de 90° graus com o leste e 90° praus com o ceste; ao sul, por 
onde mede 28,78 metros de forma linear, ou seja, formando um Angulo 
de 90° graus com o leste ¢ 90° graus com o deste; ao leste, por onde 
mede 5,55 metros de forma linear, ou seja. formando um dngulo de 90° 
graus com o norte e 90° com o sul; ac Oeste, por onde mede 5,55 
metros de forma linear, ou seja, formando um 4nguto de 90° graus com 
o norte e 90° graus com © sul. Limitando-se com FRANCISCA JACINTA 
FREITAS DE CARVALHO, pelo lado norte, com JOSE EDIMAR DE 
OLIVEIRA, pelo lado sul. coma via publica, Rua Pe. Rocha, pelo lado 
Leste; com ELISABET LIMA ROCHA pelo lado oeste, cujo imdvel 
nio estd registrado em nome de nenhuma pessoa fisica ou juridica, 
Ficam através do presente edital, CTTADOS confinantes ausentes, 
incertos ¢ desconhecidos, para todos os termos do referido processo de 
usucapide, e para querendo e no prazo de quinze (15) dias, a contar da 
publicacio deste edital no Didrio da Justiga, contestar referida ago. 
Para constar foi lavrado o presente edital do qual serio extraidas cdépias 
da qual uma delas ficard afixada no dtrio deste Férum. DADO ¢ PASSADO 

nesta COMARCA DE Jaguarmana/CE, aos dez (10) dias do més de maio 

ano dois mil e seis (2006). Eu, Cosmo Gilberto da Silva (Diretor de 
Secretaria) o digitei, imprimi e subscrevo. 

Claudio Ibiapina 

Juiz de Direito 

ak 

VARA | 
EDITAL DE CITACAO 

PROCESSO N° 2006.0010.7946-8 -AUTOS DE: DIVORCIO 
DIRETO LITIGIOSO - (JUSTIGA GRATUITA) - PARTES: 
FRANCISCO COSTA DA SILVA X EVA ALVES Da SILVA, EDITAL 
DE CITACAQ. O DOUTOR WOTTON RICARDO PINHEIRO DA 
SILVA, JUIZ DE DIREITO DA 1? VARA DESTA COMARCA DE 
IGUATU, ESTADO DO CEARA, NA FORMA DA LEI, ETC. FA ZS 
ABER - a todos quantos o presente edital de CITACAO virem ou dele 
noticia tiverem que por este Juizo e Secretaria da 1° Vara tramita os 
autos da acdo acima declinada e, como consta dos autos que a promovida 
EVA ALVES DA SILVA, atualmente reside em LUGAR INCERTO E 
IGNORADO determinou este Juizo a expedigdo do presente edital 

visando a CITAGAO da promovida, para que tome ciéncia da agio e
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para comparecer a audiéncia de conciliagio designada para o dia 06/02/ 

07, 4s 10:00hs, ficando advertida de que em nao se obtendo a 
conciliagdo, ter o prazo de 15 dias contados a partir da data da audiéncia, 
para contestar a aciv sob pena de serem reputados como verdadeiros os 
fatos articulados pelo autor. OQ QUE CUMPRA-SE, Pado ¢ passado 
nesta cidade de Iguatu, 20/9/2006. Eu, (Maria Josefza Pinheiro Matias), 
Analista Judiciario Adjunto, o digitel. E ew, (Luciana Félix Teixeira), 

Divetora de Secretaria o subscrevi. 

Wotton Ricardo Pinheiro da Silva 
JUIZ DEDIREITO 1 VARA 

  

  

COMARCA DE JATI 
  

  

EDITAL DE CONVOCACAO DO JGRI 

O Dr. GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS, MM. Juiz de 

Direito desta COMARCA DE Jati. por nomeacio legal. etc. 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CONVOCAGAO 
DE JURADOS virem ou dele conhecimento tiverem que. observadas as 

disposigdes do Cédigo Processual Penal e Cédigo de Organizacio 
Judiciéria do Estado do Ceard, foram sorteados os vinte e um cidadios 
que servirdio nas sessGes ordindrias do Tribunal do Juri desta Comarca. 

a serem realizadas nos dias 07 e 11 de novembro de 2006, os quais 
seguem relacionados. com indicagio de profissio e enderego: 

1. Marilva Aquino Pinheiro (Funciondria Piblica, Rua José Barreto 

Couto) 

2. Maria Licia Gomes (Funciondria Publica, Rua José Barreto Couto) 

3. José lia Gomes de Sousa (Funciondria Piblica, Rua Ver. Augusto 
Bento da Silva) 

4, Joico Bosco Vidal de Lima (Comerciamte, Av. Anténio Matias de 
Santana) 

5. José Lindson Belém Lima (Funciondrio Piblico, Rua Nossa Senhora 

de F&tima) 

6. Anténic Rogério Martins Bandeira (Pedreiro, Rua Sabino Pereira) 

7, Valdeide Alves Silva (Comerciante, Rua Manoel Luis) 

8. Maria Edilania dos Santos (Funciondria Pdblica, Rua Carmelita 
Guimariies) 

9, Sandro Rogério Siqueira Cunha (Comerciante: Rua Manoel Luis) 

10. Maria Eunice Alves Silva (Funciondria Publica; Rua José Pereira de 

Sousa) 

11, José Araujo Silva (Funciondrio Ptiblico, Av. Anténio Matias de 
Santana) 

12. Marta Tania Bezerra (Funciondria Publica, Rua Carmelita 
Guimaries) 

13, Miguel Bezerra Vidal (Funcion4rio Péblico, Sitio Macapd) 
14, Maria Bezerra Vidal (Funciondria Publica; Sitio Barra de Santana) 
15. Maria das Dores Gomes Bezerra (Membro do Conselho Tutelar: 

Rua José Barreto Couto} 

16. Maria Marilanha Pereira Hondério (Funciondria Publica; Sitio Beleza) 

17. Maria Auxiliadora Vidal (Funciondria Piiblica; Rua Precilia 
Gongalves) 
18. Maria de Fatima Pereira Dantas (Funciondria Publica: Rua José 

Barreto Couto) 

19, Paulo dos Santos Viana (Feirante:; Rua Nossa Senhora de Fatima) 

20. Maria Andréa Ledncio Vieira (Funciondria Pdblica; Rua Manoel 
Luis) 

21, Jofio Marcelo Koga Dantas (Funciondrio Publico; Rua Precilia 
Gongalves} 

A todos eles e a cada um de per si, bem como aos interessados 
em geral, sdo por esta forma CONVOCADOS A COMPARECER A 

SALA DAS SESSOES DO TRIBUNAL DO JURI, NO EDIFICIO DO 
FORUM LOCAL (TANTO NO DIA E HORA CITADOS COMO NOS 

DEMAIS ENQUANTO DURAR A SESSAQ), sob as penas da Lei, se 

faltarem. E, para que chegue ao conhecimento de todos, ¢ passado o 
presente EDITAL, que sera publicado no Didrio da Justiga do Ceard, 
bem como afixado no local de costume, Dado e passado nesta 

COMARCA DE Jati, aos 13 de setembro de 2006, Eu, José Kleber 
Sampaio Couto, Técnico Judicidrio, o digitei. Eu, Adeliane Bringel da 
Silva Lisboa, Escrivad do Juri, o subscrevi, apdés conferi-lo. 

Giacumuzaccara Leite Campos 
JUIZ PRESIDENTE DO JURI 
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‘SECRETARIA DA 3? VARA 
GUCIO CARVALHO CGELHO 

EDITAL DE INTIMACAO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

JUSTICA GRATUITA 

O Dr. Gicio Carvalho Coelho, MM. Juiz de Direito da 3* Vara 
desta COMARCA DE Juazeiro do Norte. Estado do Ceard, no uso de 
suas atribuigdes legais, ete... Faz saber a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Jufzo se processam 
os autos de uma Acdo de Interdicio. processo n° 2005.0005.8733-0/ 
0, ajuizada por MARIA GONGALVES TORRES DE LIMA, tendo sido 
por Sentenga, decretada a [nterdi¢do de MIGUEL PEDRO DE LIMA, 

filho de Joaquim Pedro de Lima e Joaquina Maria da Conceicdo, nascido 
aos 02/02/1917, pelo que determinou o MM. Juiz a expedigao do 
presente, no prazo legal, com o fito de tornar piiblica a decisdo judicial 
a fim de posteriormente nao se alegar ignordncia ou desconhecimento, 
pelo que transcrevo a parte final da sentenga adiante: (...) Por toto o 
exposto, reconhe¢o o interditando absolutamente incapaz, em virtude 
da anomalia psiquica de que padece (mai de alzheimer), e por 
conseqiténcia JULGO PROCEDENTE A PRESENTE ACAO com 

amparo no art. 1183, pardgrafo dnico do CPC cfc art. 1.767, inciso | 
do CCB, nomeando-the curadora na pessoa de MARIA GONCALVES 
TORRES DE LIMA, que atuard como representante do interditando 
em todos o atos da vida civil (...). Cumpra-se o art. 1184 do CPC e 
inscreva-se a presente no Registro de Pessoas Naturais (art. 12, III, do 
CCB), PUBLICANDO-SE EDITAL COM O PRAZO DE TRINTA 
DIAS NO DIARIO DE JUSTICA POR TRES VEZES 
CONSECUTIVAS, COM INTERVALO DE DEZ DIAS. Da-se a 
gratuidade da justica, conforme sentenca do MM Juiza de 
Direito Dra. Ménica Lima Chaves, 4s fls. 54/56. Vai o presente 
afixade no Atrio deste Férum e publicado no Didric da Justiga. 
CUMPRA-SE. Dado ¢ passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, 
Estado do Ceara, ao primeiro (1°) dia do més de setembro do ano dois 
mil 2 seis (2006). Eu, José Silderlandio do Nascimento, Analista Judicidrio 
Adjunto, digitei, e eu Antonio Barbosa de Sena, Diretor de Secretaria, 
subscrevo, 

GUCIO CARVALHO COELHO. 
Juiz de Direito. 

DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

eee 

SECRETARIA DA 3° VARA 
GUCIO CARVALHO COELHO 

JUIZ DE DIREITO 
EDITAL DE CITACAO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
JUSTICA GRATUITA 

O Dr, Gicio Carvalho Coelho, MM. Juiz de Direito da 3° 
Vara desta COMARCA DE Juazeiro do Norte, Estado do Ceard, no uso 
de suas atribuigGes legais. etc... Faz saber a todos quantos o presente 

edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juizo se 
processam os autos de uma Acio de EXECUGAO FISCAL, processo 
n.° 2004,0000.1041-7, ajuizada pela FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL. contra BOA ESPERANCA LUBRIFICANTES LTDA 
(CNPI N° 41.244.922/0006-36), Pessoa Juridica « em face dos sécios 

FILADELFO BRANCO NETTO (CPF N° 264.399,134-68) e 

CRISTIANA SOUTO CARVALHO (CPF N® 583.188.874,68), Pessoas 
Fisicas. E nos termos da Lei n° 6.830/1980 ¢ despacho judicial encartado 
nos autos em referéncia, determinou o MM. Juiz a expedicdo do presente 
com o fito de CITAR a empresa executada ¢ co-responsdveis 
mencionados acima, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagarem a 
divida, no valor de R$ 185.307,08 (cento e oitenta e cinco mil, 
trezentos e sete reais ¢ cite centavos), acrescida dos juros, multa 
de mora ¢ encargos atinentes 4 Certidiio da Divida Ativa encartada nos 
autos em referéncia, ou garantir a execucdo (art. 8° da Let 6,830/80), 
com uma das seguintes alternativas: efetuar depdésito em dinheiro, A 
ordem do jufzo, em estabelecimento oficial de crédito, que assegure 
atualizagaio monetirta, ou oferecer fianga bancdria, ou nomear bens A 
penhora, observada a ordem do art. 11 da lei supramencionada, ou 
indicar 4 penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda 
Publica, opgées constantes no art. 9° da Lei de Execugao Fiscal. E para 
que chegue ao conhecimento dos mesmas, a fim de que posteriormente
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nio se alegue desconhecimento ou ignorincia, vai o presente afixado 
no Atrio deste Férum e publicado no Didtio da Justica. CUMPRA-SE. 
Dado e passado na 3° Vara desta comarca e cidade de Juazeiro do Norte. 
Estado do Ceard, 4 rua Maria Marcionilia n° 800, Lagoa Seca. aos cineo 

(05) dias do més de setembro do ano dois mil e seis (2006). Eu, José 

Silderlandio do Nascimento, Analista Judicidrio Adjunto. o digitei, e eu. 
Antonio Barbosa de Sena, Diretor de Secretaria, o subscrevi. 

Gicie Carvalho Coelho 
Juiz de Direite 

dea a 

SECRETARIA DA 3? VARA 
GUCIO CARVALHO COELHO 

EDITAL DE CITACAO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

JUSTICA GRATUITA 

O Br. GUCIO CARVALHO COELHO, MM. Juiz de Direito da 
3" Vara desta COMARCA DE Juazeiro do Norte, Estado do Ceara, no 

uso de suas atribuicgdes legais, etc... Faz saber a todos quantos o presente 

edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juizo se 
processam os autos de uma Agao de Destituigao do Poder Familtar, 
processo n." 2005.0007.9623-0, ajuizada por MARIA NELI DA 
CONCEICAOQ, em face dé FRANCISCO DUARTE, em relagao aos 
infantes SILVANA MOREIRA DUARTE e FERNANDA MOURA 
DUARTE. E como a parte requerida, FRANCISCO DUARTE, encontra- 
se em lugar incerto e no sabido, determinou o MM. Juiz a expedigiio do 
presente com o fito de CITAR a parte requerida acima mencionada, 

acerca do teor da presente aciic e de todos os seus termos e alos, para, 

querendo, no prazo de dez (10) dias, oferecer resposta escrita, 
indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 
testemunhas e documentos, sob pena de revelia (art. 320,11. do C.P.C e/ 
cart. 158 da Lei §.069/90). Dé-se a gratuidade da justica, conforme 
despacho do MM Jniz de Direito, Dr Demétrio de Scuza Pereira, 

as fis 2]. E para que chegue a0 conhecimento do mesmo, a fim de que 
posteriormente no se alegue desconhecimento ou ignorancia, vai o 
presente afixade no Atrio deste Forum ¢ publicado no Didrio da Justiga. 
CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, 
Estado do Ceard, aos vinte e nove (29) dias do més de agosto do ano 

dois mil e seis (2006). Eu, José Silderlandio do Nascimento, Analista 

Judicidrio Adjunto, digitei, e eu, Antonio Barbosa de Sena, Diretor de 

Secretaria, subscrevi. 

GUCIO CARVALHO COELHO 
Juiz de Direito 

ek 

SECRETARIA DA 3* VARA 
MONICA LIMA CHAVES 
EDITAL DE INTIMACAO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
JUSTICA GRATUITA 

A Dra. M6nica Lima Chaves, MM. Juiza de Direito auxiliando 

a ¥ Vara desta COMARCA DE Juazeiro do Norte, Estado do Ceara, no 
uso de suas atribuigdes legais, etc... Faz saber a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juizo se 

processam os autos de uma Acao de Interdigio, processo n° 
2003.0001.5317-1/0, ajuizada por AUGUSTA CIRINO DE MELO, 
tendo sido por Sentenga, decretada a Interdigdo de JOSE ROBERTO 

CIRINO DE MORAIS, filho de Pedro Alves de Morais e de Augusta 
Cirino de Morais, pelo que determinou o MM, Juiz a expedigdo do 

presente, no prazo legal, com o fito de tornar piblica a decisio judicial 

a fim de posteriormente néo se alegar igsorancia ou desconhecimento, 
pelo que transcrevo a parte final da sentenca adiante: (...) Assim posta 

a matéria decreto a interdicgfo da requerida, deciarando-a absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil na forma do art. 
3°, inciso UU, do nove Cédigo Civil e nomeio-ihe curadora a Sra AUGUSTA 
CIRINO DE ALENCAR. Cumpra-se o art. 1184 do CPC e inscreva-se 

a presente no registro civil, PUBLICANDO-SE NO DIARIO DE 
JUSTICA POR TRES VEZES CONSECUTIVAS, COM 
INTERVALO DE DEZ DIAS. Da-se a gratuidade da justiga, 
conforme sentenca do MM Juiz de Dircito Dr. Roberto Viana 
Diniz de Freitas, is fls. 29/30. Vai 0 presente afixado no Atrio deste 
Férum e publicado no Didrio da Justiga. CUMPRA-SE. Dado e¢ passado 
nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceard, aos dezoito (18) 
dias do més de julhe do ano dois mil e seis (2006). Eu, José Silderlandio   

do Nascimento, Analista Judicidrio Adjunto o digitei, e eu Antonio 
Barbosa de Sena, Diretor de Secretaria 6 subscrevo. 

MONICA LIMA CHAVES. 
Juiza de Direite auxiliando. 

DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

Med 

SECRETARIA DA 3* VARA 
GUCIO CARVALHO COELHO 

EDITAL DE INTIMAGAG 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

JUSTICA GRATUITA 

O Dr. Gicio Carvalho Coelho, MM. Juiz de Direito Titular da 
3 vara desta COMARCA DE Juazeito do Norte. Estado do Ceara. no 
uso de suas atribuicées legais, ete, Faz saber a todos quantos 0 presente 

edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juizo se 
processam os autos de uma Ago de Execuciio de Alimentos, nos Autos 

da Acdo de Divércio, Processo n° 2000.0157.8635-9, ajuizada por 
FRANCILEIDE DA SILVA MENDES representando a sua prole, em 
face de CICERO JOSE CAETANO FERREIRA. pelo que determinou o 
MM. Juiz a expedicio do presente, no prazo ucima estipulado, com a 

finalidade de INTIMAR a represeatante legal da parte requerente 
supramencionada, que se encontra em lugar incerto ¢ nao sabido, para 

no prazo de 48 (quarenta e oito) HORAS, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extingSo sem apreciagéo de mérito. 
Dé-se a gratuidade da justica, conforme despacho do MM Juiz 
de Direito Dr. Gicio Carvalho Coeiho. E. para que chegue ao 
couhecimento do requerente, vai o presente afixado no local puiblico 
de costume. Atrio do Férum Des. Juvéncio Santana e no Didrio de 
Justicn do Estado do Cearé. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade 
de Juazeiro do Norte, Estado do Ceard, aos vinte e nove (29) dias do 

més de agosto do ano de dois mil e seis (2006). Eu, José Silderlandio do 

Nascimento, Analista Judicidrio Adjunto, digitei, e eu, Ant6énio Barbosa 

de Sena, Diretor de Secretaria, subserevi. 

GUCTIO CARVALHO COELHO 
Juiz de Direito 

SECRETARIA DA 3° VARA 
EDITAL DE CITACAO 

Prazo: vinte (20) dias 

Da-se a gratuidade da Justiga. conforme despacho do M.M. Juiz de 
Direito, Dr. Miguel Feitosa Cardoso, as fis. 08. 

O Exmo. Dr. MIGUEL FEITOSA CARDOSO, MM. Juiz de 

Direito Titular da 5° Vara da COMARCA DE Juazeiro do Notte, 

Estado do Ceard, no uso de suas atribuigdes legais, faz saber a todos 
quantes o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
peranre este Juizo.se processam os autos de uma aciio de SEPARAGAGQ 
JUDICIAL LITIGIOSA, tombada sob o n?® "2005. 0018.5413-7, 

promovida por ANTONIA TELMA DE ALMEIDA MOTA SA 
BARRETO CALLOU, brasileira, casada, advogada, residente e 

domiciliada na Rua Horicio Campelo, N° 96, nesta cidade, contra 

LANGESMAR DE SA BARRETO CALLOU, brasileiro, casado, 
Comerciante, residente em lugar incerto e nao sabido, e, em obediéncia 
ao art. 942 do CPC, determinou a MM. Juiz a expedicdo do presente 

com o fito de CITAR o promovido, para. querendo, no prazo de 15 
(quinze) dias, oferecer contestag&o, sob pena de niio o fazendo, serem 

tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, pela parte autora. 
CITE-SE, igualmente, para a audiéncia de conciliagdo designada para o 
dia 27/11/2006, As 10:00hs, na sala das audiéncias da 5° Vara deste 

Férum, sito 4 Rua Maria Marcionilia, N° 800, bairro Lagoa Seca, nesta 
cidade. E para que chegue ao conhecimento de todos, a fim de que 
posteriormente nfo se alegue desconhecimento ou ignorincia vai o 
presente afixado no local publico de costume, ou seja, Atrio deste 

Férum e publicado no Diario da Justiga. CUMPRA-SE Dado ¢ passado 
nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceard, aos dezoito dias do 
més de setembro do ano de dois mil ¢ seis (2006). Eu,,Josefa Alves da 
Costa Melo, Analista Judicidrio adjunto o digitei. KR Eu,, Jéseanne Kassia 
Costa de Souza, Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

Miguel Feitosa Cardoso 
Juiz de Direito da 5° Vara
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SECRETARIA DA 5.4 VARA 
EDITAL DE CITACAO 
Prazo: quinze(15) dias 

O Exmo. Sr. Dr. MIGUEL FEITOSA CARDOSO, MM. Juiz de 
Direito Titular da 3° Vara da COMARCA DE Juazeiro do Notte, 
Estado do Ceard, no uso de suas atribuigdes legais, faz saber a todos 

quantos © presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
perante este Juizo se processam os autos de uma Agdo de Separagéio 
Judicial cfc Alimentos, tombada sob n° 2004.0009.6682-0, promovida 
por ELIETE SANTOS FERREIRA, brasileira, casada, do lar, residente 

e domiciliada na Rua Jeronimo Freire Santos, n° 510, Parque Antonio 
Vieira, nesta cidade, contra CICERO ALEXANDRE FERREIRA FILHO, 
brasileiro. casado, Motorista, residente no endereco supracitados 2 tendo 
em vista a certidio do Meirinho de fls.18v, dando conta de nao haver 
localizado a autora no enderego acima citado, determinou a MM. Juiz 
a expedigio do presente, Edital, com prazo de quarenta e oito (48) 
horas, com o fim de INTIMAR a promovente de todo o teor do 

despacho ora transcrito: R. h. Intime-se a parte autora, por Edital, no 
prazo de quarenta e oito(48) horas, para dizer se ainda tem interesse no 
prosseguimento do feito, sob pena de extingio do mesmo sem apreciagao 
do mérito, nos termos do art. 267, inciso IL, do Cédigo de Processo 

Civil. Juazeiro do Norte (CE), 01 de Setembro de 2006. Miguel Feitosa 
Cardoso. Juiz de Direito da 5° Vara. E para que chegue ao conhecimento 
de todos, a fim de que posteriormente ndo se alegue desconhecimento 
ou ignorancia vai o presente afixado no local piblico de costume, ou 

seja, Atrio deste Forum e publicado no Didrio da Justica. Da-se a 
gratuidade da Justiga. conforme despacha do M.M. Juiz de Direito, Dr. 
Miguel Feitosa Cardoso, as fls. 13. CUMPRA-SE Dado e passado nesta 
cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceard, aos onze (1 I) dias do més 

de setembro do ano de dots mil ¢ seis (2006). Bu,, Josefa Alves da Costa 
Melo, Analista Judicidrio Adjunto o digitei e Eu, Jéseanne Kassia Costa 
de Souza, Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

Dr. Miguel Fettosa Cardoso, 
Juiz de Direito da 5° Vara 

aft ale oh 

SECRETARIA DA 5. VARA 
EDITAL DE CITACAO 
Prazo quinze (15) dias 

O Exmo. Dr. MIGUEL FEITOSA CARDOSO, MM, Juiz de 
Direito Titular da 5* Vara da COMARCA DE Juazeiro do Norte, 

Estado do Ceara, no uso de suas atribuigdes legais, faz saber a todos 
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
perante este Juizo se processam os autos de uma Acido de Conversio de 

Separacdo em Divércio, tombada sob n° 2006.0007.1589-1, promovida 
por MARIA LUCIA PEREIRA DE SENA, brasileira, separada 
judicialmente, de prendas do lar, residente ¢ domiciliada nesta cidade, 

na Rua Sao Benedito, N° 998, nesta cidade, contra ANTONIO VICTOR 
CORREIA, brasileiro, separado judicialmente, residente em lugar incerto 

e nao sabido, ¢ sendo ai, face encontrar-se em Ivgar incerto ¢ no 

sabido, determinou a MM. Juiz a expedicio do presente, com o fito de 
CITAR o acionado, para contestar a presente agiio, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia ¢ confesso, ¢ na presungao de 

serein aceitos pelo mesmo, como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, pela parte autora, conforme art. 285, Segunda parte, e 319 do 
CPB do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos, a fim de 
que posteriormente no se alegue desconhecimento ou ignorincia vai o 
presente afixado no local ptiblico de costume, ou seja. Atrio deste 

Férum e publicado no Didrio da Justica. 
CUMPRA-SE Dado e passado nesta cidade de Jnazeiro do Norte, 
Estado do Cear&, aos dezoito (18) dias do més de setembro do ano 

dois mil e seis (2006). Eu,, Josefa Alves da Costa Melo, Analista 

Judicidrio Adjunto o digitei. E eu,, Idseanne Kassia Costa de Souza. 
Diretora de Secretaria, o subserevo. 

Dr. Miguel Feitosa Cardoso, 
Juiz de Direito da 5* Yara 

a oi ae 

SECRETARIA DA QUINTA VARA 
EDITAL DE INTTIMACAO 

Praze: Quarenta e oito (48) horas 

O Exmo. Dr. MIGUEL FEITOSA CARDOSO, MM. Juiz de 
Direito da 5* Vara da COMARCA DE Juazeiro do Norte, Estado do   

Ceara. no uso de suas atribuigdes legais, faz saber a todos quantos o 
presente edital de intimagio, com prazo de quarenta e oile (48) horas 
virem ou dele conhecimento tiverem que. perante este Juizo se 
processam os autos de uma agio diversas. tombada sob n? 
2000.0159.9983-2 apensa aos autos da Acio de [nterdigio de n® 
2000.0139.7750-2. promovida por MIGUEL MANOEL DO 

NASCIMENTO brasileiro, casada, Auxiliar de Servicos Gerais, residente 
¢ domiciliado na Rua do Cruzeiro, n° 1103-A. buirro Sio Miguel, nesta 
cidade. E como nao tenha sido possivel intimar o requerente 
pessoalmente do despacho, certidfo de fts. 12 dos autos, pelo presente 

edital ficard o mesmo INTIMADO, para dizer se ainda tem interesse 
no prosseguimento do feito, no prazo de quarenta e oito (48) horas. E 

para que chegue ao conhecimento de todos. a fim de que postericrmente 
nio se alegue desconhecimento ou ignordncia vai o presente afixado 
no local piiblico de costume, ou seja, Atrio deste Férum ¢ publicado no 

Diario da Justica. CUMPRA-SE Dado e passado nesta cidade de Juazeiro 

do Norte, Estado do Ceard, aos onze(1i)dias do més de setembro do 

ano de dois mil ¢ seis (2006), Eu, Analista Judiciério Adjunto o digitei ¢ 
-Eu, Diretora de Secretaria. o subscrevi. 

Dr. Miguel Feitosa Cardoso, 

Juiz de Direito da 3° Vara 

Se RU as 

SECRETARIA DA 52 VARA __ 
EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 

PRAZO: QUINZE (15) DIAS 

O Exmo. Sr. Dr. MIGUEL FEITOSA CARDOSO, MM. Juiz de 
Direito Titular da 5* Vara da COMARCA DE Juazeiro do Norte, 

Estado do Ceari, no uso de suas atribuicdes legais, etc. FAZ SABER a 
todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que perante este Juizo da 3° Vara, tramita a aco de Reconhecimento de 
Paternidade, Processo n.° 2004.0001.1705-0, promovida por MARIA 
DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS. brasileira, solteira, Domeéstica, 
residente e domiciliada na Rua José Domingos da Silva, n.* 12, bairro 

Triangulo, representando sua filha menor, contra EDNA PAULA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, solteira, menor. E como nio tenha 
sido possivel intimar as partes, pesscalmente, da Sentenca de fls. 15, 
Certidio de fls. 18v, pelo presente. Edital, ficarao as mesmas intimadas 
da Sentenga que tem por final o seguinte: “ Isto posto, julgo extinto 
0 presente feito, sem apreciacao do mérito, o fazendo com arrimo 

no art. 267, inciso VI, do CPC, actma mencionads. P.R.i. 
Transitada esta decisio em julgado, certifique-se. Empdés, dé-se 
baixa nos registros pertinentes e arquive-se com a5 cautelas de 
estilo. Sem custas. Juazeiro do Norte(CE), 04 de novembro de 

2004.” (a) Dr. Miguel Feitosa Cardoso. Juiz de Direito. E para que niio 
se alegue ignorado, vai o presente Editai, afixado no local de costume 
e publicado no Diario da Justiga uma (01) vez. Dado e passado nesta 
cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceard, aos dezenove (19) dias do 

més de setembro do ano de dois mil e seis (2006). Eu,, Josefa Alves da 

Costa Melo, Analista Judicidrio Adjunto 0 digitei ¢ Eu,, Joseanne Kassia 

Costa de Souza, Diretora de Secretaria, o subscrevi, 

Dr. Miguei Feitosa Cardoso 
Juiz de Direito da 5° Vara 

“COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA 
  
  

  

  

EDITAL DE LINTERDICAO 

(Da-se a gratuidade da Justiga, conforme despacho da MM Jniza 

de Direito, Dr*. Maria Nadir Aratijo Papaléo, as fls. 02} 

A Bei*, MARTA NADIR ARAUJO PAPALEO — MM®. Juiza 
de Direito titular desta COMARCA DE Lavras da Mangabeira-CE, por 
nomeagao legal. ete. 

FAZ SABER a quantos o presente Edital virem, ou dele tiverem 

conhecimento, que por este Juizo e Secretaria de Vara Unica foi requerida 

e decretada a interdigiic de RAIMUNDA MARIA FLORENTINO, 
brasileira, solteira, do lar, nascida em 12 de outubré de 1955, filha de 
Manoel Florentino Filho ¢ de Maria Luzia da Conceicao, natural de 

Boqueirao dos Cochos-PB, portadora do RG n° 1.257.008 — 2° Via ~ 
SSP-CE, residente e domiciliada na Rua Vicente Favela, n° 226, Bairro 

Cruzeiro, nesta cidade de Lavras da Mangabeira-CE, sendo a mesma 
portadora de DOENCA MENTAL (EPILEPSIA GENERALIZADA), 
conseqlientemente impossibilitada de reger sua prépria pessoa e 
administrar seus bens, Foi nomeada curadora a Sra. GERALDA MARIA
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FLORENTINO, brasileira, solteira, professora. nascida em 16 de abril 
de 1954, filha de Manoel Florentino Filho e de Maria Luiza da Conceicao, 
natural de Boqueirio dos Cochas-PB. portadora do RG n° 24612-80 
SSP-CE e CPF n° 191,680.393-7, residente e domiciliada na Rua Vicente 
Favela, n° 226, Bairro Cruzeiro, nesta cidade, para exercer 0 minus 
sem restriges. Do que para constar. de acordo com a sentenga proferida 
nos autos de n° 2847/06 (2006.0003.2027-7) - Agdo de Interdicio, 

para efeito do art. 1.184 do CPC foi passado o presente Edital, que 
deverd ser publicado no Didrio da Justica, trés vezes, com intervalo de 
dez dias. Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE Lavras da 
Mangabeira, Estado do Ceara, aos oito (08) dias do més de agosto do 
ano de dois mil e sets (2006). Eu, (José Maria da Silva Gomes) Técnico 
Judiciario, digitei. Eu, (Julia Maria Linhares de Sa Torres), Diretora de 
Secretaria, conferi e subscrevi. 

Bel’. MARIA NADIR ARAUJO PAPALEO 
Juiza de Direito 

DJ 30/08, 11/09 e 21/09/2006 

aM ae ake 

EDITAL DE INTERDICAO 

Dé-se a gratuidade da Justica, conforme despacho da MM®, Juiza 
de Direito, Bel’. Maria Nadir Aratijo Papaléo, as fs. 02 

A Bel’, Maria Nadir Aradjo Papaléo MM‘, Juiza de Direito 
titular desta COMARCA DE Lavras da Mangabeira, Estado do Ceard, 
por nomeacio legal, etc. 

FAZ SABER a quantos 0 presente Edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por este Juizo ¢ Secretaria de Vara Unica foi requerida 
¢ decretada a interdicio de CLARISSA PEREIRA FURTADO PINTO, 
brasileira, solteira, filha de José Oseas Furtado Pinto e de Vilany Pereira 
Furtado Pinto, nascida em 17/03/1987, natural de Aurora-CE, residente 
e domiciliada na Rua Antonio Lobo s/n°, nesta cidade, sendo a mesma 
portadora de DOENCA NEUROLOGICA PARALISIA CEREBRAL 
INFANTIL, conseqiientemente impossibilitada de reger sua prépria 
pessoa e administrar seus bens. Foi nomeada curadora a Sra. VILANY 
PEREIRA FURTADO PINTO, brasileira, casada, do lar, nascida em 
26/05/1966, filha de Francisco Pereira da Silva e de Joana Gouveia da 
Silva, natural de Aurora-CE, portadora do RG n® 1053732-86 SSP-CE 
e CPF n° 262.004.063-91, residente e domiciliada na Rua Antonio 
Lobo s/n°, nesta cidade, para exercer o minus sem restrigdes, Do que 
para constar, de acorde com a sentenga proferida nos autos de n° 2729/ 
05 (2005.0016.7215-2) Aciio de Interdicdo, e para efeito do art. 
1.184 do CPC foi passado o presente Edital, que deverd ser publicado 
no Didrio da Justiga, trés vezes, com intervalo de dez dias. Dado e 
passado nesta cidade e COMARCA DE Lavras da Mangabeira, Estado 
do Ceari. aos cinco (05) dias do més de setembro do ano de dois mil e 
seis (2006). Eu, (Jilia Maria Linhares de Si Torres), Diretora de 
Secretaria, digitei e subscrevi. 

Bel’, MARIA NADIR ARAUJO PAPALEO 
Juiza de Direito 

DL11/09, 21209/ ¢ 02/10/2006 
* mk 

EDITAL DE INTERDICAO 

Da-se a gratuidade da Justica, conforme despacho da MM®, Juiza 
de Direito, Bel". Maria Nadir Aratijo Papaléo, as fls, 02 

A Bel’. Maria Nadir Aratijo Papaléo MM?. Juiza de Direito 
titular desta COMARCA DE Lavras da Mangabeira, Estado do Cearg, 
por nomeagdo legal, ete, 

FAZ SABER a-quantos o presente Edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por este Juizo ¢ Secretaria de Vara Unica foi requerida 
e decretada a interdigiio de CICERO ANGELO PEREIRA, brasileiro, 
casado, agricultor, filho de Vicente Angelo Pereira e de Francisca Maria 
da Conceicio, nascido em 04/06/1956, natural de Lavras da Mangabeira- 
CE, residente ¢ domiciliado no S{tio Cajuciro, neste municipio, sendo 0 
mesmo portador de TRANSTORNO MENTAL E 
COMPORTAMENTAL DEVIDO AO USO DE ALCOOL (CID 10.F10), 
conseqiientemente impossibilitada de reger sua prépria pessoa € 
administrar seus bens, Foi nomeada curadora a Sra. MARIA EVILANIA 
LIMA PEREIRA, brasileira, solteira, do lar, nascida em 25/11/1982, 
filha de Cicero Angelo Pereira e de Santa Cristina Lima Pereira, natural 
de Lavras da Mangabeira-CH, portadora do RG n® 2001029023172   

  
SSP-CE. residente e domiciliada no Sftio Cajueiro. neste municipio, 
para exercer 0 minus sem restrigdes. Do que para constar, de acordo 
com a sentenga proferida nos autos de n° 2864/06 (2006.0003.2049- 
8) Acido de Interdic#o. e para efeito do an. 1.184 do CPC foi passado 
0 presente Edital, que deverd ser publicado no Diario da Justiga, trés 
vezes, com intervalo de dez dias. Dado e passado nesta cidade e 
COMARCA DE Lavras da Mangabeira, Estado do Ceard, aos cinco 
(05) dias do més de setembro do ano de-dois mil « seis (2006). Eu, (Julia 
Maria Linhares de Si Torves), Diretora de Secretaria, digitei ¢ subscrevi. 

Bel*. MARIA NADIR ARAUJO PAPALEO 
Juiza de Direita 

DJ_11/09,_21/09/ e 02/10/2006 
Mae a 

EDITALDE INTERDICAO 

Da-se a gratuidade da Justic¢a, conforme despacho da MM?. 
Juiza de Direito, Bel?, Maria Nadir Aradjo Papaléo, 4s fs. 02 

A Bel’. Maria Nadir Aradjo Papalés MM®. Juiza de Direito 
titular desta COMARCA DE Lavras da Mangabeira, Estado do Ceard, 
por nomeacio legal. etc. 

FAZ SABER a quantos 0 presente Edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por este Juizo e Secretaria de Vara Unica foi requerida 
e decretada a interdicio de JOAO. BATISTA DA ROCHA LIMA, 
brasileiro, solteiro, filho de Mario Ferreira Lima ¢ de Antonia da Rocha 
Lima, nascido em 26/06/1965, natural de Lavras da Mangabeira-CE, 
residente ¢ domiciliado no Sitio Monte Alegre, neste municipio, sendo 
Oo mesmo portador de DEFICIENCIA MENTAL + EPILEPSIA, 
conseqiientemente impossibilitado de reger sua prépria pessoa ¢ 
administrar seus bens. Foi nomeado curador o St. GERALDO 
FERREIRA ROCHA, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 11/03/ 
1950, filho de Mario Ferreira Lima e de Antonia da Rocha Lima, 
natural de Lavras da Mangabeira-CE, portador do RG n° 1.205.179 
SPSP-CE, e do CPF n° 293.919.203-06, residente e domiciliada no 
Sitio Monte Alegre, neste municipio, para exercer o minus sem 
restrigées, Do que para constar, de acordo com a sentenga proferida 
nos autos de n° 2883/06 (2006.0003.2079-9) Acido de Interdicéo, e 
para efeito do art. 1.184 do CPC foi passado o presente Edital, que 
deverd ser publicado no Didrio da Justiga, trés vezes, com intervalo de 
dez dias. Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE Lavras da 
Mangabeira, Estado do Ceard, as cinco (05) dias do més de setembro 
do ano de dois mil ¢ seis (2006). Eu, Ghilia Maria Linhares de Sa 
Torres), Diretora de Secretaria, digitei e subscrevi. 

Bel’. MARIA NADIR ARAUJO PAPALEO 
Juiza de Direito 

DL11/09, 21/097 e 02/10/2006 
  
  

‘COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE 
  

  

SECRETARIA DA 1° VARA 

EDITAL DE CITAGAO - PRAZO 15 DIAS 
(justi¢a gratuita) 

A Dra. Luciana Teixeira de Sousa, Jufza de Direito da 1* Vara 
desta Comarca, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER que, perante este Juizo, foi demmciade pelo Dr. 
Promotor de Justiga desta Comarca, nas sangdes do art. 121, § 2°, 1, cf 
c art. 29, todos do CPB, CELIO SILVA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 01.08.1982, natural de Sao Gonealo do Amarante - CE, 
filho de Joaquim Costa de Souza Neto e de Maria Irene Gomes da Silva, 
autuado nesta Secretaria sob o n° 2005.0012.5805-4 (453/05). Que 
expedido mandado para a citago do aludido denunciado, certificou o 
Oficial de Justiga encarregado da diligéncia, encontrar-se em lugar incerto 
e nao sabido, Pelo que, foi expedido o presente edital, com o prazo de 
15 dias, pelo qual fica, o mesmo denunciado, citado para comparecer 
perante este Jufzo, no dia 17(dezessete) de outubro do ano em 
curso 4s 12:30 horas, a fim de ser interrogado e se ver processar até 
o julgamento final. Limoeira do Norte, 04 de setembro de 2006. Eu 
Analista Judicidrio Adjunto, o digitei. Eu(Euzébio Felizardo Bento), 
Diretor de Secretaria o subscrevi. 

Luciana Teixeira de Souza 
Jufza de Direita
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SECRETARIA DA 2° VARA 
EDITAL DE INTERDICAO 

O Dr. Joao Dantas Carvalho, Juiz de Direito da 7° Vara desta 

COMARCA DE Limoeiro do Norte, Estado do Ceard, por nomeagio 

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

conhecimento tiverem, que por este Juizo tramitou os autos da agiio 

efvel de Curatela, n° 5061/05, através de expediente judicidrio. em que 

é autora MARIA NACIR MOREIRA DA SILVA, brasileira, agricultora, 

residente e domiciliado 4 rua Santa Luzia, Sitio Espinho, neste municipio 

de Limoeiro do Norte-CE., que por sentenga deste Juizo, datada de 

18.07.2006, foi decretada a interdigfo de MAURICELIA MOREIRA 

DA SILVA, portadora de retardo mental de CID: F 73, de cardter 

irceversfvel, evidenciando a incapacidade da interditanda de auto-gerir- 

se, foi nomeado curadora na pessoa de sua genitora MARIA NACIR 

MOREIRA DA SILVA, sob compromisso. E, para que chegue ao 

conhecimento dos interessados, mandou o MM Juiz expedir o presente 

Edital que deverd ser publicado (03) trés vezes. com intervalo de 10 

(dez) dias. de uma publicagiio para outra, junto ao Didrio da Justiga "Da- 

se a pratuidade da Justiga, conforme despacho do MM.Juiz de Direito, 

Dr. Joio Dantas Carvalho, as fis.02. Limociro do Norte, 28. 08. 2006. 

Eudigitei. E Eu(Be!". Claudete Maria Fernandes Maia), Diretora de 

Secretaria, subscrevo, 

Dr. Joie Dantas Carvalho 

Juiz de Direito da 2* Vara. 
DJ 31/08, 11/09 e 21/09/2006 

  
  

COMARCA DE MARACANAU 
  

  

SECRETARIA DA I? VARA 
PROCESSO N° 2006.0156.4412-0 

EDITAL DE INTIMACAO 
(PRAZO DE VINTE 30 DIAS) 

JUSTICA GRATUITA 

Da-se a gratuidade da justiga conforme despacho da M.M. Jufza de 

Direito, Dra. Valéncia Aquino, ds fis. 08, 

A Doutora Valéncia Maria Alves de Sousa Aquino, Juiza de 

Direito da 1* Vara da COMARCA DE Maracanati, por nomeagio legal, 

etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que tem curso perante este Juizo ¢ expedienté da Secretaria da 

1* Vara, uma AGAO DE INVESTIGAGAO DE PATERNIDADE C/C 

ALIMENTOS. requerida por BEYBIANA DE CASTRO REIS. Tendo 

em vista que a requerente se encontra.em lugar incerto ¢ nio sabido, ¢ 

passado o presente edital, com prazo de winta (30) dias por intermédio 

do qual fica a mesma intimada do inteiro teor do despacho a seguir 

transcrito: R.h., Intime-se 4 autora, por edital, com prazo de trinta 

dias, para no prazo de 48h, manifestar se ainda tem interesse da 

continuidade do feito, sob pena de extingdo e arquivamento dos autos. 

Exp. Maracanai/Ce., [° set 2005. a) Dra. Valéncia Aquino. Dade ¢ 

Passado nesta Cidade de Maracanad, Estado do Ceard , aos dezoilo(!$) 

dias do més de setembro de 2006. Eu, Maria Alexsandra Ponce da Silva, 

Técnica Judicidria o digitei, Eu , Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

VALENCIA AQUINO 
Juiza de Direito 

ker 

SECRETARIA DA 1° VARA 
PROCESSO N° 2005.0015.8298-6 

EDITAL DE INTIMACAO 
(PRAZO DE VINTE 20 DIAS) 

JUSTIGA GRATUITA 

Dé-se a gratuidade da justiga conforme despacho da M.M. Juiza de 

Direito, Dra. Valéncia Aquino, ds fs. 13. 

A Doutora Valéncia Maria Alves de Sousa Aquino, Jufza de 

Direito da 1° Vara da COMARCA DE Maracanat, por nomeagio legal, 

etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que tem curso perante este Jufzo € expediente 

da Secretaria da |" Vara, uma ACAO DE ALVARA, requerida por IVONE   

RIBEIRO GALDINO LEITE, Tendo em vista que a requerente se 

encontra em lugar incerto e nfo sabido, ¢ passado o presente edital, 

com prazo de vinte (20) dias por intermddio do qual fica a mesma 

intimada do inteiro teor do despacho a seguir transerito: R.h.. Intime- 

se a autora, por edifal, com prazo de vinte dias, para que em 48 horas 

manifestar seu interesse na continuidade do feito, sob pena de extingio 

e arquivamento do processo. Exp. Maracanati/Ce., 24 ago 2006. a) 

Dra. Valéneia Aquino. Dado e Passado nesta Cidade de Maracanau, 

Estado do Ceard , aos dezoito(18)} dias do més de setembro de 2006. Eu, 

Maria Alexsandra Ponce da Silva, Técnica Judicidria o digitei. Eu , 

Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

VALENCIA AQUINO 
Jufza de Direito 

as ae 

SECRETARIA DA I" VARA 
PROCESSO N° 2060.0155.7255-3 

EDITAL DE INTIMACAO 
(PRAZO DE VINTE 20 DIAS) 

JUSTIGA GRATUITA 

Da-se a gratidade da justica conforme despacho do M.M. Juiz de Direito, 

Dr. Geraldo Bizerra, as fls. 09. 

A Doutora Valéncia Maria Alves de Sousa Aquino, Julza de 

Direito da 1" Vara da COMARCA DE Maracanaii. por nomeacdo legal, 

etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 

contcimento tiverem, que tem curso perante este Juizo ¢ expediente 

da Secretaria da 1° Vara, uma AGAO DE INVESTIGAGAO DE 

PATERNIDADE C/C ALIMENTOS, requerida por ANTONIA MARIA 

NOGUEIRA contra AZARIAS AYRES MOREIRA, Tendo em vista que 

a requerente se encontra em lugar incerto € nia sabido, é passado o 

presente edital, com prazo de vinte (20) dias por intermédio do qual 

fica a mesma intimada para. no prazo de 48 horus, demonstrar interesse 

na continuidade do feito sob pena de extingdo e arquivamento do 

processo. Maracanai/Ce., 12/09/2006. a) Dra, Valéncia Aquino, Dado 

e Passado nesta Cidade de Maracanai, Estado do Ceard , aos dezoito(18) 

dias do més de setembro de 2006. Eu, Maria Alexsandra Ponce da Silva, 

Técnica Judicidria o digitel. Eu , Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

VALENCIA AQUINO 
Juiza de Direito 

alk ofc 

SECRETARIA DA 1° VARA 
PROCESSO N? 2000.0156.0896-5 

EDITAL DE INTIMAGAO 
(PRAZO DE VINTE 20 DIAS) 

JUSTICA GRATUITA 

Da-se a gratuidade da justiga conforme despacho da M.M. Juiza de 

Direito, Dra. Valéncia Aquino, 4s fs. 15. 

A Doutora Valéncia Maria Alves de Sousa Aquino, Jufza de 

Direito da 1* Vara da COMARCA DE Maracanad, por nomeagio legal, 

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

conhecimento tiverem, que tem curso perante este Jufzo ¢ expediente 

da Secretaria da |? Vara, uma ACAO DE CAUTELAR DE SEPARAGAO 

DE CORPOS, requerida por FRANCISCA VIEIRA MACHADO contra 

JOSE EDIMAR MACHADO. Tendo em vista que a requerente se 

encontra em lugar incerto e nao sabido, € passado o presente edital, 

com prazo de vinte (20) dias por intermédio do qual fica a mesma 

intimada do inteiro teor do despacho a seguir transcrito: R-h., ... 

considerando, que a autora encontra-se em lugar incerto, Intime-se por 

edital com prazo de vinte dias para que em 48 horas manifeste interesse 

na causa, sob pena de extingio ¢ arquivamento. Exp. Maracanati/Ce., 

1° jul 2005. a) Dra. Valéncia Aquino. Dado ¢ Passado nesta Cidade de 

Maracanad, Estado do Ceard , aos dezoite(18) dias do més de setembro 

de ‘2006. Eu, Maria Alexsandra Ponce da Silva, Técnica Judicidria o 

digitei. Eu , Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

VALENCIA AQUINO 
Juiza de Direito 

yh ee
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SECRETARIA DA 1? VARA 
PROCESSO N® 2002.0005.3059-7 

EDITAL DE INTIMACAO 
(PRAZO DE VINTE 20 DIAS) 

JUSTICA GRATUITA 

Da-se a gratuidade da justiga conforme despacho da M.M. Juiza de 
Direito, Dra. Valéncia Aquino, as fis. 12. 

A Doutora Valéncia Maria Alves de Sousa Aquino, Jufza de 
Direito da [° Varada COMARCA DE Maracanati, por nomeacio legal, 
etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que tem curso perante este Juizo e expediente da Secretaria da 
[* Vara, uma ACAO DE SEPARAGAO JUDICIAL, requerida por 
VANUSA AGUIAR GOMES contra MARCONDES GOMES DA SILVA. 
Tendo em vista que a requerente se encontra em lugar incerto e njo 
sabido, € passado o presente edital, com prazo de vinte (20) dias por 
intermédic do qual fica a mesma intimada do inteiro teor do despacho 
a seguir transcrito: R.h. Intime-se a autora por edital, com prazo de 
vinte dias, para no prazo de 48h manifestar seu interesse no andamento 
do feito, sob pena de extingao e. arquivamento do processe. Exp. 
Maracanat/Ce., 13 set 2005. a) Dra. Valéncia Aquino. Dado e Passado 
nesta Cidade de Maracanau, Estado do Ceara , aos dezoito(18) dias do 
més de setembro de 2006. Eu, Maria Alexsandra Ponce da Silva, Técnica 
Judiciiria o digitei. Eu , Diretora de Secretaria, 0 subscreyo. 

VALENCIA AQUINO 
Juiza de Direite 

Rok a 

SECRETARIA DA I? VARA 
PROCESSO N° 2000.0156,2590-3 

EDITALDE INTIMACAO 
{PRAZO DE VINTE 20 DIAS) 

JUSTICA GRATUITA 

Di-se a graruidade da justiga conforme despacho da M.M. Juiza de 
Direito, Dra, Valéncia Aquino, as fis. 12v. 

A Doutora Valéncia Maria Alves de Sousa Aquino, Juiza de 
Direito respondendo pela a 1* Varada COMARCA DE Maracanat, por 
nomeagio legal, etc, 

PAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tem curso perante este Juizo e expediente 
da Secretaria da 1° Vara, uma ACAO DE INTERDIGAO, requerida por 
FRANCISCA TECLA NOGUEIRA DE ALMEIDA, Tendo em vista que 
a requerente se encontra em lugar incerto ¢ nio sabido, é passado o 
presente edital, com prazo de vinte (20) dias por intermédio do qual 
fica a mesma intimada do inteiro teor do despacho a seguir transcrito; 
R.h, Apresentado somente hoje, A parte autora ndo foi Iocalizada a fim 
de promover os atos ¢ diligéncias que lhe competia, razio pela qual 
determino que seja intimada por edital com prazo de vinte dias, para 
em quarenta ¢ oito horas, manifeste seu interesse na continuidade do 
feito, sob pena de extingo ¢ arquivamento. Exp. Nec. Maracanati/Ce., 
02 mar 2006. a) Dra, Valéncia Aquino, Dado ¢ Passado nesta Cidade de 
Maracanau, Estado do Ceard , aos vinte e nove (29) dias do m@s de 
margo de 2006. Eu,. Estagidrio de Direito o digitei. Eu , Diretora de 
Secretaria, o subscrevo. 

VALENCIA AQUINO 
Juiza de Direito 

ke 

SECRETARIA DA I? VARA 
PROCESSO N° 2004.0005.4184-6 

JUSTICA GRATUITA 
EDITAL DE CITACAG 
(PRAZO DE 20 DIAS) 

Dé-se a gratuidade da Justica conforme despacho da M.M. Juiza de 
Direito, Dra. Valéncia Aquino. as fis. 11. 

A Doutora VALENCIA MARIA ALVES DE SOUSA AQUINO, 
Juiza de Direito da 1* Varada COMARCA DE Maracanaii, por nomeagio 
legal, ete. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhectmento tiverem, que tem curso perante este Juizo ¢ expediente 
da Secretaria da 1* Vara. uma ACAO DE INVESTIGAGAO DE 
PATERNIDADE, PROCESSO N° 2004.0005.4184-6 proposta por 
JONAS ALVES DE OLIVEIRA representado por sua genitora ELIALDA   

ALVES DE. OLIVEIRA, brasileiro(a), divorciado(a), do lar, residente e 
domiciliado(a) na Av. Nova Fortaleza, n° 1456 Cidade Nova - Maracanat 
- Ceari, contra JOAQUIM ALVES FILHO, brasileiro(a), soltetro(a) ¢ 
como ofa) autor(a) declara que desconhece o paradeiro dota} 
requerido(a), & passado © presente edital, com prazo de vinte (20) dias. 
por intermédic do qual fica ofa) promovido(a) CITADO. para contestar, 
querendo, no prazo de quinze (15) dias. os termos da mencionada agZo, 
sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos afirmados 
pelo(a) autor(a), na inicial, (art. 225, [1 e 285, 2* parte do CPCiv.). 
Dado e Passado nesta Cidade de Maracanat, Estado do Ceara, aos 
dezoito(18) dias do més de setembro do ano de dois mil e seis (2006), 
Eu, Maria Alexsandra Ponce da Silva, Técnica Judicidria, o digitei. Bu, 
Francisca Auri Silvino Tabosa, Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

Valéncia Aquino 

Juiza de Direito 

    
  

COMARCA DE MARANGUAPE 
  

  

SECRETARIA DA # VARA CIVEL E CRIMINAL 

JUIZA TITULAR: Dr? SANDRA ELIZABETE J. LANDIM 
(Rua Cap. Jeova Colares, s/n, Outra Banda, Fone: 3341-3464) 

PROCESSO N®: 2004.0002.7101-6 
FICHA N°; 2133/04 
INFRAGAO: ART. 19 DA L.CP, 
ACUSADO(S): FRANCISCO JOSELI DANIEL DE SOUZA ¢ 
JOSE FERNANDO DA SILVA JUNIOR 

EDITAL DE INTIMAGAO DE SENTENCA 
Prazo: SESSENTA (60) DIAS 

A Doutora SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM, MM. 
Juiza de Direito da 2° Vara da COMARCA DE Maranguape, Estado do 
Ceard, por nomeagao legal, etc. Faz Saber a todos quantos o presente 
edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que se procedendo, por 
este Juizo e Secretaria da 2" Vara, aos termos de um processo crime que 
a JUSTICA PUBLICA move contra FRANCISCO JOSEL] DANIEL 
DE SOUZA, brasileiro, solteiro, tesidente na Rua Siio Vicente de Paula, 
222, Parque das Rosas, nesta Cidade e JOSE FERNANDO DA SILVA 
JUNIOR, brasileiro, solteiro, cozinheiro, residente na Rua Raimundo 
Herbster, 303, Parque das Rosas, nesta Cidade, por infragaio ao Art. 19, 
da LCP. E como nio foi possfvel intimar o(a) acusado(a) FRANCISCO 
JOSELI DANIEL DE SOUZA, brasilciro, solteiro, tesidente na 
Rua Sao Vicente de Paula, 222, Parque das Rosas, nesta Cidade, 
pessoalmente, pelo presente fica(m) ofa) mesmo(a) INTIMADO(A} 
do teor da SENTENCA proferida nos autos do processo em referencia, 
a seguir transcrita: ..Em face do exposto e considerando ter o 
acusado cumprido integralmente a pena que Ihe fora imposta, 
declaro extinta a punibilidade em relacgio a FRANCISCO 
JOSELI DANIEL DE SOUZA, o que faco com fulcro nos arts. 61 
e 648 do CP c/c o art. 76 da Lei n.° 9,099/95. A condenacao do 
acusado no deve constar dos registros criminais, exceto para 
fins de requisigfo0 judicial. (art. 84 § nico), P.R.1. 
Maranguape(CE), 01 de marco de 2005 (a) Sandra Elisabete 
Jorge Landim, Jufza de Direito da 7 Vara., Cutrossim, faz saber 
que este Jufzo tem sua sede na Rua Cap. Jeovd Colares. s/n, Praga da 
Justiga, bairro Outra Banda, Maranguape/CE, E, para que chegue ao 
conhecimento de todos mandou expedir o presente edital, que seré 
afixado no local de costume, no Férum local, ¢ publicado na forma da 
lei. Dado ¢ passado nesta cidade de Maranguape(CE), Secretaria da 2? 
Vara, aos dezoito (18) dias do més de setembro do ano dois mil e seis 
(2006). Eu Raimunde Nonate Nunes, Analista Judicidrio Adjunto, o 
digitei. E eu, Glfucia Rejane Silva Jorge, Diretora de Secretaria, 0 
subscrevo. 

SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM 
Juiza de Direito da 2° Vara 

sh at at 

, SECRETARIA DA 2 VARA CIVEL E CRIMINAL 
JUIZA TITULAR: Dr*, SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM 

PROCESSO N.°: 2006.0000,7348-2 
FICHA N.°: 6097/06 
ACAO: EXECUCAO FISCAL



      

224 (ESS DA JUSTIGA N°178 FORTALEZA, 21 DE SETEMBRO DE 2006 - CADERNO 3 
    

      
  

EXEQUENTE: FAZENDA PUBLICA NACIONAL 
EXECUTADA: ERASMO TEIXEIRA MOURA ME 

CO-RESPONSAVEL: *** 

EDITAL DE CITACAO 
Prazo de trinta (30) dias 

A Doutora SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM,. MM. 

Juiza de Direito da 2 Vara da COMARCA DE Maranguape, Estado do 

Ceard, por nomeagéo legal. ete. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 

tomarem conhecimento que por este Juizo e Secretaria, se processam 

os termos da aco acima referida, que o(a) FAZENDA PUBLICA 

NACIONAL move contra ERASMO TEIXEIRA MOURA ME. Pelo 

presente edital fica(m) CITADO(AS) ofas) Executado(as). ERASMO 

TETXEIRA MOURA ME, inscrita no Cadastro de Pessoas Juridicas 

sob o n.° 04962742/0001-60, com domicflio na Rua Didimo 

Cidrack, 798, Novo Maranguape, Maranguape/CE, CEP 61940- 

000, para no prazo de cinco (05) dias pagar(em) o valor de RS 11.418,66 

(onze mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta ¢ seis 

centavos). com juros ¢ multa de mora e encargos indicados na Certidao 

da Divida Ativa, ou garantir a execugdo. sob pena de lhe(s) ser(em} 

penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem A integral satisfagao 

da divida. Fica(m) cientificado(s) ainda o{as) executado(as), de que tem 

© prazo de trinta (30) dias para opor embargos 4 execugdo. seb pena de 

se presumirem aceitos (as) por ele(as) como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial. Outrossim, faz saber que este Juizo tem sua sede 

na Rua Cap. Jeovd Colares. Outra Banda, Fone: 3341-3464, Maranguape. 

E para que chegue ao conhecimento de todos ¢ de futuro alegar ignorancia, 

mandei expedir o presente edital que sera afixado ¢ publicado na forma 

da lei. Dado e passado nesta cidade de Maranguape, Secretaria da 2° 

Vara, aos quatorze (14) dias do més de setembro do ano dois mil] ¢ seis 

(2006), Eu Raimundo Nonato Nunes, Analista Judicidrio Adjunto, o 

digitei. E eu Glducia Rejane Silva Jorge. Diretora de Secretaria, o 

subscrevo. 

SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM 

Juiza de Direito da 2° Vara 

        
  

  

COMARCA VINCULADA DE MARTINOPOLE 
  

EDITAL DE INTERDICAO 
PROCESSO N° 636/2005 NATUREZA CiVEL 

JUSTICA GRATUITA 

O Doutor HEVILAZIO MOREIRA GADELHA, Juiz de Direito 
Titular da Secretaria de Vara Unica da Comarca Vinculada de 

Martinépole, Estado do Cear, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos o$ que o presente edital virem ou dele 

tomarem conhecimento e a quem possa interessar, que por este Juizo 

foi decretada a INTERDIGAO de BENEDITO FERNANDES 

MARTINS que sofre de doenca mental inesversivel, tendo sido nomeada 

INACIA FERNANDES FONTENELE, curadora do referido 

interditando, E para que chegue ao conhecimento dos interessados, 

mandou o MM Juiz expedir o presente edital de interdigao, que deverd 

ser publicado por 03 (trés) vezes com intervalo de 10 (dez) dias de uma 

publicagio para outra. CUMPRA-SE, observando-se as formalidades 

legais. Dado e passado nesta cidade de Martindgpole, Estado do Ceard, 

aos 16 (dezesseis) dias do més de agosto do ano de dois mil e seis 

(2006). Eu, Marcia Frota Fernades, Funciondria do Férum, o digitei ¢ 

Eu, Indcia Maria de Paulo $4, Diretora de Secretaria, 0 subscrevi. 

HEVILAZIO MOREIRA GADELHA 
JUIZ DE DIREITO 

DJ 30/08, 11/09 e 21/09/2006 

O DR. JOSE MAURO LIMA FEITOSA, MM. Juiz de Direito 

Titular desta COMARCA DE Missiio Velha-CE, por nomeagio legal, 

etc. 
FAZ SABER a todos que este edital virem ou dele conhecimento 

tiverem que, nos autos do processo em epigrafe, em curso neste juizo ¢ 

expediente desta Secretaria de Vara Unica, foi decretada a interdigiio de 

JOAO BOSCO BOS SANTOS, brasileiro, casado, nascido aos 06.08.1946. 

natural de Cajazeiras-PB, filho de Francisco Pereira dos Santos ¢ de 

Francisca Pereira dos Santos, residente e domiciliado na Avenida Brasilia, 

s/n, nesta cidade de Missio Velha-CE, portador de grave patologia 

mental, sendo o mesmo declarado absclutamente incapaz para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. na forma do art. 3°, ine. II, do 

Cédigo Civil brasileiro, e, de acordo com o previsto nos arts. 1,767 € 

seguintes, do mesmo diploma legal, nomeou-Ihe come curador a 

requerente-¢ sua esposa, Maria Raimunda dos Santos. EB, para que chegue 

20 conhecimento dos interessados, mandou o MM. Juiz expedir o 

presente edital. que deverd ser publicado por 03 (trés) vezes, com 

intervalo de 10 (dez} dias de uma publicagZo para outra, junto & Imprensa 

Oficial. Para conhecimento de todos € passado o presente edital, cuja 

2° via fica afixada no local de costume. 
CUMPRA-SE. com as cautelas de estilo. 
Missio Velha(CE), 18 de Setembro de 2006. 
Eu, Cristiane Macédo Silva, Técnica Judicidria, o digitei ¢ eu, 

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

José Maure Lima Feitosa 
Juiz de Direito 

DJ 21/09, 02/10 ¢ 13/10/2006 

ee 

EDITAL DE INTERDICAO JUSTICA GRATUITA 
PROCESSO N°: 2005.0009.6635-7 

ACAO DE INTERDICAO E CURATELA 
PROMOVENTE: ANTONIA OLIVEIRA SOUSA ISMAEL 
INTERDITANDA: FRANCISCA ELVIRA DE SOUSA 

O DR. JOSE MAURO LIMA FEITOSA, MM. Juiz de Direito 

Titular desta COMARCA DE Missio Velha-CE, por nomeagio legal, 

etc. FAZ SABER a todos que este edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que, nos autos do processo em epigrafe, 

em curso neste juizo e expediente desta Secretaria de Vara 

Unica, foi decretada a interdigfo de FRANCISCA ELVIRA DE 

SOUSA, brasileira, solteira, natural de Missao Velha-CE, 

nascida aos 08/06/1959, filha de Antonio Duca Galdino e de 

Elvira de Souza de Jesus, residente e domiciliada na Rua Félix 

Italiano, s/n - Jamacaru, neste Municipio de Missio Velha-CE, 

portadora de grave patologia mental, sendo a mesma declarada 

absolutamente incapaz para exercer pesscalmente os atos da 

vida civil, na forma do art. 3°, ine. If, do Codigo Civil brasileiro, 

e, de acordo com o previsto nos arts. 1.767 e seguintes, do mesmo 

diploma legal, nomeou-lhe como curadora a requerente e sua 

genitora, Antonia Oliveira Sousa Ismael. E, para que chegue 

ao conhecimento dos intercssados, mandou o MM. Juiz expedir 

o presente edital, que deverd ser publicado por 03 (trés) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias de uma publicacio para outra, 

junto & Imprensa Oficial. Para conhecimento de todos é passado 

o presente edital, cuja 2° via fica afixada no local de costume. 

CUMPRA-SE, com as cautelas de estilo. 
Missio Velha(CE), 18 de Setembro de 2006. 

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

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

José Mauro Lima Feitosa 
Juiz de Dircita 

DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

    

  

COMARCA DE MISSAO VELHA 
  

COMARCA DE MORRINHOS 

  

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE INTERDICAO JUSTICA GRATUITA 

PROCESSO N°: 2005.0023.3571-0 

AGAO DE INTERDIGAO E CURATELA 

PROMOVENTE: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS 

INTERDITANDO: JOAO BOSCO DOS SANTOS   EDITAL DE CITAGAO - PRAZO DE 30 DIAS 

© DOUTOR EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO, Juiz 

Substitute desta COMARCA DE Morrinhos, por designagio legal, etc. 
FAZ SABER aos que o presente Edital de Citagdo, com o prazo 

de 30 dias virem ou dele tiverem noticias, que por ROSINEIDE EUNICE 

DE SOUZA foi proposta uma ACAO DECLARATORIA DE UNIAQ



    
  

DIARIO DA JUSTIGA N° 178 FORTALEZA, 21 
    

DE SETEMBRO DE 2006 - capeRNo 3 PPE 
    

  

ESTAVEL em face de JOSE MARIO BELO DOS SANTOS, falecido 
- Proc. 2006.0004.1143-4 (1. 28/2006). E, por forca do despacho a 
seguir transcrito: Determino a citacio por edital como requer o 
MEP., ficam todos os interessados na demanda CITADOS para todos os 
atos do processo. € para, querendo, apresentar contestagdo, no prazo 
legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. oportunidade em que 
serio presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 
CUMPRA-SE. Dé-se a gratuidade da Justiga, conforme despacho 
do MM Juiz, Dr. Edison Ponte Bandeira de Melo. Dado ¢ Passado 
nesta cidade de Morrinhos, avs trinta e um dias do més de maio do ano 
2006. Eu, Francisco Carlos Rios Alves, Diretor de Secretaria, 0 fiz 
digitar ¢ o subscrevi. 

EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO 

JUIZ SUBSTITUTO 

Heke 

EDITAL DE CITACAO - PRAZO DE 30 DIAS 

© DOUTOR EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO, Juiz 
Substituto desta COMARCA DE Morrinhos, por designagido legal, ete. 

FAZ SABER aos que o presente Edital de Citagiio, com o prazo 
de 30 dias virem ou dele tiverem noticias, que por MARIA JOVELINA 
DO NASCIMENTO BARBOSA foi proposta uma ACAO DE 
DIVORCIO DIRETO em face de FRANCISCO DAS CHAGAS 
BARBOSA - Proc. 2006.0004.1143-4 (t. 28/2006). E como o mesmo 
encontra-se em lugar incerto ¢ nfo sabido, fica entio CITADO, por 
forga do despacho a seguir transcrito: ...Cite-se o demandado por edital, 
como prazo de 30 dias. Morrinhos, 1.° de setembro de 2006. (a) Edison 
Ponte Bandeira de Melo, Juiz. Por isso, mandou 0 MM. Juiz passar o 
presente Edital. pelo qual fica o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS 
BARBOSA CITADO para todos os atos do processo, e para, querendo, 
contestar a presente Agda, no prazo legal de 15 dias, sob pena de 
revelia. CUMPRA-SE. Di:i-se a gratuidade da Justicga, conforme 
despacho de MM Juiz, Dr. Edison Ponte Bandeira de Melo. Dado 
e Passado nesta cidade de Mortinhos. aos onze dias do més de setembro 
do ano 2006. Eu, Francisco Carlos Rios Alves, Diretor de Secretaria, 0 
fiz digitar e o subserevi. 

EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO 

  

  

  

  
  

  

    

JUIZ SUBSTITUTO 

COMARCA DE MUCAMBO 

EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA CIVEL - PRAZO: 30 
DIAS 

Processo n° 715/04 (2005.0012.0332-2) 

A Doutora CARLA SUSIANY ALVES DE MOURA, MM? 
Jufza de Direito Titular da COMARCA DE Mucambo. Estado do 
Ceard, por nomeagio legal e no uso de suas atrihuigdes, eta. 

FAZ SABER a todos quantos 0 presente Edital, com prazo de 
30 (trinta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este 
Juizo ¢ Secretaria, se processam os termos de uma ACAO DE 
EMBARGOS DE TERCEIROS registrada sob o n° 715/04, em que 
s40 embargantes ARILO SALMITO DE AZEVEDO e HAMILTON 
SALMITO DE AZEVEDO e¢ como embargada a UNIAO. EF, como 
consta dos autos que a embargante ARILO SALMITO DE AZEVEDO, 
brasileiro, casado, bancdrio, encontra-se atualmente em lugar incerto ¢ 
nde sabido, fica o mesmo, através deste, INTIMADO do teor da parte 
final da respeitavel sentenca, exarada as fls. 41/45, a qual passo a 
transcrever: “Pelo exposto, julgo pracedentes os embargos em 
relagdo ao pedido de ARILO SALMITO DE AZEVEDO, 
DECLARANDO insubsistente a penhora do bem identificado 
as fls. 13, 0 que faco com fulero no artigo 269, IT, do Cédigo de 
Processo Civil. REJEITO os embargos em relacio a Hamilton 
Salmito de Azevedo, por extemporanec, com fulcro no artigo 
16 da Lei n°” 6.830/80 e por ilegitimidade da parte, com 
fundamento no artigo 267, VI, do Cédigo de Processo Civil. 
Deixo de condenar a Fazenda Publica em sucumbéncia pelas 
Tazées acima alinhadas e o embargante Hamilton Salmito de 
Azevedo por ser beneficidrio da justica gratuita. Omito-me de 
tecorrer de oficio, dado o reconhecimento do pedido por parte 
da Fazenda Publica, assim como por nao vislumbrar qualquer 

prejuizo para a mesma, Apis o transito em julgado da presente 
decisio, prossiga-se na execucio. P.R.J. Mucambo-Ce, 20 de 
fevereiro de 2006". CUMPRA-SE. Da-se a gratuidade da justica, 
conforme decisio da MM?. Juiza de Direito Auxiliar. Dra. Antonia 
Dilce Rodrigues Feijao, As fls, 41/45 dos auros. Dado e passado nesta 
cidade e COMARCA DE Mucambo, Estado cdo Ceard. aos quinze (15) 

dias do més de agosto do ano de dois mil e seis (2006). Eu, Jane Maria 
Parente Aguiar, Analista Judiciério Adjunto o digitei. E eu, Fabio Ferreira 
de Aguiar, Diretor de Secretaria o subscrevi. 

CARLA SUSIANY ALVES DE MOURA 
Juiza de Direita Titular 

    

     aragamens ange    
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JUSTICA GRATUITA. 

Di-se a gratuidade da Justiga, conforme despacho da MM® Jufza 
de Direito, Dra. Dilara P. Guerreiro de Brito, as fis. 13, 

A Bela, ELIZABETH SANTOS VALE, Juiza de Direito da 1° 
Vara desta COMARCA DE Nova Russas, Estado do Ceard, na forma da 
Lei, © ete. 

FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL com prazo 
acima mencionado virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Jufzo ¢ expediente da Secretaria da 1* Vara, tramita a agio de 
DIVORCIO DIRETO LITIGIOSO, requerida por MARINETE DE 
ARAUJO GOMES contra JOSE DE SOUSA GOMES. Como nio cansta 
dos autos o enderego do requerido José de Sousa Gomes, por encontrar- 
se atualmente em lugar incerto e nic sabido, é expedido este EDITAL, 
pelo qual fica o mesmo INTIMADO de todo o teor da parte final da 
sentenga datada de 20/03/2003, prolatada ds fls. 51/53 dos referidos 
autos, a seguir transcrita: Quanto 4 pensiio por estarem as criancas na 
posse da mae (promovente) ¢ nao tendo ela renda propria foi estipulado 
pensao provisdria de R$ 150,00 (cento e cinqtienta reais} com envio 
via correio, pelo que a torno definitiva para seu fiel cumprimento e 
efeitos a partir desta decisfio em favor dos filhos menores. Diante do 
que dos autos consta, fatos e provas anexas, regularidade do 
procedimento segundo a Lei 6.515/77, e art. 1571 em diante do novo 
Cédigo Civil Brasileiro (lei 10.406 de 10.01.2002, em vigor a partir de 
11.01.2003. E também diante do abandono do cénjuge-vardo ao lar. € 
impossibilidade de permanéncia do vinculo matrimonial e convivéncia 
comum JULGO PROCEDENTE esta ACAO DE DIVORCIO DIRETO 
LITIGIOSO, onde inclusive, deflagrou-se o efeito da revelia, para declarar 
a quebra do vinculo matrimonial e da sociedade conjugal. E por fim ao 
casaimento civil, para que o ato surta, seus juridicos e legais efeitos desta 
data em diante. Sem custas de iei, pela gratuidade deferida 4s fis. 13 dos 
autos. B apés transito em julgado, certifique-se ¢ que seja levada a 
registro no Cartporio de Registro Publico respectivo, para averbagio 
do novo estado civil da promovente e modificagiio do nome da mesma 
para MARINETE VERAS DE ARAUJO, (segundo a Certidio de 
casamento respectiva, de fs. 07, Publique-se, Registre-se e intimem- 
se, Notifique-se a representante ministerial. Expedientes Necessdrias, 
Apds, dé-se baixa e arquivem-se estes. Nova Russas, 20 de marco de 
2003. (a) Dra. Dilara P. Guerreiro de Brito. Juiza de Direito da [* Vara.; 
© para que nao aleguem ignorancia, foi expedido o presente Edital que 
serd publicado no Didrio da Justica e afixado na forma da lel. CUMPRA- 
SE. Dado ¢ passado nesta cidade de Nova Russas-Ce, aos vinte e um(21) 
dias do més de agosto do ano de 2006. Eu,(a), (Rociclenia Fragoso 
Vieira) Analista Judicidria. o digitei, e eu,(a), (Marinilde Silva Vale) 
Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

ELIZABETH SANTOS VALE 
JUIZA DE DIREITO 

  
  

COMARCA DE PACAJUS 
  

    EDITAL DE CITACAO 
PRAZO;: 30 (trinta) dias 

Processo n° 2005,0010.3713-9 - 2° Vara 

A Dra. Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo. MM. Juiza de 
Direito Titular da Secretaria de 2* Vara da COMARCA DE Pacajus,
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Estado do Ceard. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem 
ou dele tiverem conhecimento que por este Juizo tramita uma Acao de 

Execu¢io Fiscal. tendo como exeqilente a Unio Federal/Fazenda 
Nacional e como executado Via Sait Com. e Repres. Ltda. na 
pessoa de seu representante legal, inscrito no CPF sob o a° 
23741416/0001-66. atualmente em lugar incerto e nao sabido, o qual 

por este edital, fica CITADO, para pagar, no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar do término do prazo deste edital, a dfvida ativa inscrita 

sob o n® 30 4 05 001573-97, no valor de R$ 15.235,15 (quinze mil 

duzentos e trinta e cinco renis e quinze centavos), devidamente 

atualizada, acrescida de juros. encargos, custas ¢ despesas processuais, 

ou nomear bens para garantie a execugao. sob pena de Ihe serem 
penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem para a integral 
satisfagdo da divida, o que € extensive ao cénjuge caso a constrigdo 
recaia sobre bens imdveis, ficando desde logo citado e advertido o 

devedor de que tem o prazo de 30 (trinta) dias paca opor embargos, 

sob pena de prosseguimento da execugiio. Dado e passado nesta cidade 

de Pacajus-CE. aos dezoito (18) dias do més de setembro do ano de dois 

mil e seis (2006). Eu, Roberto Carlos Brito de Araujo, Diretor de 

Secretaria Respondendo, o subscrevo, 

Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo 
Juiza de Direito 

tok kt 

EDITAL DE CITACAO 
PRAZO: 30 (trinta) dias 

Processo n° 2004,0008,5278-7 - 2° Vara 

A Dra. Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, MM. Juiza de 

Direito Titular da Secretaria de 2° Vara da COMARCA DE Pacajus, 

Estado do Ceard, FAZ SABER a todos quantos 0 presente edital virem 

ou dele tiverem conhecimento que por este Juizo tramita uma Acido de 

Execugdo Fiscal, tendo como exeqiiente a Uniio Federal/Fazenda 

Nacional e como executado FDA Comercio e Distribuidora de 

Alimentos Ltda, na pessoa de seu representante legal, inscrito 

no CNPJ sob o n° 04247997/0001-30, atualmente em lugar incerto ¢ 

nio sabido, ¢ qual por este edital, fica CITADO, para pagar. no prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar do término do prazo deste edital, a divida 

ativa inserita sob o n° 30 6 03 006231-27, no valor de R$ 22.345,33 

(vinte e dois mil trezentos e quarenta ec cinco reais e trinta e 

trés centavos). devidamente atualizada, acrescida de juros, encargos, 

custas e despesas processuais. ou nomear bens para garantir a execugao, 

sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quantos 

bastem para a integral satisfagdo da divida, o que € extensivo ao cOnjuge 

caso a constrigie recaia sobre bens iméveis. ficando desde logo citado 

e advertido o devedor de que tem o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor embargos, sob pena de prosseguimento da execucio. Dado e passado 

nesta cidade de Pacajus-CE, aos dezoito (18) dias do més de setembro 

do ano de dois mil ¢ seis (2006). Eu, Roberto Carlos Brito de Araujo, 

Diretor de Secretaria Respondendo, 0 subscrevo. 
Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo 

Juiza de Direito 

kh 

EDITAL DE CITAGAO . 
PRAZO: 30 {trinta) dias 

Processo n° 2004.0009.8253-2 - 2° Vara 

A Dra, Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, MM. Juiza de 

Direite Titular da Secretaria de 2" Vara da COMARCA DE Pacajus, 

Estado do Ceard, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem 

ou dele tiverem conhecimento que por este Jufzo tramita uma Agio de 

Execugao Fiscal, tendo como exeqilente a Fazenda Piblica Estadual 

e como executado Francisco José Rabelo Mates, inscrito no CNPJ 

sob o n° 73.363.725/0001-01, atualmente em lugar incerto ¢ nao sabido, 

© qual por este edital, fica CITADO, para pagar. no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar do término do prazo deste edital, as dfvidas 

ativas inscritas sob og n°s 2002.04540-2, 2003.08221-2 e 2003.06190- 

8, totalizando no valor de R$ 9.098,87 (nove mil ¢ noventa ¢ oito 

reais e oitenta ¢ sete centavos), devidamente atualizada, acrescida 

de juros, encargos, custas ¢ despesas processuais, ou nomear bens para 

garantir a execugao. sob pena de Ihe serem penhorados ou arrestados 

tantos bens quantos bastem para a integral satisfagio da divida, o que ¢ 

extensivo ao cénjuge caso a constrigdo recaia sobre bens iméveis, 

ficando desde logo citado e advertido o devedor de que tem o prazo de 

30 (trinta) dias para opor embargos, sob pena de prosseguimento da   

execuciio. Dado e passado nesta cidade de Pacajus-CE, aos dezoito (18) 
dias do més de setembro do ano de dois mil e seis (2006). Eu, Roberto 
Carlos Brito de Aratijo, Diretor de Secretaria Respondendo, 9 subscrevo. 

Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo 

Juiza de Direito 

ve 

EDITAL DE CITAGAO 
PRAZO: 30 (trinta) dias 

FProcesso n* 2004.0010,0713-4 - 2° Vara 

A Dra. Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, MM. Jufza de 

Direito Titular da Secretaria de 2° Vara da COMARCA DE Pacajus, 
Estado do Ceari, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem 

ou dele tiverem conhecimento que por este Jufzo tramita uma Agio de 

Execugio Fiscal, rendo como exeqiiente a Fazenda Piblica Estadual 

e como executado Hidroserv Industria e Comércio Lida, na pessoa 

de seu representante legal, inscrito no CNPJ sob 0 n° 00.427, 152/ 

0001-75, atualmente em lugar incerto e nio sabido, o qual por este 

edita!, fica CITADO, para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar do término do prazo deste edital, a divida ativa inscrita sob o n° 
2001.03350-8, no valor de R$ 1.176,69 (hum mil cento e setenta 

e seis reais e sessenta e nove centavos), devidamente atualizada, 

acrescida de juros, encargos, custas ¢ despesas processuais, ou nomear 

bens para garantir a execugdo, sob pena de lhe serem penhorados ou 

arrestados tantos bens quantos bastem para a integral satisfagao da 

divida, o que € extensivo 20 cGnjuge caso a constrigio recaia sobre bens 

iméveis, ficando desde logo citado e advertido o devedor de que tem o 

prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos, sob pena de 

prosseguimento da execuciio. Dado « passado nesta cidade de Pacajus- 

CE, aos dezcito (18) dias do més de setembro do ano de dois mil ¢ seis 

(2006). Eu, Roberto Carlos Brito de Aratijo, Diretor de Secretaria 

Respondendo, 0 subscrevo. 

Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo 
Juiza de Direito 

iad 

EDITAL DE CITACAO 
PRAZO: 20 (vinte)dias 

Processo n° 2006.0001.9179-5 - 2° Vara 

A Dra, Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, MM. Juiza de 

Direito Titular da 2° Vara da COMARCA DE Pacajus, Estado do 

Ceara, por nomeacdo legal etc. FAZ saber aos que o presente Edital de 

Citagdo virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte do Sr. 

Sebastifio Anténio da Silva, através do seu patrono, foi requerido, perante 

este Juizo, Agio de Divércio Direto Litigioso contra a Sra. MARIA 

ALVES DE SOUZA, brasileira, casada. residente e domiciliada em local 

incerto e nfo sabido, na qual foi determinado a expedigdo do presente 

edital, com prazo de vinte (20) dias, pelo qual fica a PROMOVIDA 

CITADA para, querendo, CONTESTAR a presente ago no prazo de 

quinze (15) dias, a contar do término final deste. com observancia das 

formalidades legais, acompanhando o processo em todos os seus termos, 

até julgamento final, sob pena de revelia, bem como de serem aceitos 

como verdadeiros os fatos narrados na inicial pelo autor. E para que 

chegue ao conhecimento de todos, mandou ofa) MM juiz(a} publicar o 

presente edital cuja segunda via fica afixada no local de costume. Dado 

e passado nesta cidade e COMARCA DE Pacajus/CE, aos quinze (15) 

dias do més de setembro do ano de dois mil e seis (2006). Eu, , Roberto 

Carlos Brito de Aradjo, Diretor de Secretaria, subscrevo. 

Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo 

Juiza de Direito 

  
  

COMARCA DE PACATUBA 
  

  

SECRETARIA DA 1° VARA 
FORUM DES. RAIMUNDO CATUNDA 

JUSTICA GRATUITA 

PROCESSO N° 2005,0017.2234-6 (4042/05) 
ACAO DE EXONERACAO DE ENCARGOS
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EDITAL DE CITACAO COM 0 PRAZO DE VINTE (20) DIAS. 

A Doutora MARILEDA FROTA ANGELIM TIMBO, Jufza 
de Direito da 1? Vara da COMARCA DE Pacatuba, Estado do Ceard, 

por nomeae¢ao legal, ete., 

FAZ SABER aos que 0 presente EDITAL DE CITACAO virem 
cam o prazo de vinte (20) dias, on dele noticias tiverem, que por este 
Juizo e Secretaria da 1° Vara, se processam os termus de uma ACAO DE 
EXONERACAO DE ENCARGOS, em que € requerente MAURILIO 
PEREIRA DE LIMA, bras., casado, residente e domiciliada na Rua 

Dom Bosco, n° 30, Joaquim Tavora - Fortaleza CE, e requerida ANA 
CRISTINA MARTINS, menor impdbere rep. por sua genitora 
MARIA JOSE MARTINS. brasileira, solteira, do lar, atualmente 
em local incerto e nio sabido. E, como consta dos autos que a parte 
requerida acima, se encontra cm lugar incerto e mio sabido, MANDEI 
expedir o presente EDITAL DE CITACAO com o prazo de vinte (20) 
dias, pelo qual fica ANA CRISTINA MARTINS, menor impdibere 
rep. por sua genitora MARIA JOSE MARTINS, CITADA de todo 
teor da presente Aco, bem como a comparecerem & Sala de Audiéncias 
da Secretaria da [° Vara do Forum Des. Raimundo Catunda, nesta Cidade 
e COMARCA DE Pacatuba/Ce., no dia 19 de outubro de 2006, As 
12:00 horas, a fim de procedimento da audiéncia de conciliagio. 
Podendo contestar, querendo, no prazo de vinte (20) dias, ficande 
desde logo CITADA para todos e demais atos processuais, advertindo 
de que nZo sendo cuntestada a acto, se presumirio accito pela mesma, 
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 285 do CPC). E, 
pam que nao se aleguem ignorancias, MANDEI expedir este, que serd 
afixado no local de costume e devidamente publicado no Didrio da 
Justi¢a. Dado e passado nesta cidade de Pacatuba/Ce., aos 19 dias do 
més de setembro do ano de 2006. Eu, Felipe Augusto Lima Leitio, 
Analista Judicidrio Adjuato, o digitei ¢ Eu, . Bela. Rosdngela Pinto 
Peixoto, Diretora de Secretaria da [° Vara, o subscrevo. 

MARILEDA FROTA ANGELIM TIMBO 
Juiza de Direito da 1* Vara 

  
  

COMARCA DE PALMACIA 
  

  

EDITALDE INTERDICAOQ 
Processo n.° 2004.0013.9730-7/0 

JUSTICA GRATUITA 

O Dr. Pedro Henrique Oliveira Castelo Branco, MM. 
Juiz de Direito Substitute desta COMARCA DE Palmidcia, Estado do 
Ceari, por nomeagao legal, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por este Jufzo e Secretaria de Vara Unica 
foi requerida ¢ decretada a interdiggo de MARIA LAURA BARROSO, 
sendo = portador(a) «ode §3=09O LIGOFRENIA = PROFUNDA. 
conseqtientemente impossibilitando de reger sua propria pessoa e 
administrar seus bens e Ihe foi nomeado curador(a) ofa) Sr(a) 
HENRIQUE JORGE GOMES BARROSO, brasileiro, solteico, 
agricultor, residente e domiciliade no Sitio Gado dos Rodrigues - 
Palmacia/Ce, para exercer 0 munus sem restrigdes. Do que para constar, 
de acordo com a sentenca proferida nos autos de n.° 2004.0013.9730- 
70 - Interdigio ¢ para efeito do Art. 1.184 do CPC, foi passado o 
presente Editai que deverd ser publicado no Didrio da Justiga do Ceara, 
trés (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias. Dado e passado 
nesta cidade e COMARCA DE Palmiacia, aos dezoito (18) dias do més 
de setembro do ano de dois mil e seis (2006). Fu, M* Excelsa P. da Silva, 
Analista Judiciiria, o digitei ¢ mandei imprimir, e eu, Sandra Ferreira de 
Andrade, Diretora de Secretaria respondendo, subscrevo-o. 

Pedro Henrique Oliveira Castelo Branco 
Juiz de Direito Substituto Titular 

DJ 21/09, 02/10 ¢ 13/10/2006 

  
  

COMARCA DE PARAIPABA 
  

  

JUSTICA GRATUITA 
EDITAL DE INTIMACAO 

PROCESSO N° 2004.0015.0028-0   

A Dra. Andréa Pimenta Freitas Pinto, MM°. Juiza de Direito 
titular desta Comarca. por nomeacao legal, etc. FAZ SABER aos que 0 
presente EDITAL, virem ou dele noticia tiverem, que por este Juizo 
tramita uma Agio de Interdigdo, requerida por Maria Deuzimar 
Moura da Silva, a MM?. Jufza em 28/03/06, DECRETOU A 
INTERDICAO de Valdenir Moura da Silva, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 20/05/1962, em Péntecoste-Ce, filho de José Félix 

de Movra e de Josefa Duarte da Silva, residente ¢ domicitiado na 
Rua da Paz, 43, Setor E, Municipio de Paraipaba-Ce, face ser 
incapacitado para os atos da vida civil. Sendo nomeada sua CURADORA 
a Sra. Maria Deuzimar Moura da Silva, brasileira, solteira, 

doméstica, nascida aos 31/05/1960 em Paraipaba-Ce, filha de 
José Félix de Moura e de Josefa Duarte da Stlva, residente ¢ 
domiciliada na Rua da Paz, 43, Setor E, Municipio de Paraipaba- 
Ce, cujo munus serd exercido sem limites, enquanto persistir a 
incapacidade, tudo de conformidade com 0 artigo 3°, I do Cédigo Civil, 
e, de acordo com o artigo 1184 e 1188 do Codigo de Processo Civil. E 
para constar, determinou publicar este no Didrio da Justica, por 03 
(trés) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, e afixdé-lo no local de 
costume. Paraipaba-Ce, 22/05/06. Eu, Gilieide Alves Barbosa, o digitei. 
Eu, Marcia Pimenta, Diretora de Secretaria, Subscrevi. 

Dra. Andréa Pimenta Freitas Pinto 

Juiza de Direito 

DJ 61/09, 11/09 e 21/09/2006 

  
  

  

  

EDITAL DE INTERDICAO 

Processo n° 2000.0227.5323-1 
JUSTICA GRATUITA 

Da-se a gratuidada Justica, conforme despacho da MM Juiza 
de Dircito, Dra. Thémis Pinheiro, as fils. 09. 

O Dr. Femando Anténio Pacheco Carvalho Filho, Juiz de Direito 
Titular desta COMARCA DE Pereiro, no uso de suas atribuigdes legais, 
etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
liverem ¢ a quem possa interessar, que por este Juizo, foi decretada a 
INTERDICAO de FRANCISCO CLAUDIO DE LIMA, brasileiro, 
solteiro, sem profissio, nascido aos 15.09.1985, filho de Cicero Santana 
de Lima e de Maria das Gragas Maciel, residente no Sitio Santo Antonio, 
nesta cidade, em face do mesmo ser portador de retardo mental grave, 
de cardter permanente, declarado absolutamente incapaz de exercer 
todos os atos da vida civil. Foi nomeado como curadora sua genitora, a 
Sra: MARIA DAS GRACAS MACIEL DE LIMA, brasileira, casada, 
agticultora, portadora do R.G. n° 3408785/99, SSP/CE e CPF n° 
907.134,193-34, residente no Sitio Santo Anténio, nesta cidade, por 
sentenga protatada por este Jufzo em 26.07.2006. E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados ¢ que ninguém possa alegar ignorancia, 
mandou publicar o presente edital por 03 (trés}) vezes no Didrio da 
Justiga com intervalo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE. Pereiro - Ceara, 
aos 23.08.2006. Eu, , (Damiana Norma Felix do Nascimento}, Técnica 
Judicidria, o digitei. Eu, , (Anténio Paixdo do Carmo Jinior), Diretor 
de Secretaria, 0 subscrevo. 

Fernando Anténio Pacheco Carvalho Filho 
Juiz de Direito 

DJ 01/05, 11/09 e 21/09/2006 

  
  

COMARCA DE PINDORETAMA 
  

  

EDITAL DE CITACAO — PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS 
Agao de Usucapiao proc. N° 2005 0000.2921-3(1022) 

A DRA, MARIA DO SOCORRO MONTEZUMA BULCAO, Juiza 
de Direito da Comarca de Pindoretama, Estado do Ceard, por nomeagiio 
legal... FAZ SABER a todos quantos este piblico edital virem ou dele 
noticias tiverem, que, por requerimento de JOAO EDUARDO 
ONOFRE DE ASSIS, ¢ sua esposa MARIA EDILENE GUEDES 
ONOFRE, foi determinada e expedigiio deste editat perante este Juizo 
em uma Agdo de Usucapido, proc. N° 2005 0000.2921-3(1022), para 
aquisigdo do seguinte terreno: “ Um terreno localizado na Rua Francisco 
das Chagas Pinheiro entre as Ruas Raimundo Evangelista Pinheiro e a 
Rua Jodo Ribeiro de Lima, no Centro sede do Municipio de



    
  

DIARIO DA JUSTIGA N°178 FORTALEZA, 21 DE SETEMBRO DE 2006 - CADERNO 3 
    

      
  

Pindoretama-Ce., pertencente a Joao Eduardo Onofre de Assis. O imével 
possui as seguintes confrontagdes: O ponto inicial de levantamento 
topogrifico tem como base o marco M-I, com rumo de 19° graus NE, 
medindo $0,40m(oitenta metros e quarenta centimetros) ao M-2, tem 
como extrema a Rua Joo Ribeiro de Lima na parte nascente. Do M-2 
medindo em uma linha torta 45.60(quarenta e cinco metros ¢ sessenta 
centimetros) ao M-5, tem como extremantes o estigio municipal de 
Pindoretama e Francisco Alencar Alves ¢ Maria de Fétima Monteiro na 

parte Norte. Do M-5 medindo 78.00(setenta ¢ cinco metros) do M-6 
tem como extrema 4 rua Raimundo Evangelista Pinheiro na parte 
poente. Do M-6 medindo 44.50(quarenta e quatro metros ¢. cingiienta 

centimetros) ao M-I, tem como extremo a Rua Francisco da Chagas 
Pinheiro na parte Sul. Fechando a poligonal de 248.50(duzentos ¢ 
quarenta e oito metros ¢ cinqiienta centimetros), com uma drea de 
3.540,00mXtrés mil, quinhentos ¢ quarenta metros quadrados.” A MMP 
Jufza mandou expedir este edital de CITACAO para os eventuais 
interessados. ausentes, incertos ¢ desconhecidos, bem como seus 
cénjuges se casados forem. para. querendo, contestarem a agio, no 

prazo de quinze(15) dias, a contar do vencimento do prazo deste edital, 
sob pena de revelia, caso em que se presumirio aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados pela autora. Dado e passado nesta cidade de 
Pindoretama, Estado do Ceara. aos vinte (20) dias do més de abril do 

ano de dois mil ¢ cinco (2005). Hu Gerdénia Monteiro Farias, Mat. 
770, digitei e eu Edgard de Paula Pessoa, Diretor de Secretaria, subscrevo. 

MARIA DO SOCORRO MONTEZUMA BULCAO, 
Juiza de Direito 

      
  

COMARCA DE PORANGA 
  

  

EDITAL DE PUBLICACAO DE SENTENCA 
INTERDICAO 

JUSTICA GRATUITA 

Dé-se a Gratuidade da Justica, conforme despacho do MM. Juiz Substituto 

desta Comarca, exarado 4s fls.9. 

O Excelentissimo Senhor Ricardo Emidio de Aquino Nogueira, 

Juiz Substituto desta COMARCA DE Poranga, Estado do Ceara, por 

nomeacio legal. ete. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que por este Juizo e Secretaria de Vara Unica 

tramitou os autos de Acido de Interdigio ¢ Curatéla, Processo n° 
2004.0006.4995-7, em que é requerente Gongala Bezerra de Sena e que 
por sentenca deste Jufzo. datada de 10/7/2006, foi decretada a interdigao 
de EVANI BEZERRA DE SENA, brasileira, solieira, filha de Francisco 
Alves de Sena e de Gongala Bezerra de Sena, residente domiciliada na 
Rua Coronel! Malaquias, s\n, Bairro Monte das Oliveiras, nesta cidade 

de Poranga - Ceard, portadora de Esquisofrenia Residual, (CID F. 

20.5) e Transtorno depressivo recorrente, episddio atual leve 
CID F33.0, sendo a interditada considerada absolutamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo sido nomeada 

CURADORA, para exercer o minus da interdigZo sem limites, a Sra. 

GONCALA BEZERRA DE SENA, brasileira, casada, do lar, portadora 

de RG n° 1078022-86-SSP-CE ¢ CPF n° 532.712.543-20, residente 

e domiciliada na Rua Coronel Malaquias, s\n, Bairro Monte das Oliveiras, 

nesta cidade de Poranga - Cearé. Mandou o MM. Juiz expedir o presente 

edital, que deverd ser afixado no local de costume e publicado no Didrio 

da Justiga por trés (3) vezes com intervalo de dez (10) dias. Dado ¢ 

passado nesta cidade de Poranga-Ceard, aos sete (7) dias do més de 

agosto de 2006. Eu, Luiza Janice Martins Mourio, Técnica Judicidria, 

o digitei. Eu, Antonio Welington Saraiva, Diretor de Secretaria, o 

subscrevi. 

Ricardo Emfdio de Aquino Nogucira 

JUIZ SUBSTITUTO 
DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

  
  

COMARCA VINCULADA DE POTENGI 
  

  

Da-se a Gratuidade de Justica conforme sentenca do MM 

Juiz de 
Direito Dr. Demétrio de Souza Pereira, 4s fis.   

O Dr. Demetrio de Souza Pereira, Juiz de Direito. Titular desta 
COMARCA DE Araripe e Comarca Vinculada de Potengi, Estado do 

Ceara, por nomeacao legal. etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tverem 
conhecimento, que por este Juizo Secretaria de Vara Unica, tramita os 
termos da agio de interdigio n° 2005.0012.6856-4, e que, por sentenga 
deste juizo foi decretada a interdigio de PAULO MEDEIROS DE 
SOUSA, brasileiro, filho de Francisco José de Medeiros e de Margarida 
de Sousa Medeiros, nascido aos 10/01/1971, natural de Araripe-Ce, 
residente na Rua Padre Nelson, n° 91, em Araripe-Ce, que sofre de 
retardo mental moderado, C.ILD F -20.9, nado tendo condigées de reger 

sua propria pessoa e bens, tendo sido nomeado como curador do referido, 
FRANCISCO JOSE DE MEDEIROS, seu pai, cujo “minus” serd exercido 

sem limites. O presente edital deverd ser publicado trés vezes. com 
intervalo de 10(dez) dias. Dado e passado nesta Cidade de Araripe, aos 
dezesseis (16) dias do més de agosto do ano dois mil e seis (2006). Eu, 
Maria do Socorro de Alencar Andrade, Diretora de Secretaria, o digitei 

e confer. 

DR. DEMETRIO DE SOUZA PEREIRA 
JUIZ DE DIREITO RESP. 

DJ 31/08, 11/09 e 21/09/2006 

        

COMARCA DE QUIXADA 
  

  

1° VARA 
PROCESSO N° 2963/2002 (2002.022.01107-0) 

EDITAL DE INTERDICAO 
JUSTICA GRATUITA 

O Dr. FERNANDO CEZAR BARBOSA DE SOUZA, Juiz 
de Direito da 1" Vara desta‘ COMARCA DE Quixada-Ce, por nomeagio 

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

conhecimento tiverem, que por este Juizo-e Secretaria da 1° Vara da 

COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard. foi requerida e decretada a 

INTERDICAO de MANOEL BETO DA COSTA, brasileiro, natural 

de Quixada/CE., nascido aos 24/03/1954, filho de Francisco Raimundo 

da Costa e de Maria Silva da Costa, residente e domiciliada na Rua Padre 

Cicero, 340, Tridngulo Quixadd/CE., por ser incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, tendo sido nomeada a sua irma, a 

Sra. ANA COSTA DA SILVA, brasileira, casada. do lar, residente ¢ 

domiciliada no endereco acima epigrafado, curadora do requerido 

interditado, cujo munus serd exercido sem limites. Dé-se a gratuidade da 

Justica, conforme despacho do MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando 

Cezar Barbosa de Souza, as fls. 02v, E para que chegue a0 conhecimento 

de todos e nao se alegue ignorincia, serd este Edital afixado na forma da 

Lei, em local préprio deste Férum e publicado trés (03) vezes no Diario 

da Justica, com intervalo de dez (10) dias. CUMPRA-SE na forma do 

Art. 1.184 do CPC. DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE 

Quixadé-Ce., a0 1° (primeiro) dias do més de setembro do ano de dois 

mil e seis (2006). Eu, Ernilson Martins Nascimento - Técnico Judiciario, 

o digitei e eu, José Norberto de Paula Barbosa, Diretor de Secretaria, 0 

subscrevi. 

FERNANDO CEZAR BARBOSA DE SOUZA 
JUIZ DE DIREITO 

DJ 21/09, 02/10 © 13/10/2006 

Mok 

1° VARA 
PROCESSO N° 3300/2002 (2002.0001.6063-3) 

EDITALDE INTERDICAO 
JUSTICA GRATUITA 

O Dr. FERNANDO CEZAR BARBOSA DE SOUZA, Juiz 

de Direito da f* Vara desta COMARCA DE Quixadd-Ce. por nomeagao 

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

conhecimento tiverem. que por este Juizo ¢ Secretaria da I" Vara da 

COMARCA DE Quixadd, Estado do Ceard, foi requerida e decretada a 

INTERDICAO de FRANCISCA SALDANHA MAIA LAMEU, 

brasileira, casada, agricultora, natural de Morada Nova/CE., nascida aos 

17/07/1970, filha de Francisco Fernandes Maia e de Catarina Saldanha, 

residente e domiciliada na Rua Arraia Zezé, 394, Bairro Putid Quixadaf 

CE., por ser incapaz de exercer pessoalmente os ates da vida civil,



    
  

DIARIO DA JUSTIGA N° 178 FORTALEZA, 21 
  

DE SETEMBRO DE 2006 - CADERNO 3 By 
        

tendo sido nomeado o seu esposo. o Sr. JOSE AUDIZIO LOPES 
LAMELU, brasileiro. solteiro, agricultor, residente ¢ domiciliado no 
endereco acima epigrafado, curador da requerida interditada, cujo munus 
seri exercido sem limites. Dé-se a gratuidade da Justica, conforme 
despacho do MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Cezar Barbosa de 
Souza, as fls. O2v. E para que chegue ao conhecimento de todes e ndo 
se alegue ignordneia, serd este Edital afixado na forma da Lei, em local 

préprio deste Férum e publicado trés (03) vezes no Diario da Justica, 
com intervalo de dez (10) dias. 

CUMPRA-SE na forma do Art. 1.184 do CPC, 
DADO E PASSADO. nesta COMARCA DE Quixadd-Ce.. ao 1° 
(primeiro) dias do més de setembro do ano de dois mil e seis (2006). Eu, 
Emilson Martins Nascimento - Técnico Judicidrio, o digitei ¢ eu, José 
Norberto de Paula Barbosa, Diretor de Secretaria, o subscrevi. 

FERNANDO CEZAR BARBOSA DE SOUZA 

JUIZ DE DIREITO 
DJ 21/09, 02/10 ¢ 13/10/2006 

ob Gob 

F VARA 
PROCESSO N° 4086/2004 (2004.0001.0546-9) 

EDITALDE INTERDICAO 
JUSTICA GRATUITA 

O Dr. FERNANDO CEZAR BARBOSA DE SOUZA, Juiz 
de Direito da 1° Vara desta COMARCA DE Quixadi-Ce, por nomeacio 
legal, ete... 

FAZ SABER 20s que o presente EDITAL virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Jufzo e Secretaria da [ Vara da 
COMARCA DE Quixadé, Estado do Ceard, foi requerida e decretada a 
INTERDICAO de NEILE LOPES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
natural de Quixad4/CE.. nascida aos 14/07/1975, filha de Sebastizo 
Paulo de Oliveira e de Maria Zenite Lopes de Oliveira, residente ¢ 
domiciliada na Rua Sélon Viana, 485, Alto Sio Francisco Quixadd/CE., 
por ser incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo 
sido nomeada a sua genitora. a Sra. MARIA ZENITE LOPES DE 
OLIVEIRA, brasileira. vitiva, pensionista, residente e domiciliada no 
endereco acima epigrafado, curadora da requerida interditada, cujo munus 
serd exercido sem limites. Da-se a gratuidade da Justica, face ter sido 
impetrada pela Defensoria Piblica, desta Comarca, as fis, 02/05. E 
para que chegue ao conhecimento de todos e nao se alegue ignorancia, 
serd este Edital afixado na forma da Lei, em local préprio deste Férum 
e publicado trés (03) vezes no Diario da Justica, com intervalo de dez 
(10) dias. CUMPRA-SE na forma do Art. 1.184 do CPC, 

DADO E PASSADO, nesta COMARCA DE Quixadé-Ce., ao 
1° (primeiro) dia do més de setembro do ano de dois mil e seis (2006). 
Eu, Emilson Martins Nascimento - Técnico Judicidrio, o digitei e eu, 
José Norberto de Paula Barbosa, Diretor de Secretaria, 0 subscrevi. 

FERNANDO CEZAR BARBOSA DE. SOUZA 

JUIZ DE DIREITO 

DJ 21/09, 02/10 © 13/10/2006 

  

  

COMARCA DE RUSSAS 
  

  

SECRETARIA DE VARAUNICA 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE VINTE(20) DIAS 

PROCESSO N° 2006.0001.5861-5 (7.466/2006) 

© Doutor JOSIAS NUNES VIDAL, Juiz de Direito Auxiliando na 
Comarca de Russas, Estado do Ceard. por nomeaciio legal, etc. 
FAZ SABER que tramita perante este Juizo uma ACAO DE 
USUCAPTAO (Processo n® 2006.0001.5861-5 — 7.466/2006) proposta 
por MIZABL GONCALVES OLIVEIRA e sua mulher MARIA IZEUMA 
FERREIRA OLIVEIRA, brasileiros, casados ele comerciante, ela do 
lar, residentes e domiciliados na Av. Monsenhor Francisco José de 
Oliveira, 3176, Centro, em Quixeré-CE, sobre 0 IMOVEL, constituida 
de um Posto de Combustivel, localizado na Rua Raimundo Alves, n° 
2205, esquina com a Trav. Jofo Xavier, Distrito de Flores, em Russas- 
CE, com uma drea constituida de 411,93m?, encravado num terreno de 
configuracio irregular, constituido de 06(seis) vertices, com as seguintes 
dimensdes e confrontagdes: partindo do vértice Ol(um), com um Rumo 
de 3°00°00", entre Norte e Leste, com um Angulo interno de 90°C0"00", 
em linha reta no sentido sul/norte, mede-se 40,00m(quarenta metros) 
até o vértice 02(dois), extremando ao Oeste, frente com a Rua Raimundo 
Alves; do vértice 02(dots), com um angulo interno de 90°00'00",   

fazendo uma deflexdo em linha reta no sentido Oeste/Leste, mede-se 
30.00m(cingiienta metros) até a vertice O3¢trés), extremando ao Norte. 
lado diretto com imdvel terreno que faz frente para a Rua Raimundo 
Alves, de propriedade de Maria Dilse da Costa; do vértice 03(trés), com 
wn Angulo interno de 90°00"00", fazendo uma deflexiio em linha reta 
no sentido norte/sul, mede-se 29.00m(vinte e nove metros) até o 
véttice O4(quatro), -extremando ao Leste, fundos com imével que faz 
frente para a Tray, Jodo Xavier, de propriedade de Maria Canuto Maia; 
do vértice O4(quatro), com um Angulo interno de 90°00"'00", fazendo 
uma deflexdo em linha reta no sentido leste/oeste, mede-se 20,CO(vinte 
metros) até o vértice 05(cindo), extremando ao Sul, lado esquerdo com 
imével de n° 639, que faz frente para a Trav, Joo Xavier. de propriedade 
de Maria Canuto Maia: do vértice 05(cinco), com um angulo interno 
de 270°00'00", fazendo uma detlextio em linha reta no sentido norte/ 
sul, mede-se 11,00m(onze metros) até o vértice 06(seis}, extremando 
ao Leste, fundos ainda com imével de n° 639, que faz frente para a 
Trav. Jodo Xavier, de propriedade de Maria Canuto Maia: do vértice 
O6(seis) com dngulo interno de 90°00"00", fazendo uma deflexdo em 
linha reta no sentido leste/oeste, mede-se 30.00(trinta metros) até o 
vértice Ol(um), fechando o poligono, extremando ao Sul. lado esquerdo 
com a Trav: Jodo Xavier; perfazendo uma drea total de 1.780,00m?. 
Por este Evital, cita os réus e eventuais interessados ausentes, incertos 
e desconhecidos, para querendo, no prazo de quinze{15) dias, 
contestarem a presente agdo, sob pena de revelia, caso em que, presumir- 
se-do aceitos como verdadeiros og fatos articulados pela autores na 
inicial. Russas-CE, 2? de Agosto de 2006. Eu, Osnalba Torres de Almeida, 
Analista Judicidrio Adjunto, digitei. E. eu Izilda Santos Maciel, Diretora 
de Secretaria, subscrevi. 

José Ronald Cavalcante Seares Junior 
Juiz de Direito Auxiliando 

rerovec mums wea, 
  

  
  

  

  

JUfZO DE DIREITO DA 12 VARA 
EDITAL DE INTIMACAO - PRAZO 30 DIAS 

Processo n.° 2000.0168.8226-2/0 (antigo 2001.025.00217- 
9} JUSTICA GRATUITA (Dé-se a gratuidade processual, conforme 
despacho de fls. 15, prolatado pela Dr.* Danielle Pontes de Arruda, 
Juiza de Direito respondendo). . 

O Doutor RICARDO EMIDIO DE AQUINO NOGUEIRA, 
Juiz, Substituto respondendo pela 1." Vara da COMARCA DE Santa 
Quitéria, Estado do Ceard, por determinacdo legal, FAZ SABER que 
perante este Juizo de Direito da 1," Vara, com sede na rua Dr. ‘Otavio 
Lobo, s/n.°, Santa Quitéria, Estado do Ceari, foram processados os 
termos da ACAO ALIMENTOS, promovida por IVANILDA FARIAS 
PAIVA contra LUIZ JORGE GOMES DA SILVA, tendo sido prolatada 
sentenga, datada de 04 de maio de 2006, onde foi julgado extinto o 
processo, com base no art, 267, inciso II, do CPC. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital, com prazo de 
30 (trinta) dias, pelo que fica o promovido LUIZ JORGE GOMES 
DA SILVA, brasileiro, solteiro, comercidrio, encontrando-se atualmente 
em lugar incerto ¢ nao: sabido, INTIMADO da decisiio acima referida, 
Para, querendo, recomer da sentenga no prazo legal de 15 (quinze) 
dias, contados a partir do decurso do prazo do presente edital. Dado e 
passado nesta cidade de Santa Quitéria, Estado do Ceard, aos 05 de 
setembro de 2006. Eu, Maria Gilsilene Bezerra Lopes, Diretora de 
Secretaria, digitei e subscrevi. 

RICARDO EM{DIO DE AQUINO NOGUEIRA 
JUIZ SUBSTITUTO 
(em respondéncia) 

    
  

COMARCA DE SAO BENEDITO | 
  

nepen oan   

(JUSTICA GRATUITA) 
PROCESS0O:2005.0013.9486-1 

EDITAL DE INTERDICAO 

O Dr(a), Roberto Ferreira Facundo, Juiz(a) de Direito 
Titular da Secretaria de Vara Unica desta COMARCA DE $a0 Benedito, 
por nomeagio legal etc. FAZ SABER. aos que o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que, tendo em vista 9 requerimento 
formulado por ANTONIA SUSANA DE ARAUJO , brasileira, solteira, 
do lar, residente e domiciliada no Sitio Pimenteira I, Zona Rural desta
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urbe, através de advogado legalmente hahilitado, fol DECRETADA por 
este Juizo a INTERPICAO de ANTONIO COSTA ARAUJO, 

brasileiro, solteiro, maior, sem profissio, natural de Sio 

Benedito-Ceard, filho de Luis Pedro de Aratijo e de Francisca 

Ceci de Aradjo, atestada por pericia médica, portador de doenga 
mental com classificagdo CID FO6, estaciondria e sem possibilidade de 

cura que 0 torna INCAPAZ para exercer pesscalmente os atos da vida 

civil, tudo na conformidade da Sentenga datada de 01/09/2006, prolatada 
nos autos do processo em epigrafe, tendo sido nomeada CURADORA. 

cujo minus seri exercido sem limites enquanto persistir a anomalia 

psiquica, E. para que de fato ninguém alegue ignorincia, mandou expedir 

© presente Edital, que serd publicado no Didrio da Justig¢a por trés (03) 

vezes, com intervalo de dez (10) dias. ¢ afixado no local de costume. na 

forma do Art. 1.184 do CPC. Dado ¢ passado na COMARCA DE Siio 

Benedito, aos 07 de julho de 2006. Eu, Elza Gongalves Veras, Técnico 

Judicidrio de 3* Entrincia. o digitei. Eu, Antonia Smara de $4 Carvalho, 

Diretora de Secretaria o subscrevi. 

Dr, Roberto Ferreira Facunde 

Juiz de Direito 

DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

ae oe at 

EDITAL DE CITACAO - PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 
PROCESSO N ° 2006.0007.2392-4 

O Dr (a), Roberto Ferreira Facundo. Juiz(a) de Direito 

Titular pela Secretaria de Vara Unica desta COMARCA DE Sao 
Benedito, por nomeagio legal etc. FAZ SABER, aos que o presente 

edital virem ou dele conhecimento tiverem. que por parte: MARIA 

MAIRLA BANDEIRA DA SILVA, brasileira: solteira, menor, 

representada neste ato por sua genitora, MARIA BANDEIRA DA 

SILVA, brasileira, civilmente solteira, agricultora. residente ¢ domiciliada 

no Sitio Faveira, neste Municipio de Sido Benedito-Ceard, através do 

defensor legalmente habilitada, Dr. Pedro César Mourio Bezerra, foi 

formalizada a agdo de pedido de ACAO DE INVESTIGACAO DE 

PATERNIDADE. E para que ninguém possa alegar ignorancia, fica 

CITADO pelo presente, por no saber precisar o enderego, os demais 

herdeiros do falecido JOSE GALDING COSTA. que se encontram 

em lugar incerto e ndo sabido. com o prazo de 15 dias: para, querendo, 

no prazo legal, apresentar contestagdo contra a presente agdo, sob 

pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor na peticdo inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos, 

principalmente da Requerida, mandou o MM, Juiz expedir o presente 

Edital que serd afixado no local de costume ¢ publicado na Imprensa 

Oficial da Justica. Dado e passado na COMARCA DE Sao Benedito- 

CE, Aos 18 dias do més de setembro de 2006. Eu, Eliza Goncalves Veras, 

Técnico Judicidrio, o digitei. Eu, Antonia Smara de $4 Carvalho, Diretora 

de Secretaria, o subscrevi. 

Dr ROBERTO FERREIRA FACUNDO. 
- Juiz de Direito - 

eet 

EDITAL DE CITAGAO - PRAZO DE TRINTA(G30) DIAS 

PROCESSO N® 2005.0009.9462-8. 

AUTOS DE EXECUCAO FISCAL 
EXEQUENTE: FAZENDA PUBLICA NACIONAL 
EXECUTADO:POSTO AVENIDA LTDA 

Cadastro Geral de Contribuinte: 01977930/0001-62 

Inscricées da Divida Ativa: 30 2 05 002304-21; 30 6 05 003545-02 

e 30 6 05 003546-93. 

OB.el. ROBERTO FERREIRA FACUNDO, MM. Juiz de Direito 

da Vara Unica da COMARCA DE Sio Benedito - Ce., por nomeagao 

legal etc. FAZ SABER, a todos quantos o presente edital de citagio com 

prazo de 30 dias virem ou dele noticias tiverem que por este Juizo se 

ptocessa os autos da agiio acima declinada e, como certifiea o Sr. Oficial 

de Justiga que nao foi possivel citar o EXECUTADO, face no enderego 

indicado pelo mesmo nio existir nenhum comércio ¢ nem comerciante 

com o citado nome do executado, mandou expedir o presente EDITAL 

para CITAR 0 executado POSTO AVENIDA LTDA, para que efetue o 

pagamento do débito de RS 24.676,76( vinte e quatro mil, seiscentos ¢ 

setenta ¢ seis reais e sctenta ¢ seis centavos), acrescida de atualizagio 

monetdria, juros e demais encargos legais ou garantira execugdo. E para 

que chegue ao conhecimento de todos, especialmente do executado,   

mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que sera afixado no local 

de costume ¢ publicado na Imprensa Oficial da Justiga. Dado ¢ passado 

na COMARCA DE Sin Benedito - CE., quarta-feira. 16 de Margo de 

2005). Eu, Elza Gongalves Veras, Técnico Judicidria. o digitei. Eu, 

Antonia Smara de $4 Carvalho, Diretora de Secretaria, o subscrevi. 

Bel. ROBERTO FERREIRA FACUNDO 
~ Juiz de Direito 

ae Heo 

(Justica Gratuita) 
EDITAL DE INTIMACAO - PRAZO DE 48 HORAS 

PROCESSO N ° 2004.0013.8742-5 

OBE, ROBERTO FERREIRA FACUNDO, MM. Juiz de Direito 

da Vara Unica da COMARCA DE_ Sio Benedito - Ce. por nomeacao 

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

conhecimento tiverem, que por parte de ANTONIO ROGERIO 

ARAUJO DA SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, atualmente com 

enderego incerto ¢ nio sabido, através da defensora piiblica legalmente 

habilitada, foi formatizada a Acio de BUSCA E APREENSAO DE 

MENOR. E para que ninguém possa alegar ignorancia, fica INTIMADO 

pelo presente, com o praze de 48 HORAS, manifestar interesse 

no prosseguimento do feito, sab pena de arquivamento. E para 

que chegue ac conhecimento de todos. mandou o MM. Juiz expedir 0 

presente Edital que serd afixado no Jocai de costume ¢ publicado na 

Imprensa Oficial da Justiga. Dado e passado na COMARCA DE Sio 

Benedito - CE.. aos sexta-feira, 15 de setembro de 2006, Eu, Elza 

Goncalves Veras, Técnico Judicidrio. o digitei. Eu. Antonia Smara de Sa 

Carvalho, Diretora de Secretaria , 0 subsctevi. 

BEL. ROBERTO FERREIRA FACUNDO 
Juiz de Direito 

    

  

  

COMARCA DE SOBRAL 
  mnt te ae 

green ean cn hati ee pee iprergener 

ESTADO DO CEARA. PODER JUDICIARIO. COMARCA 
DE SOBRAL. SECRETARIA DA |? VARA. EDITAL DE CITACAO 

COM PRAZO DE 30 DIAS, Dar-se a grutuidade judicial conforme 

despacho exarado pelo MM juiz Auro Lemos Peixoto Silva, as fls. 18 

dos autos. AURO LEMOS PEIXOTO SILVA, MM. Juiz de Direito da 1° 

Vara da COMARCA DE Sobral, Estado do Ceard, por nomeagio legal, 

ete.. Faz saber a todos quanto o presente Edital de Citagdo com o prazo 

de trinta (30) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita 

por este Juizo e expediente pela Secretaria da [* Vara uma Agao de 

Usucapiiio, Processo n° 2006.0013.7214-9, Tombo 7025, requerida 

por Antonia Canafistula Alves, pleiteando a posse e o dominio pleno 

do imével situado na Rua Sancho Canafistula, 514, Alto do Cristo, de 

forma irregular, medindo 5.94 metros de frente, 48,60 metros nas 

laterais e 5.60 metros de fundos, com uma drea total de 270,00m2., 

estremando-se: pela frente, com a Rua Sancho Canafistula; pelo iado 

direito, com imével pertencente a Zuleide Ferreira de Sousa: pelo lado 

esquerdo, com imdvel pertencente 4 Antonia Canafistula Alves e, pelos 

fundos, com imével perrencente a Raimundo Aragdo e Francisca Maciel, 

conforme lanta nos autos. ficando, pelo presente Edital, CITADOS 

todos os interessados ausentes, incertos e nio sabides, podendo os 

mesmos. no prazo legal de 15 dias, apresentarem manifestagdo no 

feito, respondendo e/ou contestando, se for o caso, sob pena de revelia. 

Publique-se. Secretaria da 1* Vara da COMARCA DE Sobral, Estado do 

Ceard, 18 de setembro de 2006. Eu, Maria da Conceigio C. Loiola 

Aragdo, Diretora de Secretaria, digitei ¢ subscrevi. (a) Auro Lemos 

Peixoto Silva - JUIZ DE DIREITO. 

  

  
  

COMARCA DE SOLONOPOLE 
  

    

DA-SE A GRATUIDADE DA JUSTICA, CONFORME 
DESPACHO DO MM_JUIZ DE DIREITO DR. EDSON FEITOSA 

DOS SANTOS FILHO, AS FLS. 11. 
EDITAL DE CITACAO - Prazo de 20 DIAS 

Processo n” 1643/06 

O Doutor EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO, Juiz de 

Direito Titular desta COMARCA DE_ Solonépole, Estado do Ceara, 

por nomeagio legal, etc...
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FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citagi0 com 

prazo de 20 dias virem ou dele conhecimento tiverem e a quem possa 
interessar. que por parte de MARIA IRINEIA PINHEIRO CARNEIRO, 
foi interposta uma Acido de Divércio Direto Litigiose contra seu esposo 
JOSE VICTOR CARNEIRO. brasileiro, casado, natural de Solonépole/ 
CE. nascido aos 20/03/1968, filho de Jodo Carneiro Barreto e de Matia 
Holanda Carneiro, residente ¢ domiciliade em lugar incerto endo sabido, 
pelo que mandei expedir o presente edital, pelo qual fica o requerido 
acima qualificade, CITADO, para, querendo, contestar os termos da 
agdo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do término no 
prazo do presente edital. Dado e passado nesta cidade e COMARCA 
DE Solondpole, Estado do Ceara. aos quinze (15) dias do més de 
setembro do ano de dois mil ¢ seis (2006), Eu, , (Livia Maria Moreira 
Barros) Diretora da Secretaria de Vara Unica, o subscrevi. 

Dr. Edson Feitesa dos Santas Filho 

Juiz de Direite 

    
tle 

DE TAUA 
         

oe gees oe 
  

SECRETARIA DA 1° VARA 
EDITAL DE INTERDICAO 

(Proc. N° 2004.0015.9799-3) 

Da-se a gratuidade da Justiga. conforme despacho do MM. Juiz de 
Direito, De. Francisco Duarte Pinheiro, as fis. 02. 

© Doutor FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, Juiz de Direito 
Titular da 1° Vara da COMARCA DE Taud, Estado do Ceara, por 
nomeagao legal, ete. 

FAZ SABER aos interessados, que, por este Jufzo, foi decretada 
a INTERDICAO de EDNA MARIA MENDONCA TELES, brasileira, 
solteira, nascida aos 11/11/1974, filha Francisco Placido Telis Cité e 
de Maria Emesta Mendonga Telis, residente e domiciliada na localidade 
Sao Jodo, distrito de Trici, neste municipio. face ser portador(a) de 
retardo mental moderado, incapaz de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil, conforme o requerido na inicial, sendo nomeada sua tia 
FRANCISCA AURINEIDE MENDONCA FEITOSA, como sua 
CURADORA, tudo nos moldes da sentenga deste Juizo, prolatada em 
21 (vinte © um) de agosto de 2006, pelo Bel. Francisco Duarte Pinheiro, 
cujo munus sera exercido sem limites, enquanto persistir a incapacidade. 
E, para constar, determinou publicar este na [mprensa Oficial do Estado 
do Ceard, por trés (03) vezes, com intervalo de dez ( 10) dias, na forma 
do art. 1184, do CPC, ¢ afixd-lo no dirio do Férum. Dado e passado 
nesta cidade e COMARCA DE Taud, Estado do Ceard, aos 24 (vinte e 
quatro) dias do més de agosto do ano dois mil ¢ seis (2006). Bu, Antonio 
Moreira de Sousa Filho, Técnico Judicidrio, o digitei e o subscrevi. 

Bel. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO 
Juiz de Direito 

DJ 01/09, 11/09 e 21/09/2006 

aR te re 

SECRETARIA DA 2 VARA 
EDITAL DE INTERDICAO 
JUSTICA GRATUITA 

O BEL. FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, MM. Sr. Juiz de 
Direito respondendo pela 2" Vara da COMARCA DE Taud/CE, por 
nomeagio legal, ¢ na forma da Lei ete. 

FAZ SABER a todos quantos © presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que, por este Juizo e Secretaria, tramita a Acdo 
de Interdicgis, sob n° 2004.0001.5222-9, requerida por Cleonice 
Torres Feitosa: brasileira, solteira, agricultora, RG 2862166-94-SSP/ 
CE, residente na localidade Fechado Grande/Maruds. Taud/CE, e. por 
sentenga deste Jufzo, datada de 13.10.2005, foi decretada a Interdigio 
de MARIA JOSE GONCGALVES TORRES: natural de Taud/CE, 
nascida aos 20.05.1952, filha de José Goncalves Torres e Maria Nazinha 
Pedrosa, portadora de deficiéncia mental, residente e domiciliado no 
enderego acima dito; por restar suficientermente provado que a interditada 
sofre de doenga mental, considerada absolutamente incapaz para exercer 
pessoalmente os ates da vida civil, na forma do art. 3°, [l, do Novo 
Cédigo Civil (CC/2002), sendo nomeado curadora, para exercer o mdnus 
da interdigae sem limites, nos termos do am. 1.775, §§ 17 e 2°, do CCY 
2002, a propria requerente, Sra. Cleanice Torres Feitosa da Silva, 
@ quem incumbe representar a interditada em todes os atos da vida civil   

© perante qualquer instituicdo bancdria, previdencidria ou de crédito, E 
para que chegue ao conhecimento de todos mandou o MM, Juiz expedir 
o presente EDITAL que deverd ser publicado por trés yezes com intervalo 
de 10 (dez) dias. através do qual ficam intimados todos os possiveis 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, da decretaciio da 
interdicio acima mencionada. Dado e passado nesta Cidade e Comarca, 
aos 18 (dezoito) dias do més de setembro do ano de 2006 (dois mil e 

seis). Eu, Altina de Sousa Loiola, Analista Judicidria Adjunta, o digitei ¢ 
o subscrevi. 

Francisco Duarte Pinheiro 
JUIZ DE DIREITO/Respondendo 

DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

eee 

2° VARA 
EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 

(PRAZO 90 DIAS) 

O BEL, FRANCISCO DUARTE PINHEIRO, Juiz de Direito 
Respondendo pela 2 Vara, da COMARCA DE Taud/CE, por nomeagao 
legal, ete. 

FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
tiverem conhecimento que em data de 19.04.2006. foi proferida a 
Sentenga Final dos autos de n° 2000.0175.3435-7/0, por infragiio ao 
art. 155, § 4°, inciso TV do CPB, que a Justica Publica desta Comarca 
Move contra o sentenciado: MARCOS RODRIGUES BEZERRA: 
casado, agricultor, filho de Cicero Amébil e Damiana Nunes Cavalcante, 
natural de Fortaleza/CE. residente anteriormente na Rua Coronel Boa 
Ventura, 79, Centro, Carits/CE, mas atualmente em lugar incerte ¢ nado 
sabido, motivo pelo qual determinou o MM Juiz a expedigio do presente 
EDITAL com prazo de 90(noventa) dias, INTIMANDO o sobredito 
apenado da SENTENCA por ele proferida, cuja parte final € Ao teor do 
exposto, JULGO PROCEDENTE a dentincia para CONDENAR o 
acusado MARCOS RODRIGUES BEZERRA pelos fatos narrados na 
dentincia, por ter praticado furto qualificado devide ao concurso de 
duas ou mais pessoas. Na forma do art. 59 do CPB. nao havendo 
elementos que possam servir para aquilatar a vida e a conduta do réu, 
fixo a pena base no minimo de lei 2 anos além de multa de RS 300,00, 
Declaro-as definitivas diante da inexisténcia de outras causas que possam 
majora-las ou reduzi-las. Concedo o direito A pena alternativa na forma 
do art. 44 do CPB, consistente em prestagdo de service & comunidade 
pelo prazo de da pena. sendo uma hora por dia, a ser cumprido em 
instituigéo posteriormente definida. Ficam suspensos os direitos 
politicos. P.R.I. Tau4/CE, 19 de abril de 2006. Michel Pinheiro, Juiz de 
Direito - Respondendo. Dado e¢ passado nesta Cidade e Comarca, na 
Secretaria de 2* Vara, aos 15 de setembro de 2006. Eu. Tania Maria 
Jorge Bezerra, Analista Judicidrio, o digitet e o subscrevi. 

Francisca Duarte Pinheiro 

JUIZ DE DIREITO/RESPONDENDO 

Ae ot ok 

SECRETARIA DA 2° VARA 

EDITAL DE INTIMACAO DE SENTENCA 
(PRAZO 60 DIAS) 

© BEL. Francisco Duarte Pinheiro, Juiz de Direito 
Respondendo pela 2° Vara, da COMARCA DE Taud/CE, por 
nomea¢ao legal, etc. 

FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
tiverem conhecimento que no dia 30.01.2006, foi proferida a Sentenga 
Final dos autos de n° 2003.0010.6397-4, Infragfio ao art. 155, caput,c/ 
¢ 0 art. 69 do CPB, que a Justica Publica desta Comarca move contra 0 
acusado FRANCISCO GEOVANIR RODRIGUES MOTA, vulgo 
Capitao: brasileiro, casado, servente, filho de Francisco Geovane Mota 
e Maria Benilda Rodrigues, residente, na época do fato; na Rua José 
Meireles, 89, Meireles, Taud/CE, e por nao ter sido localizado no 
endere¢o supra. pelo meirinho, por encontrar-se em lugar incerto ou 
nao sabido, e para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o 
MM. Juiz expedir o presente EDITAL que tem por finalidade intimar o 
sobredito réu da Sentenga por ele proferida no sobredito processo, ¢ 
através do qual ficam intimados todos os interessados, ausentes, incertes 
© desconhecidos, para os atos enfocados, cujo teor final é Ao tear do 
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demincia para absolver a 
acusado da imputagao da dentncia, considerando que niio ha certeza de 
que a pratica do furto pode ser atribuida ao réu, além do que o crime, se
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confirmado, nao merece ser punido dado sua irrelevincia social. cabendo 
a aplicagao do princfpio da insignificancia. Determino o arquivamento 

dos autos com baixa na distribuicao e estatistica ¢ demais cautelas legais 

apés o trinsito em julgado. P. R. 1. Taud/CE, 30 de janeiro de 2006. 

Michel Pinheiro/Juiz de Direite Respondendo, Dado ¢ passado 

nesta Cidade ¢ Comarca, na Secretaria de 2° Vara, aos 15 (quinze) dias 

do més de setembro de 2006 (dois mil ¢ seis). Eu, Tania Maria Jorge 

Bezerra, Analista Judicidrio, o digitei ¢ o subscrevi. 

Francisco Duarte Pinheiro 

JUIZ DE DIREITO/RESPONDENDO 

ae 

SECRETARIA DA 2? VARA 
EDITAL DE CITACAO 

ACAO DE EXECUGAO FISCAL 
PRAZO (30) DIAS 

O MM. Juiz de Direito Respondendo pela Secretaria da 2° Vara 

da COMARCA DE Taud, Estado do Ceard, Dr. FRANCISCO DUARTE 

PINHEIRO, por nomeagio legal, etc. 
FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele noticia 

tiverem, que por este Juizo e pelo expediente da Secretaria da 2* Vara 

desta Comarca, tem curso uma aco de Execugio Fiscal, autos n° 

2004.0011.0116-5 promovida pela FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

contra A. E, Moreira dos Santos, constando nos autos como sendo o 

seu enderego na Rua Dondon Feitosa, 244, Centro, Taud/CE, cadastrado 

no CGC sob n° 03.078.682/0001-43, entrctanto a citagio nao foi 

possivel tendo em vista a Certid30 do Oficial de Justiga, e como tal. 

MANDOU o MM. Juiz expedir o presente Edital com a finalidade de 

CITAR a executada e o co-responsdavel tributdrio Antonio 

Edmilson Moreira dos Santos, na Rua Jomalista Domingos Almeida, 

SIN, Centro, Tau:/CE, para no prazo de (05) cinco dias. efetuarem o 

pagamento da obrigacdo principal- R$ 648,!4- acrescida de atualizacio 

monetdria, juros ¢ demais encargos legais indicados na CDA, ou 

garantirem a Execugao, nos termos do artigo 9°, da Lei 6.830/80, 

sendo advertidos de que, nao ocorrendo o pagamento, nem a garantia 

da Execugiio ser-lhe-ao penhorados tantos bens quantos bastem a 

satistacdo do débito com seus acess6rios, cientificando-os ainda, de 

que, niio embargada a Execucio, presumir-se-Ao aceites como verdadeiros 

os fatos atticulados na inicial. Dado e passado na COMARCA DE 

‘Taud, Estado do Ceard, aos 15 (quinze) dias do més de setermbro do ano 

2006 (dois mil ¢ seis). Eu, Tania Maria Jorge Bezerra, Analista Judicidrio, 

o digitei ¢ o subscrevi. 

Francisco Duarte Pinheiro 

JUIZ DE DIREITO/RESPONDENDO 

  
GE Ke amor a aE 

COMARCA VINCULADA DE TEJUCUOCA 
  
  

  

  

SECRETARIA DE VARA UNICA 
EDITAL DE INTERDIGAO 

PROCESSO N° 2004.135.00090-4 JUSTICA GRATUITA 

Dar-se a gratuidade da Justiga, conforme despacho do MM. Juiz(a) 

de Direito, Dr(a}. Carlos Rogério Facundo, is fls. 02. 

O Doutor Antonio Francisco Paiva, MM. Juiz de Direito Titular 

desta Comarca Vinculada de Tejuguoca, Estado do Ceard, por nomeagao 

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

conhecimento tiverem. que por este Jufzo ¢ Secretaria de Vara Unica da 

Comarca Vinculada de Tejuguoca, Estado do Ceara, foi requerida ¢ 

decretada a INTERDICAO de EMANUEL PAIVA PINTO, brasileiro, 

solteiro, agricultor, residente ¢ domiciliado na Rua José Andrade de 

Sousa, nesta cidade, sendo nomeada curadora do interditado a Sra: 

SEBASTIANA PAIVA NUNES, tendo sido provado que o interditando 

apresenta Esquizofrenia Cataténica CID 10: F 20.2, além de assegurar 

a incapacidade total daquele de realizar quaisquer atos da vida civil, Do 

que para constar ¢ para efeitos do art. 1.184, do CPC, foi passado este 

Edital, para ser publicado no Diario da Justica, por trés (03) vezes com 

intervalo de dez (1) dias, Dado e passado nesta cidade ¢ Comarca 

Vinculada de Tejuguoca-CE, aos cinco (05) dias do més de setembro de   

2006. Eu, Francisca Vani Oliveira do Nascimento, Diretora de Secretaria, 

auxiliando, o digitei. subscrevi. 

Dr. Antonio Francisco Piaya 
Juiz de Dircito Titular 

DJ 21/05, 02/10 ¢ 13/10/2006 

wae 

EDITAL DE INTIMAGAO 
COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 

JUSTICA GRATUITA 

Dar-se a gratuidade da Justiga, conforme despacho do MM. Juiz de 

Direito. Dr. Carlos Rogério Facundo, as fs. 02. 

O Dr. ANTONIO FRANCISCO PAIVA, Juiz de Direite 

Titular desta Comarca Vinculada de Tejuguoca, Estado do Ceara, por 

titulo legal, ete. FAZ SABER aos que o presente EDITAL, com prazo de 

trinta (30) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 

Jutzo e Secretaria de Vara Unica. correm os termos de uma Agio de 

USUCAPIAO - Proc. a.” 2005.135.00093-0 (551/05), proposta por 

LOURIVAL ANDRADE SOUSA e FRANCISCA BERNARDES 

SOUSA, brasileiros, casados entre si. ELE portador do RG n° 

1.068.144-SSP-CE, inscrito no CPF sob n.° 221.977.293-49, ele 

agricultor, ela do lar, portadora do RG n.° 70431-80-SSP/CE, inscrita 

no CPF sob n® 692.726.703-49, ambos residentes ¢ domiciliados na 

Fazenda Santa Luzia. na localidade de Riacho das Pedras, neste municipio, 

os herdeires do autor quais sejam: FRANCISCO ROGERIO 

BERNARDES SOUSA. brasileiro, separado, agricultor, portador do 

RG. n° 35786840-7-SSP-CE, inscrito no CPF sob n° 490.853.953-72, 

residente na Fazenda Santa Luzia, na localidade de Riacho das Pedras, 

neste municipio; ROBERIO BERNARDES SOUSA, brasileiro, 

solteiro, agricultor, portador do RG n° 3327600-98-SSP-CE, inscrito 

do CPF sob n° 001.543.983-65, residente da Fazenda Santa Luzia, na 

localidade de Riacho das Pedra, neste municipio; LUCINETE DE SOUSA 

BERNARDO, brasileira, solteira, funciondria pdblica municipal. 

portadora do RG n° 200097138488-SSP-CE, inscrita no CPF sab n° 

385.091.563-87, residente na Rua Vila Bastos, n° 91, Itapajé-CB; 

ARLETE BERNARDES SOUSA. brasileira, solteira, técnica de 

edificagdes, portadora do RG n° 10030670-08-SSP-BA, inscrita no 

CPF sob n° 388.688.573-91. residente na Fazenda Santa Luzia, na 

localidade de Riacho das Pedras, neste munic{pio; LUCIA SOUSA 

MAGALHAES, brasileira, casada, agricultora, portadora do RG n° 

21389034-92-SSP-CE, inscrita no CPF sob n° 889.125.313-87, residente 

na Fazenda Santa Luzia, na localidade de Riacho das Pedra, neste 

municipio e LUZIA SOUSA SILVA, brasileira, casada, do lar, portadora 

do RG n° 2335758/92-SSP-CE, inscrita no CPF sob n? 987.201.83-06, 

residente na Rua José Barroso Valente, n° 241, nesta cidade, razdo 

porque o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital, pelo qual ficam 

INTIMADOS todos os réus ausentes, incertos, desconhecidos e os 

eventuais interessados, para manifestarem-se sobre o pedido de 

habilitagdo (incidente) de fis. 56/57, requerida pelo herdeiros do autor 

acima mencionados, nos autos em epigrafe, cuja despacho ¢ o seguinte 

teor, RH. Intime-se 0§ confinantes e por edital, com o prazo de 

trinta (03) dias, os réus em lugar incertos e eventuais 

interessados, para se manifestarem acerca da peticao de fils. 

56/57. Dra. Cristiane Maria Martins Pinto de Faria Juiza de 

Direite respondendo, expediu-se o presente, com o prazo de tinta 

(30) dias, que vai afixado no local de costume e publicado no DIARIO 

DA JUSTICA do Estado do Ceari. Dado e passado nesta cidade e Comarca 

Vinculada de Tejuguoca-Ce., aos doze (12) dias do més de setermbro do 

ano dois mil e seis (2006). Eu, (Francisca Vani Oliveira do Nascimento), 

Diretora de Secretaria, auxiliando, o digitei, subscrevo e assino. 

Dr. Antonie Francisco Paiva 
Juiz de Direito Titular 
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POR NOMEACAO LEGAL, ETC. 
FAZ SABER, a todos 0s que o presente edital. com o prazo 

acima mencionado, virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita 
neste Juizo uma Acio de Reintegragiio de Posse - Processo n° 

2005.0024,1206-5 (3035/2005), ajuizada por Francisco das Chagas 
Almeida em desfavor de Franciseo das Chagas Arruda. E como 

consta dos autos que o promovente FRANCISCO DAS CHAGAS 
ALMEIDA, brasileiro, convivente. ajudante, inscrito no CPF sob n® 

982.443.463-2, encontra-se em local incerto e ndo sabido, pelo presente 
edital fica o mesmo INTIMADO para, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, dizer se ainda tém interesse na referida aciio de 
reintegragéo de posse, sob pena de, ndo o fazendo, ser extinto 
o processo sem analise do mérito. Dado ¢ passado nesta cidade e 

COMARCA DE Tiangud, aos 18 (dezoito) dias do més de setembro do 

ano 2006, Eu. José Otévio Marques Vieira, Analista Judicidrio, o digitei. 
E eu, , Diretor de Secretaria, subserevi. 

Dr*. Lia Sammia Souza Moreira 
- Jufiza de Dircite - 

hak ue 

2% SECRETARIA DE VARA 
EDITAL DE INTIMACAO 
PRAZO DE 20 DIAS 
(JUSTICA GRATUITA) 

A DOUTORA LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA, MM. JUIZA 
DE DIREITO TITULAR DA 2" VARA DA COMARCA DE TIANGUA, 
POR NOMEACAO LEGAL, ETC. 

FAZ SABER, a todos os que o presente edital, com o prazo 
acima mencionado, virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita 
neste Jufzo uma Aco de Retificagio de Registro Civil - Processo 
n° 1997.030.00605-4 (927/97), ajuizada por Valfrido Carneiro 
Aratjo. E como consta dos autos que o promovente VALFRIDO 
CARNEIRO ARAUJO. brasileiro, nascido aos 15.9.1980, filho de 
Antonio Lucas de Araitjo e de Alcirene Carneiro Aratjo, encontra-se 
em local incetto ¢ nao sabido, pelo presente edital fica o mesmo 
INTIMADO para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dizer 
se ainda tém interesse na referida agdo de reintegraciio de 
posse, sob pena de, néo n fazendo, ser extinto 0 processo sem 
andlise do mérito. Dado ¢ passado nesta cidade e COMARCA DE 
Tiangud, aos 18 (dezoito) dias do més de setembro do ano 2006. Eu, 
José Otdvio Marques Vieira, Analista Judicidrio, o digitei, E eu, , Diretor 
de Secretaria, subserevi, 

Dr*. Lia Sammia Souza Mereira 
- Juiza de Dircito - 

eke 

27 SECRETARIA DE VARA 
EDITAL DE INTIMACAO 
PRAZO DE 20 DIAS 

CJUSTICA GRATUITA) 

A DOUTORA LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA, MM. JUIZA 
DE DIREITO TITULAR DA? VARA DA COMARCA DE TIANGUA, 
POR NOMEACAO LEGAL, ETC. 

FAZ SABER, a todos os que o presente edital, com o prazo 
acima mencionado, virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita 
heste Juizo uma Acdo Execugio Fiscal - Processo n° 2004,0002.1659- 
7 (2437/2004), ajuizada pelo Institute Nacional do Seguro Social 
INSS em desfavor de Gilberto Moita. E como consta dos autos que a 
esposa do executado, Sra. VIRGINIA MARIA DE CASTRO MOITA, 
brasileira, casada, encontra-se em local incerto e nao sabido, pelo 
presente edital fica a mesma CIENTIFICADA de que nas fis. 33 do 
referido processo foi realizada a penhora dos iméveis de 
propriedade do Sr. Gilberto Moita, com as seguintes 
caracteristicas e confrontagées: 1. Setenta e um (71) hectares 
de terra no lugar Caia, do municipio e COMARCA DE Coreai- 
CE, limitando-se ao NASCENTE: com a estrada que vai das 
terras de Maria Socorro Portela para o Osvaldo Guilherme; ao 
POENTE, com a estrada carrogdével Ubatina-Coreatt; a0 NORTE, 
com Angélica Carneiro de Franga e Maria Socorro Portela; 
com as benfeitorias de uma casa de tijolos e telhas, cercada, 
matriculado sob n° 965 do livro 2-4, 4s fis. 63 do Registro Geral 
do Cartério Sabino Cristing da COMARCA DE Coreati-CE 2. 
Uma gleba de terra com 100 (cem) bracas de frente e 800 
(oitocentas) bragas de fundos, no lugar Caia, Distrite de Ubadna,   

do municipios e COMARCA DE Coreai-CE, limitando-se ao 
NASCENTE, com o Rio Caia; ao POENTE, com a estrada de 
Ubatina-Chapadinha; a0 NORTE, com Joaquim Elias Prado: e 
ao SUL com terras de Maria Carneiro da Silva; com as 

benfcitorias de cercados, pedra para cal, capim, pasto para gado. 
madciras em peral. Referidos terrenos foram avaliados em 
$2.000,00 (oitenta e dois mi] reais), Fica a Sra. VIRGINIA MARIA 

DE CASTRO MOITA INTIMADA para, querendo, opor embargos 
4 execucdo, no prazo de 30 (trinta) dias, Dado e passado nesta 
cidade e COMARCA DE Tiangud, aos 18 (dezoito) dius do més de 

setembro do ano 2006. Eu, José Otdvio Marques Vieira, Analista 
Judicidrio, o digitei. E eu. . Diretor de Secretaria, subscrevi. 

Dr°. Lia Sammia Souza Moreira 

- Juiza de Dircito — 

dey 

2° SECRETARIA DE VARA 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 30 DIAS 

A DRA. LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA, MM. JUIZA DE 
DIREITO TITULAR DA 2? VARA DA COMARCA DE TIANGUA, 
POR NOMEAGCAO LEGAL, ETC, 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem. que por este Juizo ¢ Secretaria da 2? Vara tramita 
uma ACAO DE USUCAPIAO EXTRAORDINARIO - Processo n° 
2066.0013.7087-1 (3306/2006), requerida por BENEDITO JOAO 
DA SILVA, brasileiro, casado, agricultor, cesidente e domiciliado no 
Sitio Sie José, neste municipio de Tiangu4-CE, com esteio nos arts. 
941 © seguintes do C.P.C. ¢ art. 1.238 do Cédigo Civil Pétrio, 
pretendendo que Ihe seja declarado o dominio sobre o imével rural com 
as seguintes caracteristicas: um terreno rural. denominado Sitio Sido 
José, neste municipio de Tiangué-CE, composto de duas glebas, tendo 
como caracteristicas ¢ confrontagdes: GLEBA 01: extremando AO 
SUL com 4 estrada do minador, por onde mede 210m (duzentos e dez 
metros); AO NORTE, extremando com o riacho do minador, por onde 
mede 232,60m (duzentos ¢ trinta e dois metros e sessenta centimetros); 
AQ NASCENTE, extremando com Maria Passos da Silva, por onde 
mede 150m (cento ¢ cingiienta metros): e AO POENTE, extremando 
com Ariolindo da Rocha Lima, por onde mede 250m {duzentos ¢ 
cingiienta metros), encerrando uma area de 4.20ha (quatro hectares ¢ 
vinte ares}, SEGUNDA 02: AO NORTE. extremando com a estrada do 
minador, por onde mede 88m (oitenta ¢ oito metros); AO SUL, 
extremando com terras do Espélio de Pedro Machado de Siqueira, por 
onde mede 88mm (oitenta ¢ oito metros): AO NASCENTE, extremando 
com Maria Passos da Silva, por onde mede 700m (setecentos metros): 
¢ AO POENTE, extremando com Antonio Ildomar Mourdo Oliveira, 
por onde mede 700m (setecentos metros), encerrando uma drea de 
6,16ha (sets hectares ¢ dezesseis ares); encerrando o imével em tela 
uma drea total de 10,36ha (dez hectares ¢ trinta e seis ares), contendo 
benfeitorias, 0 qual no possui registro imobilidrio, e tem como supostos 
proprietarios o Sr. Valdeni Rodrigues Pereira e sua mulher Maria da Paz 
Souza Pereira, e o Sr. Jofio Carvalho Freire ¢ sua mulher Maria Salete 
Magalhaes. Por esie edital ficam CITADOS os réus alsentes, 
incertos e desconhecidos e eventuais interessados de todos os 
termos da réferida agio, inclusive para, querendo, contestd-la, no prazo 
de. 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, caso em que se presumirio 
aceitos como verdadeiros os fatos articulades na inicial pelos autores. 
Dado e passado nesta cidade e COMARCA DE Tiangud, Estado do 
Ceard, aos 19 (dezenove) dias do més de setembro do ano dois mil ¢ seis 
(2006). Eu, José Otdvio Marques Vicira, Analista Judicidrio, o digitei, E 
eu, , Eugénio Pacelli de Brito Terceiro, Diretor de Secretaria da 2" Vara, 
subserevi. 

Dr*. Lia Sammia Souza Moreira 
Juiza de Direito 

ih 

2° SECRETARIA DE VARA 

EDITALDE INTERDICAO 
(Justica Gratuita) 

A Dr. LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA, MM. JUIZA DE 
DIREITO TITULAR DA 2? VARA DA COMARCA DE TIANGUA. 
POR NOMEACAO LEGAL, ETC. 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele
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conhecimento liverem, que por este Jufzo tramilou o processo n° 

2005.0015.7264-6 (2930/2008) - ACAO DE INTERDICAQ, por 
meio do qual foi requerida ¢ decretada a interdigio de MARIA JOsk: 

RAMOS CUNHA, brasileira, solteira, nascida aos 18.12.1980, filha 

de Dulcina Ramos Cunha, residente e domiciliada na Avenida Sargento 

Herminio. 2677 Olavo Bilac Fortaleza-CE, portadora de Retardo 

Mental Acentuado (CID F72.1), o que a toma incapaz de reger sua 

prépria pessoa e administrar seus bens, tendo sido nomeada curadora do 

interditando a Sra. DULCINA RAMOS CUNRA, brasileira, solteira. 

auxiliar de servigos gerais, portadora do RG n° 91003037901 SSP-CE,, 

residente e domiciliada no endereco supra citado, a qual exercerd o 

munus sem limites, Tudo consoante sentenga prolatada nos autos em 

alusdo, datada de 30 de junho de 2006. E, para que chegue ao 

conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital. que 

dever4 ser publicado por 3 (trés) vezes, com intervalo de 1O(dez) dias 

de uma publicagiio para a outra. no Didrio da Justiga. Dado e passado 

nesta cidade e COMARCA DE _ Tiangud, Estado do Ceara, aos 18 

(dezoito) dias do més de setembro do ano 2006. Eu, José Orivio Marques 

Vieira, Analista Judicidrio, o digitei. E eu. , Eugénio Pacelli de Brito 

Terceiro, Diretor de Secretaria da 2° Vara, subscrevi. 

Dr*. Lia Sammia Souza Morcira 

- Juiza de Direito - 
DJ 21/09, 02/10 e 13/10/2006 

FER 

2° SECRETARIA DE VARA 
EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 20 DIAS 

A DRA. LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA, MM. JUIZA DE 

DIREITO TITULAR DA 2? VARA DA COMARCA DE TIANGUA, 

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

conhecimento tiverem. que por este Jufzo e Secretaria da 2* Vara ramita 

uma ACAO DE USUCAPIAO EXTRAORDINARIO - Processo n° 
2006.0021.4568-5 (3375/2006), ajuizada por ANA CLAUDIA 

BARROSO DE VASCONCELOS PRADO. brasileira, casada, 

funciondria publica municipal, residente e domiciliada na Rua 12 de 

agosto. 930, nesta cidade de Tiangud-CE. com esteio no art. 1.238 do 

Cédigo Civil Brasileiro, pretendendo que lhe seja declarado 9 dominio 

sobre o imével com as seguintes caracteristicas: um prédio constituide 

de varios pontos comerciais, situado na Rua Prefeito Joaquim Floréncio, 

esquina com a Rua Deputado Manoel Francisco, no centro desta cidade 

de Tiangud-CE. contando com benfeitorias (construgGes de alvenaria. 

cobertas de telhas, com paredes rebocadas, pisos de ceramicas € portas 

de madeira). Referido prédio tem forma irregular, assim definida: 8,30m 

de frente (Rua Deputado Manoel Francisco) por 31,80m de fundos 

(Rua Prefeito Joaquim Floréncic}), por 13,40m de fundo (sentido da 

Rua Deputado Manoel Francisco, 0 qual nao possui registro imobilidrio. 

Por este edital ficam CITADOS o eventual proprietirio do imdvel 

usucapiendo, os réus ausentes, incertos e desconhecides ¢ 

eyentunis interessados de todos os termos da referida acio, inclusive 

para, querendo, contestd-la. no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia, caso em que se presumirao aceitos como verdadciros os fates 

articulados na inicial pelos autores. Dado e passado nesta cidade 

COMARCA DE Tiangud. Estado do Ceari, aos 19 (dezenove} dias do 

més de setembro do ano dois mil e seis (2006). Eu, José Otévio Marques 

Vieira, Analista Judicidrio, o digitei. E eu, , Eugénio Pacelli de Brito 

Terceiro, Diretor de Secretaria da 2° Vara, subscrevi. 

Dr*. Lia Sammia Souza Moreira 
- Juiza de Direito - 
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JUSTICA GRATUITA 
Processo n°, 2005.0017.1245-6 . 

EDITAL DE PUBLICACAO DE INTERDICAO 

O Dr. DANIEL CARVALHO CARNEIRO, Juiz Substituto da 

Vara Unica da COMARCA DE Umirim, Estado do Ceard, por nomeagao 

legal, na forma da Lei, etc. 

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

conhecimento tiverem, que por este Juizo e¢ Secretaria de Vara Unica da 
COMARCA DE Unirim, foi declarada a INTERDIGAO de MANOEL 

SALES MESQUITA, brasileiro, solteiro, nascide aos 26.08.1975, filho 

de Joao Batista Oliveira Mesquita e de Francisca Sales de Oliveira, 

residente e domiciliado na localidade de Caratbas. no distrito de Sao 
Joaquim, em Umirim/CE.. portador de Transtornos Depressivo, CID 
F-33.4, sendo incapaz de reger sua prépria vida. sendo-the nomeada 
CURADORA a requerente FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA , nos 

autos da ACAO DE INTERDIGAO Processo n.° 2005.0017.1245-1. A 
Curatela é por tempo indeterminado ¢ tem a finalidade de reger o(a) 
interditadofa) em todos os atos de sua vida civil. O presente edital seri 

publicado no Didrio da Justica do Estado, por 03 (trés) vezes, com 
intervalo de 10 (dias) de uma publicagdo para outra, ficando a segunda 
via afixada no dtrio do Forum. Dado e passado nesta cidade e COMARCA 

DE Umirim, Estado do Ceard, aos vinte e cinco (25) dias do més de 
agosto do ano de dois mil e seis (2006). Eu, Maria da Penha da Silva 
Sales, servidora A disposigio, digitei. Eu, Carlos Augusto Quezado Santos, 

Diretor de Secretaria, subscrevo. 

Daniel Carvalho Carneiro 

Juiz Substitute 

DJ 31/08, 11/09 ¢ 21/09/2006 
weg 

JUSTICA GRATUITA 
Processo n°. 2605,0011.0764-1 

EDITAL DE PUBLICACAO DE INTERDICAO 

O Dr. DANIEL CARVALHO CARNEIRO, Juiz Substituto da 

Vara Unica da COMARCA DE Umirim, Estado do Ceard, por nomeagio 

legal. na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos que o presente edital o virem, ou dele 

conhecimento tiverem. que por este Juizo ¢ Secretaria de Vara Unica da 
COMARCA DE Umirim, foi declarada a INTERDICAO de MARIA 
EUCLICE DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 10.08.1973, 
filha de Ant6nio Placido de Oliveira e de Raimunda Moreira de Oliveira, 

residente ¢ domiciliada na rua Francisco Travessa Juarez, Taévora, s/n 

Nova Republica, em Umirim/CE., portadora de Esquizofrenia, CID 

F-20, sendo incapaz de reger sua prépria vida, sendo-the nomeada 

CURADORA a requerente MARIA VERONICE DE OLIVEIRA , 
nos autos da ACAO DE INTERDICAO Processo n.” 2005,0011.0764- 
1. A Curatela é por tempo indeterminado e¢ tem a finalidade de reger a 

interditada em todos os atos de sua vida civil. O presente edital serd 

publicado no Didrio da Justiga do Estado, por 03 (trés) vezes, com 

intervalo de 10 (dias) de uma.publicagdo para outra. ficando a segunda 

via afixada no Jtrio do Forum. Dado e passado nesta cidade e COMARCA 
DE Umirim, Estado do Ceara, aos vinte e cinco (25) dias do més de 

agosto do ano de dois mil e seis (2006). Eu, Maria da Penha da Silva 

Sales, servidora 4 disposicio, digitei, Eu, Carlos Augusto Quezado Santos, 

Direter de Secretaria, subscrevo. 

Daniel Carvalho Carneiro 
Juiz Substituto 

DJ 31/08, 11/09 e 21/09/2006 
eae 

JUSTICA GRATUITA 
Processo n°, 2004.176.00047-0 

EDITAL DE PUBLICACAG DE INTERDICAOQ 

O Dr. DANIEL CARVALHO CARNEIRO, Juiz Substituto da 

Vara Unica da COMARCA DE Umirim, Estado do Ceard, por nomeacio 
legal, na forma da Lei, etc. 

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

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

COMARCA DE Umirim, foi declarada a INTERDICAO de VICENTE 

DE PAULO GONGALVES DO NASCIMENTO. brasileiro, solteiro, 

nascido aos 25.04.1968, filho de Raimundo Gongalves do Nascimento 

e de Maria Camelo do Nascimento, residente e domiciliado na localidade 

de Oiticica, em Umirim/CE., portador de Episodio Depressivo 

Moderado, CID F-32.1, sendo incapaz de reger sua prépria vida, 

sendo-lhe nomeada CURADORA a requerente MARIA SILVANA DE 

OLIVEIRA, nos autos da ACAO DE INTERDICAO Processo 1.° 

2004.176.00047-0. A Curatela é por tempo indeterminado e tem a 

finalidade de reger o(a) interditado(a) em todos os atos de sua vida civil. 

O presente edital serd publicado no Difrio da Justica do Estado, por 03 

(trés) vezes, com intervalo de 10 (dias) de uma publicagio para outra,
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ficando a segunda via afixada no trio do Forum. Dado e passado nesta 
cidade e COMARCA DE Umirim. Estado do Ceard, aos vinte ¢ cinco 
(25) dias do més de agosto do ano de dois mil ¢ seis (2006). Eu. Maria 
da Penna da Silva Sales, servidora & disposicac. digitei. Eu, Carlos 

Augusto Quezado Santos. Diretor de Secretaria, subscrevo. 

Daniel Carvalho Carneiro 
Juiz Substituto 

DJ 31/08, 11/09 e 21/09/2006 
  

    

  

  

EDITAL DE INTERDICAO 
PROCESSO N° 2005.0008.4522-3 

Dé-se a gratuidade da justiga, conforme despacho do MM, Juiz 
de Direito, Dr, Antonio Francisco Paiva, as fls, 02 

O Doutor Djalma Sobreira Dantas Junior, MM. Juiz de Direito 
respondendo por esta COMARCA DE Varzea Alegre, Estado do Ceard, 
por nomeagaéo legal ete. FAZ SABER aos que o presente EDITAL 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juizo e Secretaria 
de Vara Unica da COMARCA DE Viarzea Alegre, Estado do Ceara. foi 
requerida e decretada a INTERDICAO de FRANCISCA DE ARAUJO, 
brasileira, solteira, sem profissio definida, residente e domiciliada no 
sitio Umari, neste municfpio, sendo nomeada curador(a) dota) 
interditado(a) ofa) Sr(a).: SEVERINO PEREIRA MOURAQO, tendo 

sido provado que o{a} mesmo(a) € portador(a) de portadora de Psicose 

Manaico-Depressiva CID F.31.9. Do que para constar e para efeitos do 
art, 1.184, do CPC, foi passado este Edital, para ser publicado no 
Didtio da Justiga, por trés (03) vezes com intervale de dez (10) dias. 

Dado e passado nesta cidade de Varzea Alegre-CE, aos 17 de agosto de 

2006. Eu,(Antonia Ilca de Oliveira), Diretora de Secretaria, o digitei. 

Dr. Djalna Sobreira Dantas Jiinior 
Juiz de Direito/resp, 

DJ 30/08, 11/09 e 21/09/2006 
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EDITAL DE INTERDICAO 
Processo u.* 2006.0007.7499-5 

Justica Gratuita. 

O DOUTOR JOAQUIM SOLON MOTA JUNIOR, MM Juiz de 
Direito desta COMARCA DE Vigosa do Ceara. por nomeacio legal, 
ete, 

FAZSABE R a todos quantos virem o presente edital, ou 
dele conhecimento tiverem que, perante este Juizo, teve trimite uma 
Agdo de Interdigio, proposta por Evangelista Leitaéo de Oliveira, 
em desfavor de seu irmio Manuel Leitdo de Oliveira, havendo o 
promovente alegado, que o Interditando é doente mental, o que o toma 
impossibilitado para o exercicio das atividades da vida civil. Em pericia 
medica realizada foi constatado ser o interditando portador de retardo 
mental grave CID: F-72, sendo o feito julgado por sentenca deste Juizo 
em data de 1°.08,2006, cuja parte final, é de teor seguinte: Por todo o 
exposto ¢ o mais que dos autos consta, inclusive o parecer ministerial, 
julgo procedente a presente ago, com as conseqiiéncias de estilo. 
DECRETO, pois, a interdigio de Manuel Leitio de Oliveira, 
prefacialmente qualificado, declarando-o absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil, em fice do que, na forma do 
Art. 3°, inciso II do Cddigo Civil efe Art. 1.767, I do mesmo diploma 
legal, nomeio-lhe curador, agora em cardter definitive, EVANGELISTA 
LEITAO DE OLIVEIRA, IRMAO do promovido. supra-qualificado, 
salientando que o curador por mdo velard, exercendo seu minus publico 
pessoalmente, por se tratar, na espécie, de curatela plena. Em obediéncia 
ao disposto no Art, 1184 do Cédigo de Processo Civil e no Art. 9°, 
inciso HI do Cédigo Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 
publique-se no dtrio desse Férum ¢ no érgao oficial por uma vez, tendo 
em vista que este processo estd tramitando sob o pélio da assisténcia 
judicidnia. A decisiio que decreta a interdi¢iio produz efeitos desde logo 
ex nunc independentemente da publicidade do registro, embora sujeita 
a recurso que tem efeito tio-somente devolutivo. Porém, o curador 
somente paderd assinar o termo de curatela depois de registrada a 
sentenga(LRP, 93, pardgrafo nico), Transitada em julgado, oficie-se   

  
ao Cartério Eleitoral ¢ arquivem-se apés as anotagdes ¢ procedimentos 

necessdrios mdxime a devida averbagio, que deverd ser comunicada & 

secretaria de Vara, incontinenti. pelo Oficial de Registro Civil do Distrito 

sede prefacialmente aludido.. Sem custas judiciais finais ¢ emolumentos, 

porquanto restou coniprovada a miserabilidade juridica dos interessados 

durante a instrugio do Feito, principalmente no que pertine ao 

pagamento da necessdria publicag%o. Dou a presente por publicada. as 
partes intimadas em audiéncia. Registre-se ¢ Cumpra-se. .... E, para que 

chegue ao conhecimento dos interessados, mandou o MM. Juiz expedir 
© presente Edital, que sera afixado no local de costume deste Forum e 

publicado por 01(uma) vez, junto ao Didrto da Justiga. Dado e passado 
nesta COMARCA DE Vicosa do Ceard, aos 19 (dezenove) dias do més 

de setembro do ano de 2006 (dois mil ¢ seis). Eu, Sérgio Ricardo P. 

Lessa Castro, Analista Judicidrio Adjunto, o digitei ¢ eu,Anténio Erimar 
da Silva Lucas), Diretor de Secretaria, o subscrevi. 

Joaquim Solon Mota Jiénior 
Juiz de Direito 
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EDITAL N° 035/2006 

oO CONSELHO SUPERIOR DO 
MINISTERIO PUBLICO, no uso de suas atribuigées tegais conferidas 
pelos arts. 61 ¢ 62 ¢ para fins do art. 15, inciso I'V, todos da Lei n° 8,625 
de 12.02.93 - LEI ORGANICA NACIONAL DO MINISTERIO 

PUBLICO, tora publico que a PROMOTORIA DE_JUSTICA DA 
COMARCA DE PARAIPABA, de [* Entrancia, encontra-se vaga, 

Em obediéncia 4 exigéncia contida no art. 93 
paragrafo X da Constituigao Federal com nova redagio da Emenda 
Constitucional n° 45 ¢ pardgrafo 3° do art. 95, da Lei n° 10.675/82 — 
CODIGO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA seri 
ofertada para REMOCAQ, pelo Critérin de Antiguidade, em 
observiincia a0 mesmo principio da altemndncia. como dispde o § 2°, do 
art, 103 do diploma supra citado. 

. CONSIDERANDO, a deliberacio da 34° 
sesso Ordindria do CSMP realizada no dia de hoje. determinando que a 
Promotoria de Justiga de 1? Entrincia vaga em decorréncia de Remogio, 
seja ofertada para Remocdo. 

Os Promotores de Justiga de 1° Entrancia que 
desejarem REMOCAO deverio requeré-la no prazo de oita (08) 
dias, na forma do art. 103 da Lei n® 10.675/82. a contar da publicagdo 
deste, no Diario da Justica. 

Dado e passado na Secretaria dos Orgaos 
Colegiados da Procuradoria Geral de Justiga, em Fortaleza, aos 19 de 
setembro de 2006. Eu, (Sildene Lima 
Barros) Auxiliar da Secretaria dos Org3os Colegiados, lavrei o presente 
Edital. SUBSCREVO: (Antonia 
Lima Sousa) Secretéria dos Orgios Colegiados. VISTO: 

(Manuel Lima Soares Fitho ) 
Presidente do Conselho Superior do Ministério Piiblico. 

  

  

  

she He 

EDITAL N° 036/206 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO 
POBLICO, no uso de suas atribuigées legais conferidas pelos arts. 61 
e 62 € para fins do art. 15, inciso IV, todos da Lei n® 8.625 de 12.02.93 
- LEI ORGANICA NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO, torna 
publico que a PROMOTORIA DE_JUSTICA DA COMARCA DE 
BOA VIAGEM, de 3* Entrancia, encontra-se vaga. 

Em obediéncia 4 exigéncia contida no art. 93 
parigrafo X da Constituigio Federal com nova redacio da Emenda 
Constitucional n° 45 ¢ pardgrafo 3° do art. 95, da Lei n° 10.675/82 — 
CODIGO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, 
serd ofertada para REMOCAO, pelo Critéri igui ,em 
observincia ao mesmo principio da alterndncia, como dispde o § 2°, do 
art. 103 do diploma supra citado. 

Os Promotores de Justiga de 3* Entrancia que
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desejarem REMOCAQ deverao requeré-la no prazo de oito (08) 
dias, na forma do art. 103 da Lei n° 10.675/82, a contar da publicagio 

deste, no Ditto da Justica. 

Dado ¢ passado na Secretaria dos Orgiios Colegiados 
da Procuradoria Geral de Justiga. em Fortaleza. aos 19 de setembro de 
2006. Eu, (Sildene Lima Barros) Auxiliar 

da Secretaria dos Grgdos Colegiados, lavrei o presente Edital. 
SUBSCREVO: (Antonia Lima 

Sousa) Secretaria Orgiios Colegiados. VISTO: 
(Manuel Lima Soares Fiiho) 

Presidente do Conselho Superior do Ministério Piblico. 

  

  

dos 

  

Cee 

EDITAL N?® 037/2006 

; O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO 
PUBLICO, no uso de suas atribuigdes legais conferidas pelos arts. 61 
e 62 e para fins do art.15, inciso II, todos da Let n° 8.625 de 12.02.93 
- LEI ORGANICA NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO, na forma 
do art. 43 do regimento interno do Conselho Superior do Ministerio 
Publica ¢ Assento Regimental n° 01/06, 

Torna piiblico que a 22 PROMOTORIA DE_JUSTICA 

DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FORTALEZA, 

de Entrincia Especial, encontra-se vaga para PROMOGAO pelo 
critério de MERECIMENTO, em observancia ao principio 

constitucional da alternincia do critério de promogao, prevista no art, 
94, da Lei n° 10.675/82 - CODIGO DO MINISTERIO PUBLICO DO 
ESTADO DO CEARA. 

Os Promotores de Justica de 3° Entrancia integrantes 
do 1° Quinto Constitucional, interessados na PROMOCAO e que 
atendam as exigéncias pertinentes deveriio manifestar-se por escrito, 

no prazo de 16 (dez) dias, a contat da publicagdo deste, no Didrio da 
Justiga, juntando ao pedido, se desejado, documentagio para aferigio 
do metecimento, bem como o preenchimento dos requisites legats: 

1- Rembrandt de Matos Esmeraldo 

Aurora 
2- Rosina Lucia Frota Aragio 

Sobral 
3- Francisco Elnatan Carlos de Oliveira 4° Promotoria de Justiga de 

Caucaia 
4- Alice Iracema Melo Aragrao 

Morada Nova 
5- Eberth Gregério Siqueira 

Iguatu 
6- Francisco Braga Montenegro Netto 2* Promotoria de Justiga de 

Brajo Santo 
7- Fernando Antonio Martins de Miranda 

Justiga de Iguatu 
8- Francisco de Assis Oliveira Marinho 1° Promotoria de Justica de 

Aquiraz 
9- Maria Ivone de Aratjo Dias Cristino Promotoria de Justi¢a do 
JECC de Sobral 

10- Braz Saldanha Pinheiro 

Promotoria de Justiga de 

3° Promotoria de Justiga de 

1° Promotoria de Justiga de 

Promotoria de Justica do JECC de 

2* Promotoria de 

1? Promotoria de Justiga de Sao 

Benedito 
11- Joseana Franga Pinto 1* Promotoria de Justiga de 

Pacajus 
12- José Aurélio da Silva 1* Promotoria de Justiga de 

Russas 
13- Veronica Maria Martins Telles 2* Promotoria de Justiga de 

Aracati 
14- Saulo Moreira Neto 3* Promotoria de Justiga de 

Caucaia 
15- José Gusmao Bastos Kinior 1" Promotoria de Justiga de 

Maranguape 
16- Ménica de Abreu Moura 1* Promotoria de Justiga de 

Cascavel 
17- Maria do Carmo de Oliveira Damasceno =. 2” Promotoria de 

Justi¢a de Pacatuba 
18- Ana Cléiudia de Morais 

Uruburetama 

19- Luiz AlcAntara Costa Andrede 1? Promotoria de Justiga de Igo 

2* Promotoria de Justiga de 

20- Ana Cléudia Uchoa de Albuquerque Cameiro 2° Promotoria de   

Justiga de Caucaia 

2]- Ana Alzira Nogueira Bossard Promotoria de Justiga do JECC de 

Aquiraz 
23- Alexandre Pinto Moreira 

Sabral 

2° Promotoria de Justiga de 

Dado ¢ passado na Secretaria dos Orgiios Colegiados da 
Procuradoria Geral de Justica. em Fortaleza, aos 19 de setembro de 

2006. Ea, (Sildene Lima Barros) 

Auxiliar da Secretaria dos Grgios Colegiados, lavrei o presente Edital. 

SUBSCREVO: 
(Antonia Lima Seusa) Secretiria dos Orgios Colegiados VISTO: 

(Manuel Lima 

Soares Filhe) Presidente do Conse!ho Superior do Ministério Publico. 

  

  

  

ee 

PORTARIA N° 1806/2006 

O DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuigdes 
legais na forma do art. 45, inciso I, alinea 24, da lei 10.675, de 08 de 
julho de 1982, cfc art. 4° da Lei n° 12,950/99 e tenddo em vista a 
solicitagio contida no Processo n° 19766/ 2006-0, 

RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. (A) ADRIANO 
PERDIGAO CGUTINHO, Promotor (a) de Justiga titular da 
Promotoria de Justica da Comarca de Marco para, sem prejuizo de suas 
atribuigdes. oficiar nos autos da Deprecata n° 2006.0016.1560-2. em 
curso na Comarea de Bela Cruz, fazendo jus a didria (5). 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, acs [5 de setembro de 2006. 

Manuel Lima Soares Filho 
Procurador-Geral de Justica 

ae alt oe 

PORTARIA N® 1799/2006 

QO DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuicdes 
legais, na forma do art. 45, inciso I, alinea 53, da Lei n.° 10,675, de 08 
de julho de 1982 - Cédigo do Ministério Publico do Estado do Ceara, 

RESOLVE REVOGAR a partir do dia 18 de setembro 
de 2006, a Portaria n° 1310/2006, de 11 de julho de 2006, que 
DESIGNOU O (A) DR. (A) ASPAZIA REGINA MOREIRA 
AZEVEDO, Promotor (a) de Justiga, titular da Promotoria de Justiga 
da Comarca de Urudca para, sem prejuizo de suas atribuigdes, representar 
o Ministério Péblico junto a Promotoria de Justiga da Comarea de 
Morrinhos. 

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

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIGA, em 
Fortaleza, 20s 14 de setembro de 2006. 

Manuel Lima Soares Filho 
Procurador-Geral de Justica 

me ao 

PORTARIA N° 1795/2006 

O DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIA, no uso de suas atribuigdes 
legais na forma do art. 45, inciso I, alinea 24, da lei 10.675, de 08 de 
julho de 1982, c/c art. 10, inciso IX, alinea “d” da Lei 8.625/93, 

RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. (A) AULO SILVIO 
BRAZ PEIXOTO DA SILVA, Promotor (a) de Justiga titular da 2* 
Promotoria de Justica da Comarca de Nova Russas para, sem prejuizo 
de suas atribuigdes, oferecer dentincia em desfavor de JEQVA CARLOS 
DE SOUSA, em raziio dos fatos apurados no Inquérito Policial n° OO1/ 
3002, instaurado pela Delegacia de Policia Civil de Nova Russas, 
prosseguindo nos ulteriores termos do Processo, até senten¢a final ¢ 

eventual apelacio, sem 6nus para a Procuradoria Geral de Justiga. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 14 de setembro de 2006. 

Manuel Lima Soares Filho 
Procurador-Geral de Justiga
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AVISO DE LICITACAO 

PREGAO ELETRONICO N? 013 / 2006 

PREGAO ELETRONICO 013/206 — Procuradoria Geral de Justiga do 
Estado do Ceari. OBJETO: Contratagdo de empresa para fornecimento 
e instalagdo de equipamentos de seguranca no prédio sede desta PCJ, 
conforme descrigio, quantitativos ¢ especificagdes contidas nos anexos 
Te LA, Il, ILIV, V. VI, Vile VILL do presente edital. RECEBIMENTO 

DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No enderego www.Heitacoes- 
ecom.br, até 04/10/2006 as 08:45 horas (horério de Brasilia). 
OBTENCAO DO EDITAL: No enderego eletrénico acima ou no site 
www.pgj.ce.gov.br. INFORMACOES PELO(S) TELEFONES: O0xx85 
3452-3700, no hordrio de 08:00 as 14:00 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO 

CEARA, 18 de setembro de 2006. 

PEDRO HENRIQUE CAMINHA FILHO 
PREGOEIRO 

ake 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 
ISA DOS _FEITOS ESPECIAL 

  

PROCES: DEVOLVIDO: SE D 
MAGISTRATURA 

De: 01/08/2006 _a_15/08/2006 
20060008844210 2006 3287 

Tidete de Sousa Holanda 
Corregedoria Geral da Justiga 

Comarca de Palméacia 

Procurador Dr{a).: 

Impetrante 

Impetrado 

20060003887850 2006 3290 

Procurador Dr(a).: Ildete de Sousa Holanda 

SuplicanteCorregedoria Geral da Justica 
Suplicado Comarca de Aquiraz 

20060010291500 
Procurador Dr(a),: 

2006 3423 

Tidete de Sousa Holanda 
Suplicante: Corregedona Geral da justiga 
Suplicado: Comarcas de Baixio e Vinculada de Umari-Ce 

20060013089710 2006 3747 
Procurador Dr(a).: Tldete de Sousa Holanda 
SuplicanteCorregedoria Geral da Justica 
Suplicada: Comarca de Potengi 

20060013784570 2006 3746 

Procurador Dr(a).: Ildete de Sousa Holanda 

SuplicanteCorregedoria Geral da Justica 
Suplicado: Comarca de Catarina 

20060013782950 2006 4059 
Procurador Dr(a).: Idete de Sousa Holanda 
Suplicante: Corvegedoria Geral de Justiga 

Suplicado: Comarca de Carits 

20060003887420 2006 4051 
Procurador Dr(a).: dete de Sousa Holanda 
Suplicante: Corregedoria Geral da Justica 
Suplicado: Comarca de Redencdo 

ZURADORIA GERAL DE JUSTI 
DIVISAO DOS FEITOS ESPE § 

ROCESS DM : DEVOLVIDOS A 
TRIBUNAL DE JUSTICA 

Dez 01/08/06 a 15/08/06 

2003000477570 2006 4526 
Procurador Dr(a).: Mdete de Sousa Holanda 
Credor: José Vandick de Azevédo 
Devedor: Prefeitura Municipal de Groafras 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 
ISA PECIAIS 

riodo: 01 5   

278020065 
Procurador Dr(a),: 

Interessado 

129920060 

Procurador Dr(a).: 

Interessado 

436220043 

Procurador Dr(a).: 

Interessada 

268120061 
Procurador Dr(a),: 

185120066 
Procurador Drfa).: 

Interessado 

278120065 
Procurador Dr(a).: 

Interessada 

489420043 
Procurador Dr(a}.: 
Interessado 

784520065 

Procurador Dr(a).: 

Interessada 

318720069 
Procurador Dr(a).: 
Interessada 

209620055 
Procurador Dr(a).: 

Interessado 

276620069 

Procurador Dr(a).: 

Interessado 

325720064 
Procurador Dr(a).: 

Interessado 

PROCURADORI 

2006 3456 

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Luan Nascimento de Souza 

2006 3458 

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Maria Gorete Sales Rocha 

2006 3525 
Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Antonio Bezerra Peixoto 

32006 3524 
Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 

2006 3889 
Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Zuleide Rebougas Porto Pinheiro 

2006 4089 

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Ana de Oliveira Granja 

2006 4376 
Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Luiza de Lavor Feitosa 

2006 4371 

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Maria Helena Flor de Araujo e outros 

2006 4729 

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Francisca Eloisa lima Costa e outros 

2006 4736 
Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Clistia Maria Targino Félix e outro 

2006 4741 . 
Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Maria Noélia da Silva Correia e outro 

2006 4742 

Maria Luiza Fontencle de Paula Rodrigues 
joo Batista dos Santos e outros 

ERAL DE TY 
DIVISAO DOS FEITOS ESPECIAIS 

PROCESSOS DEVOLVIDOS AO TRIBUNAL DE JUSTI 
TRIBUNAL PLENQ ; 01/08/2006 9 15/08/2006 

20040014480330 
Procurador Dr(a).: 

Impetrante: 
Impetrado: 

Ceard 

20040007048420 

Precurador Drfa).: 

Impetrante: 

Impeirado 
Estado do Cearé 

20040003 131500 
Procurador Dr(a},: 

Impetrante 
Impetrado: 

€ outro 

2005 849 

Manuel Lima Soares Filho 

Francisca Yonne Caminha Walraven 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

2005 3760 
Manuel Lima Soares Filho 

Liicia Pereira Meireles 

Secretério de Administragio do 

2006 528 

Manuel Lima Soares Filho 
Maria Guilhermina passos de Queiroz 

Secretério de Administragio do Estado do Ceari 

EXTRATO DO CONTRATO 012/2006/CPL/PG] CELEBRADO 
ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E MARIA 
THEREZA MAIA LOPES, 

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 

CONTRATADA: MARIA THEREZA MAIA LOPES, 

OBJETO: ELABORACAQO DE PROJETOS ARQUITETONICOS



    
  

  
DIARIO DA JUSTIGA N°178 FORTALEZA, 21 DE SETEMBRO DE 2006 - CADERNO 3 

        

  

ACOMPANHADO DE CALCULO ESTRUTURAL E LAY-OUT PARA 
CONSTRUCAO DE PREDIO ANEXO IT E GUARITA. BEM COMO 
PROJETOS DE REFORMA, AMPLIACAO E LAY-OUT PARA AS 

DEMAIS OBRAS NO PREDIO DA SEDE DESTA PGI, 
DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS DAS ESPECIFICACOES 
TECNICAS DOS SERVICOS A SEREM DESEMPENHADOS NAS 

RESPECTIVAS OBRAS. 

VIGENCIA: 0 CONTRATO TORNAR-SE-A EFETIVO A PARTIR 
DA DATA DE SUA ASSINATURA POR UM PERIODO DE i5 
(QUINZE) DIAS, PODENDO SER PRORROGADO NOS CASOS E 
FORMAS PREVISTOS NA LEI N° 8.666/93 E SUAS ALTERACOES 
POSTERIORES. 

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO E DE R$14.880,00 
(QUATORZE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS). 

SIGNATARIOS: PROCURADOR GERAL DE JUSTICA MANUEL 
LIMA SOARES FILHO E MARIA THEREZA MAIA LOPES 

3 ob 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAGAO 

RB. NTE: PR! RADORIA GERAL DE JUSTICA 

CONTROTADA: MARIA THEREZA MAIA LOPES 

OBJETO: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA 
ELABGORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO ACOMPANHADO 
DE CALCULO ESTRUTURAL. LAY-OUT E ESPECIFICACOES 
TECNICAS PARA CONSTRUCAO DE PREDIO ANEXO Il E 
GUARITA, BEM COMO PROJETOS DE REFORMA, AMPLIAGAO, 
LAY-QUT E ESPECIFICAGGES TECNICAS PARA AS DEMAIS 
OBRAS NO PREDIO DA SEDE DESTA PGI. 

VALOR: RS 14.880.00 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E 

OITENTA REAIS) 

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, 1 DA LEI 8.666/93. 

SIGNATARIOS: MANUEL LIMA SOARES FILHO PROCURADOR 
GERAL DE JUSTICA E MARIA THEREZA MAIA LOPES 

ee te 

PORTARIA N° 1797/2006 

O DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuigdes 
legais na forma do art. 45, inciso I, alfnea 23, da lei 10.675, de 08 de 

julho de 1982 - Cédigo do Ministério Publico do Estado do Ceara c/e 
wt. 4° da Lei n° 12.950/99, 

RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. (A) FELIPE DIOGO 
DE SIQUEIRA FROTA, Promotor (a) de Justiga, titular da Promotoria 

de Justica da Comarca de Umirim. para, sem prejufzo de suas atuais 
atribuigdes, funcionar nos inquéritos Policiais n°s 2005.0006.8288-0 e 

2005.0012.9173-6, que tem como indiciados FRANCISCO EDMAR 

MOREIRA e MANOEL ALVES DUARTE, respectivamente, em curso 
na Comarca de Sao Gongalo do Amarante, fazendo jus a didria (s). 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 14 de setembro de 2006. 

Manuel Lima Scares Filho 
Procurador-Geral de Justiga 

Oe 

PORTARIA N¢ 1802/2006 

OQ DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuigdes 
legais, na forma do art. 45, inciso [. alinea 53, da lei 10.675, de 08 de 

jutho de 1982 - Cédigo do Ministério Publico de Estado do Ceara. 
RESOLVE DESIGNAR O (4) DR. (A) FRANCISCO DE 

ASSIS BARBOSA, Promotor (a) de Justiga titular da 4° Promotoria 

de Justica Auxiliar do Crime da Comarca de Fortaleza para, sem prejuizo   

de suas atuais atribuigées. auxiliar o Ministerio Piblico junto 4 4° 
Promotoria de Justica Criminal da Comarca de Fortaleza, sem onus 

para a Procuradoria Geral de Justiga. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. em 

Fortaleza. aos 14 de setembro de 2006, 

Manuel Lima Seares Filho 
Procurador-Geral de Justiga 

teat 

PORTARIA N* 1803/2006 

O DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIGA. no uso de suas atribuigdcs 
legis, na forma do art. 45, inciso 1, alinea 22, da lei 10.675, de. 08 de 
julho de 1982 — Cédigo do Ministério Piblico do Estado do Ceara. c/c 
art. 4° da Lei n® 12.950/99 e, tendo em vista a solicitagio centida no 

Processo n° 19714/2006-0, 
RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. FRANCISCO 

ELNATAN CARLOS DE OLIVEIRA, Promotor (a) de Justiga titular 
da 4 Promotoria de Justiga da Comarca de Caucaia pura, sem prejuizo 
de suas atuais alribuigdes, auxiliar a Promotoria de Justiga da Comarca 
de Guaitiba, funcionando na Sessiio do Tribunal do Jiri daquela Comarca, 
do dia 20/09/2006, Processo n° 0000166003 14-0 (159/00), que tem 
como réu JOSE ORLANDO DA SILVA, fazendo jus a didria (s). 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 14 de setembro de 2006. 

Manuel Lima Soares Filho 
Procurador-Geral de Justica 

om 

PORTARIA N” 1805/2006 

O DGUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuigées 

legais na forma do ant. 45, inciso I. alinea 23, da lei 10.675, de 08 de 

julho de 1982 - Cédigo do Ministério Publico do Estado do Ceard, 
RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. (A) HUGO ALVES 

DA COSTA FILHO, Promotor (a) de Justiga titular da |" Promotoria 
de Justica da Comarca de Camocim para, sem prejufzo de suas atuais 

atribuigdes, funcionar no Termo Cireunstanciado de QOcorréncia n° 

2002.8.8825-4, que tem como autor FRANCINALDO SANTOS 

OLIVEIRA, em curso na 2° Vara da Comarca de Camocim, sem dnus 

para a Procuradoria Geral de Justica. 
Registre-se. Publique-se, Cumpra-se. 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 14 de setembro de 2006. 

Manvel Lima Soares Filho 
Procurador-Geral de Justica 

week 

PORTARIA N° 1788/2006 

OQ DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuigées 

legais. na forma do art. 45, inciso I, alfnea 22, da lei 10.675, de 08 de 

juiho de 1982 — Cédigo do Ministério Publico do Estado do Ceara, 
RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. (A) IERTES MEYRE 

GONDIM PINHEIRO, Promotor (a) de Justiga titular da [° 

Promotoria de Justiga da Comarca de Baturité para, sem prejufzo de 

suas atribuigdes, representar o Ministérie Publico junto 4 Promotoria 

de Justica do Juizado Especial Civel ¢ Criminal da Comarca de Baturité, 

em face da licenca para tratamento de sadde do (a) Promotor (a) de 

Justiga titular DR. (A) LILIAN ALBUQUERQUE SALES DE LUCENA, 

no periodo compreendido entre 12/09/2006 e 11/10/2006, sem onus 

para a Procuradoria-Geral de Justiga. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 13 de setembro de 2006. 

Manuel Lima Soares Filho 
Procurador-Geral de Justiga
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PORTARIA N° 1468/2006 

O DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, 
no uso de suas atribuicdes legais, na forma do art. 45, inciso I, alinea 53, 

da Lei n.* 10.675, de 08 de julho de 1982 - Cédigo do Ministério 
Publico do Estado do Ceard e tendo em vista o que consta 4s fls. 37 do 
Processo n° 15399/2005-6, 

RESOLVE REVOGAR parcialmente a Portaria n® 1073/ 
2005, datada de 13/06/2005, no que se refere & designaciio do (a) DR. 
(A) JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, Promotor (a) de 
Justi¢a titular da 2° Promotoria de Justica do Juri da Comarca de 
Fortaleza, para funcionar no Processo Administrative n° 15399/2005- 
6. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 26 de julho de 2006. 

Manuel_Lima Soares Filho 

Procurador-Geral Justiga 

ee 

PORTARIA N° 1810/2006 

O DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIGA, no uso de suas atribuicdes 
legais, na forma do art. 45, inciso I, alinea 53, da Lei n° 10.675, de 08 
de julho de 1982 - Cédigo do Ministério Ptiblico do Estado do Ceard, 

RESOLVE REVOGAR a Portaria n° 2591/2005, datada de 
26/12/2005, que DESIGNOU O (A) DR. (A) LIDUINA MARIA 
ALBUQUERQUE LEITE, Promotora de Justiga para, sem prejuizo de 
sua titularidade, representar o Ministério Priblico junto 4 2* Promotoria 
de Justiga da Fazenda Piiblica da Comarca de Fortaleza, 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos [5 de setembro de 2006. 

Manuel Lima Soares Filho 
Procurador-Geral de Justiga 

‘fe Wi oe 

PORTARIA N° 1800/2006 

O DOGUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuicées 
legais, na forma do art. 45, inciso I, alinea 22, da lei 10.675, de 08 de 
julho de 1982 — Cédigo do Ministerio Ptiblico do Estado do Ceard, c/c 
art. 4° da Lei n° 12.950/99, 

RESOLVE DESIGNAR a partir 18 de setembro de 2006, 
O (A) DR. (A) LUCIANA COSTA GIRAQ, Promotor (a) de Justiga 
titular da Promotoria de Justiga da Comarca de Frecheirinha para, sem. 
prejufzo de suas atribuigdes, representar o Ministério Ptblico junto 4 
Promotoria de Justiga da Comarca de Morinhos, fazendo jus a didria 
(s). 

Registre-se. Publique-se, Cumpra-se. 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 14 de setembro de 2006. 

Manuel Lima Soares Filho 

Procurador-Geral de Justica 

Pr 

PORTARIA Ne 1744/2006 

O DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no-uso de suas atribuicdes 
legais, na forma do art. 45, inciso 1, alinea 53, da lei 10.675, de 08 de 
Julho de 1982 — Cédigo de Ministério Publico do Estado do Ceara, efe 
art. 4° da Lei n° 12,950/99, 

RESOLVE DESIGNAR © (A) DR. (A) NELSON 
RICARDO GESTEIRA MONTEIRO, Promotor (a) de Justica titular 
da Promotoria de Justiga do Juizado Especial Civel e Criminal da Comarca 
de Quixadd para, sem prejuizo de suas atribuigdes representar o 

Ministério Publica junto & Promotoria de Justica da Comarca de Itatira, 
funcionando nas audiéncias do dia 11/09/2006, fazendo jus-a didria (s). 

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

GABINETE DO PROCURAPOR-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 8 de setembro de 2006. 

Manuel Lima Soares Filho 
Procurador-Geral de Justiga 

a ah aie 

PORTARIA No 1804/2006 

O DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuigdes 
legais, na forma do art. 45, inciso 1. alfnea 22, da lei 10.675, de O08 de 
julho de 1982 — Cédigo do Ministerio Puiblico do Estado do Ceard, 

RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. (A) ODELON 
SILVEIRA AGUIAR NETO, Promotor (a) de Justiga titular da 
Promotoria de Justica Auxiliar da Infancia e da Juventude da Comarca 
de Fortaleza para, sem prejuizo de sua titularidade, representar o 
Ministério Pdblico junto 4 2° Promotoria de Justica da Infancia e da 

Juventude da Comarca de Fortaleza, até ulterior deliberagdo. sem énus 
para a Procuradoria-Geral de Justica. 

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

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIGCA, em 
Fortaleza, ans 14 de setembro de 2006, 

Manuel Lima Soares Filho 
Procurador-Geral de Justica 

Spas 

R ADORIA GERAL DE. TICA 
DIVISAO DOS FEITOS ESPECIAIS 

PROCESSOS RECEBIDOS DO PLENO DO TRIBUNAL DE 
TI : 8/2 5/08/20) 

20060006943550 2006 4283 
Procurador Dr{a}: Manuel Lima Soares Filho’ 
Impetrante; Sindissec-Sindicatos dos Establecimentos do 
Estado .do Ceara 
Impetrado Secretario da Fazenda do Estado do Ceara 

20060007939730 2006 4571 
Procurador Dr{a): Manuel Lima Soares Filho 
Impetrante: Rosana Rocha Fernandes 
tmpetrado: Secretario de Administragao do 
Estado do Ceara 

20050028405040 2006 4522 
Procurador Dr(a): Manuel Lima Soares Filho 
Impetrante: Sind. Inter. de Hotéis,Restaur,Bares, ¢ Similares 
do Est. do Ceara 
Impetrado Secretario da Fazenda de Estado do 
Ceara 

20060004930230 2006 4523 

Procurador Dr(a): Manuel Lima Soares Filho 

Impetcante: Marcia Fanavides Rodrigues Gomes 
Impetrado : Secretdrio de Seguranga Publica 

200600139350 2006 4514 

Procurador Dr(a): Manuel Lima Soares Filho 

Impetrante: Estado do Ceara 
Impetrado : Desembargador Joao Byron de 
Figueiredo Frota 

20040002093530 2006 4515 
Procurador Dr(a): Manuel Lima Soares Filho 
Impetrante: Manuel Flavio Braga Martins 
Impetrado : Comandante Geral da policia Militar 
do Estado do Ceara 

20040007782260 2006 4516 
Procurador Dr(a): Manuel Lima Soares Filho 
Impetrante: Francisco Elcimar Rabelo 

Impetrado Secretario de Administragaio do   
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Estado do Ceara 

20040000423350 
Procurador Dria): 

Impetrante: 
Impetrado 
Estado do Ceara 

20060007257490 

Procurador Dr(a): 

Impetrante: 
Impetrado 

20060008546620 
Procurador Drfa}: 

Impetrante: 

Impetrado 
Kstado do Ceara 

20060007940660 
Procurador Dr(a): 

Impetrante: 

Impetrado 

Estado do Ceara 

20040008185890 
Procurador Dr(a): 
Impetrante: 

Impetrado 

2006 4517 

Manuel Lima Soares Filho 
Claudia Ivonice Oliveira de Santana e outros 

Secretario de Administragio do 

2006 4518 
Manuel Lima Soares Filho 
Terezinha Araujo Pinheiro 

Secretario de Saude Estado do Cearé 

2006 4519 
Manuel Lima Soares Filho 

Aloisio Nogueira de Sousa 
Secretario de Administragio do 

2006 4520 

Manuel Lima Soares Filho 

Elzenir Pais Moura 
Secretario de Administragag do 

2006 4524 
Manuel Lima Soares Filho 
Intermidia Institute de Pesquisa Ltda 

Comissio Permanente de Licitagdo da 

Secretaria de Cultura do Estado do Ceara 

20040006391610 

Procurador Dr(a): 

Impetrante: 
Impetrado 
do Estado do Ceard 

20050026533 130 

Procurador Dr(a): 

Impetrante: 
Impetrado 

20040005875950 
Procurador Dr(a)}: 

Impetrante: 

Impetrado 

2006 4712 
Manuel Lima Soares Filho 
Teresa Romero de Barros 

Presidente da Assembléia Legislativa 

2006 4713 
Manuel Lima Soares Filho 
Francisco José de Lima e outros 

Goverador do Estado do Ceard 

2006 4714 

Manuel Lima Soares Filho 
Maria de Jesus Praciano Sousa 

Secretério de Educagiio do Estado 

Estado do Ceard ¢ outro 

20050022702950 

Procurador Dr(a): 

Impetrante: 
Impetrado 
Estado do Ceara 

2004001 1424490 

Procurador Dr(a): 

Impetrante: 

Impetrado 
Estado do Ce 

20060000139510 
Procurador Dr(a): 

TImpetrante: 

200600 10638980 

Procurador Defa): 
Impetrante: 
Ltda - EPP 

20050027829700 

Procurador Dr(a): 
Impetrante: 

Impetrado 

20020001001930 

Procurador Dr(a): 
Impetrante: 

‘2006 

2006 4715 
Manuel Lima Soares Filho 

Dinaide Sampaio Albuquerque 
: Presidente do Tribunal de Justiga do 

2006 4716 
Manuel Lima Soares Filho 
Joao Rodrigues Ferreira 
: Presidente do Tribunal de Justiga do 

2006 4717 
Manue! Lima Soares Filho 

Adamir Cavaleane Lucena de Oliveira 

2006 4718 

Manuel Lima Soares Filho 
Venus jeans Indiitria e Comércio de Confecgdes 

2006 4719 
Manuel Lima Soares Filho 
Francisca Lindalva Saldanha e outros 

Governador do Estado do Ceara 

4720 
Manuel Lima Soares Filho 
Francisca Tetxeira lelis   

Impetrado 
Ceard 

20020001008000 
Procurador Drfa): 

Impetrante: 

Impetrado 
Estado Estado do Ceard e outro 

20040000507 100 

Procurader Dr(a): 
Impetrante: 
Impetrado 
Estado Estado do Ceard e outros 

20060009093270 
Procurador Dr(a): 

Impetrante: 

20020000867600 

Procurador Dr(a): 

Impetrante: 

Impetrado 

Estado do Ceard 

20060005335990 
Procurador Drfa): 

Impetrante 
Impetrado: 

2004000 1335000 
Procurador Dr(a): 
Impetrante: 

Impetrado 
Estado do Ceara 

20050016437210 

Procurador Dr(a): 
Impetrante 
Impetrado: 

20040002298850 
Procurador Dr(a): 
Impetrante: 

Impetrado 

Estado do Ceara 

P 

Secretario da Fazenda do Estado do 

2006 4721 
Manuel Lima Soares Filho 
Valdenir Magalhiies de Sousa 

Secretério de Administragio do 

2006 4722 
Manuel Lima Soares Filho 

Francisco Nestor Gomes Moreira 

Secretério de Administragaio do 

2006 4723 
Manuel Lima Soares Filho 
jacqueline maria Queiros Pereira Landim 

2006 4724 

Manuel Lima Soares Filho 

Alda Andrande Silva Chaves 
: Secretdrio de Educagio do Estado 

2006 4902 
Manuel Lima Soares Filho 
Daniel Sidrim Vasconcelos 

Secretaria da Fazenda de Estado do Ceara 

2006 4948 
Manuel Lima Soares Filho 

Aloisio Fernandes Bonavides 
Secretario de Administragiio do 

2006 5013 
Manuel Lima Soares Filho 
Amalia Varela Feitosa ¢ Outra 
Secretdrio de Administragio do Estado do Ceard 

2006 5014 
Manuel Lima Soares Filho 
Anténio Bandeira Lima e Outros 

Secretério de Administragéo do 

RADORIA GERAL DE TICA 
DIVISAO DOS FEITOS ESPECIAIS 

20060010629640 

Procurador Dr(a): 

Requerente: 

20060000035060 
Procurador Dr(a): 

Requerente: 

20060012100250 

Procurador Dr(a): 

Requerente: 

CESSOS RE 
DISTRIBUICAO DOS FEITOS - 

no 
1/08/2006 0_15/08/2006 

2006 4906 
Francisca Ideldria Pinheiro Linhares 
Gabriele Freyhoff e Geert Carl Johann Freyhoff 

2006 4907 
Francisca Idelaria Pinheiro Linhares 

Kelly e Audrey Stanley 

2006 4908 
Francisca Ideldcia Pinheiro Linhares 
pierre-Yves André Marie Eouzan e nathalie 

Marie Annick Rousselet 

2006001277936 
Procurador Dr(a): 
Requerente: 

20060013972900 
Procurador Dr(a): 
Requerente: 

26060012771620 

Procurador Dr(a): 

2006 4909 
Francisca Ideldria Pinheiro Linhares 

Ifrid Chistian 

2006 4910 
Francisca Ideldria Pinheiro Linhares 

Graga Maria Correia de Castro 

2006 4911 

Francisca Ideldéria Pinheiro Linhares 
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Requerente: 

20060012102030 
Procurador Dr(a): 
Requerents: 

20060016327100 
Procurador Dr(a): 

Requerente: 

200600 16825630 

Procurador Dr(a): 

Requerente: 

2006001388495 

Procurador Dr(a); 

Requerente: 

20060016327360 

Procurador Dr{a): 

Requerente: 

20060012778470 
Procurador Dr(a): 
Requerente: 

Boutroue Xavier 

2006 4913 

Francisca idelaria Pinheiro Linhares 
Koehn Regina Fayne Koehn 

2006 4913 

Prancisea Ideldria Pinheiro Linhares 

Civitarese Giuseppe 

2006 4914 

Francisca Ideliria Pinheiro Linhares 
Frank Stephane Vale 

2006 4915 

Francisca Ideldria Pinheiro Linhares 
Senza Frontiere Onlus 

2006 4916 

Francisca Idelaria Pinheiro Linhares 

Senza Frontiere Onlus 

2006 41917 

Francisca Ideldria Pinheiro Linhares 

Alfons Fischer e irma Mathilde 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 

  

DISTRIBUICAO DOS FEITOS — De: 01/08/06 4 15/08/06 

20060016854570 

Procurador Dr(a): 
Requerente: 

Requerido: 

20060002692550 
Procurador Dr(a):; 

Reclamante: 

Reclamado: 

DIVISAO DOS FEITOS ESPECIAIS 

ESSOS RECERIDOS DO CONSELHO DA    

MAGISTRATURA 

2006 4903 

Ildete de Sousa Holanda 

Corregedoria Geral de Justiga 
Comarca de Mauriti 

2006 4904 

Sheila Cavaleante Pitombeira 
Wagner Barreira Filho 

Dr.Washington Luis Terceiro Vieira Juiz de 
Direito da 1" vara da comarca de Marangua 

20060017994100 
Procurador Di(a): 

Requerente: 

Requerido: 

2006 5008 

Manuel Lima Soares Filho 

Cooregedoria Geral de Justiga 
Comarcas de Nova Olinda, Santana do Cariri 

Campos Sales, Iguatu 

20060017995170 

Procurador Dr{a): 

Requerente 

Requerido: 

PR 

2006 5009 

Sheila Cavalcante Pitombeira 

Corregedoria Geral de Justica 
Comarea de Cedro 

TRAD: ERAL DE JUSTE 
DIVISAO DOS FEITOS ESPECIAIS 
PROCESSOS RECEBIDOS DO TCE 

DISTRIBUICAO DOS FEITOS ~ 01/08/06 a 15/08/06 

284520065 

Procurador Dr(a): 

Interessada: 

489420043 

Procurador Dr(a): 

Interessado 

280119996 

Procurador Dr(a): 

Interessado 

42820061 

Procurador Dr(a}: 

Interessado 

2006 4371 

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 

Maria Helena Flor de Araujo e outros 

2006 4376 

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Luiza de Lavor Feitosa 

2006 4512 

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Petronio de Araujo Pereira 

2006 4725 

Marta Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Gilderlandia Pereira da Silva 

793920063 

Procurador Drfa): 

Interessado 

318720069 

Procurador Dra): 

Interessada 

234120030 

Procurador Dr(a): 

Interessado 

209620055 

Procurador Dr(a): 

Interessado 

278020063 
Procurador Dr(a): 

2006 4727 

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Zilzo Leandro Evangelista e outros 

2006 4729 

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Francisea Eloisa ima Costa ¢ outros 

2006 4731 

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Marcio Isaac Pereira Nobre 

2006 4736 

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 
Clistia Maria Targino Félix e outro 

3006 4740 

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 

  

  

276620069 2006 4741 

Procurador Dr(a): Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues 

Interessado Maria No¢lia da Silva Correia e outro 

325720064 2006 4742 

Procurador Dr(a): Maria Lufza Fontenele de Paula Rodrigues 
Interessado joio Batista dos Santos e outros 

286920068 2006 = 4743 
Procurador Dr(a); Maria Luiza Fontencle de Paula Rodrigues 

Interessado Gilnaide Pereira Gomes 

eo 

PORTARIA N? 1794/2006 

O DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuigdes 
legais na forma do art. 45, inciso I. alinea 24, da let 10,675, de 08 de 
julho de 1982 - Cédigo do Ministério Piiblico do Estado do Ceard, 

RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. (A) THELMA REGINA 
BRAGA DAMASCENO, Promotor (a) de Justiga titular da 1° 
Promotoria de Justiga da Comarca de Acopiara para, sem prejufzo de 
suas atuais atribuicdes, funcionar nos autos do Inqueérito Policial n° 51/ 
2000 (2000.0165.4045-0), que figuram como vitimas MARIA DE 
FATIMA PEREIRA ¢ MARIA DE LOURDES PEREIRA, em curso na 
2 Vara da Comarca de Acopiara, sem énus para a Procuradoria Geral de 
Justiga, 

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

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, em 
Fortaleza, aos 14 de setembro de 2006. 

Manuel Lima Soares Filho 
Procurador-Geral de Justia 

ek 

PORTARIA Ne 1801/2006 

O DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO, 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuigdes 
legais, na forma do art. 45, inciso I, alfnea 53, da lei 10.675, de 08 de 
jutho de 1982 — Cédigo do Ministério Puiblico do Estado do Ceard. 

RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. (A) TIBERIO LIMA 
CARNEIRO, Promotor (a) de Justica titular da Promototia de Justica 
da Comarca de Madalena para, sem prejuizo de suas atribuigdes, 
tepresentar o Ministério Publico junto 4 Promotoria de Justiga da 
Comarca de liatira, funcionando nas audiéncias do dig 18/09/2006, 
sem Gnus para a Procuradoria Geral de Justica. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza. aos 14 de setembro de 2006. 

Manuel Lima Soares Filho 

Procurador-Geral de Justica
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19-ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL SECCAO DO CEARA 
  

  

Ordem dos Advogados do Brasil 
Secgio do Ceara 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secc4o do Ceara. faz pablico que requereu inscrigio no Quadro 
de Estagidrio, 0 académico ALEXANDRE RODRIGUES MAIA 
FILHO. 0 presente aviso é feito com prazo de (05) dias liteis. Fortaleza, 

15 de setembro de 2006. 

Hélio das Chagas Leitio Neto 
PRESIDENTE DA OAB/CE 

ahh 

Ordem dos Advogados do Brasil 
Secgio do Ceara 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seco’io do Ceara, faz piblico que requereu Inscrigdo Definitiva 

no Quadro de Advogados o Bacharel FRANCISCO ALISSON XEREZ 
BEZERRA. O presente aviso € feito com prazo de (05) dias dteis. 

Fortaleza, 18 de setembro de 2006. 

Hélio das Chagas Leitéo Neto 
PRESIDENTE DA OAB/CE 

TERT 

Ordem dos Advogades do Brasil 
Seccio do Ceard 

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secciio do Ceara, faz piblico que requereu Inscrigéo Definitiva 
no Quadro de Advogados o Bacharel ALDO FURTADO PESSOA. O 
presente aviso é feito com prazo de (05) dias teis. Fortaleza, 13 de 

setembro de 2006. 

Hélio das Chagas Leitio Neto 
PRESIDENTE DA OAB/CE 

oe 

Secciio do Ceard 

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

do Brasil, Seceio do Ceard. faz piblico que requereu inscricdo no Quadro 

de Estagidrio, a acadéimica Julia Silveira Pereira. O presente aviso 

é feito com prazo de (05) dias titeis. Fortaleza, 21 de agosto dz 2006. 

Hélio das Chagas Leitao Neto 
PRESIDENTE DA GAB/CE 
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PODER JUDICIARIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA 

Desembargadores 

Huguette Braquehais-Presidente 

Romulo Moreira de Deus-Vice-Presidente e Corregedor 

Juizes de Direto 
Celso Albuquerque Macedo 

Maria Nailde Pinheiro Nogueira 

Juiz Federal   

Augustino Lima Chaves 

Juristas 

Anasticio Jorge Maios de Sousa Marinho 

Tarcisio Brilhante de Holanda 

Procurador Regional Eleitoral 

Oscar Costa Filho 

Secretario 

Joaquim Boaventura Furtado Bonfim 

  

  

DESPACHO 
INVESTIGACAO JUDICIAL ELEITORALN’ 11034-CLASSE 39 
ORIGEM: Fortaleza - CE 
RELATOR: Des. Rémulo Moreira de Deus 
PROMOVENTE: Coligaciio “Pra Frente Cearé - PSDB/PFL/PTB/PPS/PTN/PSCS 

PTCPAN 
ADVOGADOS; Carlos Alberto Castro Monteiro, Meton César de Vasconcelos ¢ 
Stenio Rocha Carvalho Lima 

PROMOVINOS: Cid Ferreira Gomes. Indcio Francisco de Assis Nunes Arruda e 

Luizianne de Oliveira Lins 
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho: 

“Rh. 
Trata-se de Investigaciio Judicial Eleitoral proposta pela Coligagao “Pra 

Frente Ceard” contraossenhores Cid Ferreira Gomes. candidato a Governador; Inicio 

Amnuda. candidato a Senador, e Luizianne de Oliveira Lins, Prefeita Municipal de 
Fortaleza, pela pritica de suposta conduta de abuso de poder politico, econdmicoe de 

autoridade. 
(...) Isto posto, de acordocomo parigrafo dinico do art. 284do CPC, indefiro 

apeticio inicial, por inépcia, extinguindo o presente feito sem a resolugio de merito, nos 

termos do inciso I do art. 267 da CPC. 
Expedientes necessdrios. 
Fortaleza, 14. de setembro de 2006. 

DES. ROMULO MOREIRA DE DEUS 
Corregedor Regional Eleitoral” 

DESPACHO 
REPRESENTACAO-N?® 11369-CLASSE 34 
ORIGEM: Fortaleza-CE 
RELATOR: Des. Rémulo Moreira de Deus 
REPRESENTANTE: Ministério Piiblico Eleitoral 

REPRESENTADO: Partido da Social Democracia Brasileira — PSDB, Diretério 

Regional, 
ADVOGADOS: Carlos Alberto Castro Monteiro, Cynara Maria Rodrigues Monteiro 

e Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto. 
  

REPRESENTAGAO-N? 11370-CLASSE 34 
ORIGEM: Fortaleza - CE 
RELATOR: Des. R6muto Moreirade Deus 
REPRESENTANTE: Ministerio Publico Eleitoral 
REPRESENTADO: Partido da Social Democracia Brasileira — PSDB, Diretério 

Regional. 

ADVOGADOS: Carlos Alberto Castro Monteizo, Cynara Maria Rodrigues Monteiro 

e Luiz Djalma Barbosa Bezerma Pinto. 
  

REPRESENTAGAO -N? 11371-CLASSE 34 
ORIGEM: Fortaleza-CE 

RELATOR: Des. Rémulo Moreirade Deus 

REPRESENTANTE: Ministério Publico Eleitoral 
REPRESENTADO: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, Diretério 

Regional. 

ADVOGADOS: Carlos Alberta Castro Monteiro, Cynara Maria Rodrigues Monteiro 

e Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto. 
  

Nosautos dos processos acima mencionados, foram exarados os seguintes 

despachos: 
“Vistos etc. 
Intimem-seo MPEcorepresentado para. no prazo de2 (dois) dins, apresentarem. 

suas Wegacdes finais. 

Cumpra-se. 
Fortaleza/CE, 14.de setembro de 2006. 

DES. ROMULO MOREIRA DE DEUS 
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL” 

DESPACHO 

CORREICAO ORDINARIAANUAL-PROTOCOLO. N’21479/2005 - CRE 
ORIGEM: Jaguaruana—CE (75° Zona Eleitoral)
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INTERESSADO: Juiz Eleitoral da 73° Zona 
  

CORREICAO ORDINARIAANUAL-PROTOCOLO, N?21490/2005-CRE ‘ 

ORIGEM: Varzea Alegre -CE(6 Zona Eleitoral) 
INTERESSADO: Juiz Eleitoral da 62* Zona 
  

CORREIGAO ORDINARIAANUAL-PROTOCOLO,N 1229/2006- CRE 
ORIGEM: Cariné—CE(65*Zona Eleitoral) 
INTERESSADO: Juiz Eleitoral da65" Zona 
  

CORREICAO ORDINARIAANUAL-PROTOCGLO. N? 1536/2006- CRE 
ORIGEM: Reriutaba—CE (7% Zona Eleitoral) 
INTERESSADO: Juiz Eleitoral da 79° Zona 

Nos expedientes acima mencionados, foram exarados os seguintes despachos: 
“(...) Em conformidade com o parecer da douta Procuradoria Regional 

Eleitoral, homotogo a presente comeicio, face a inexisténciadeinegularidades a sanare 
observancia dos ditames legais aplicaveis 4 espécie, determinando o arquivamentodo 
feito, 

Cientifiquem-seo MM. Juiz Eleitoral eo ilustre Procurador Regional Eleitoral, 
Publique-se, Expedientes necessénios. 
Fortaleza/Ce, | Ide setembro de 2006. 

DES. ROMULO MOREIRA DEDEUS 
Corregedor Regional Eleitoral” 

DESPACHO 
CORREICAO ORDINARIAANUAL-PROTOCOLON°217312005- CRE 
ORIGEM: Santa Quitétia— CE (54 Zona Eleitoral) 

INTERESSADO: Juiza Eleitoral da 54° Zona 

  

Noexpediente acima mencionadn, foi exarado o seguintedespacho: 

“(..) Em conformidade com o parecer da douta Procuradoria Regional 
Eleitoral. homologo a presente coreigio, face a inexisténciade iregularidades asanare 
observancia dos ditames legais aplicaveis 4espécie, determinandoo arquivamento do 
feito. 

Cientifiquem-se a MM. Juiza Eleitoral ¢ 20 ilusire Procurador Regional 
Fleitoral. 

Publique-se. Expedientes necessatios. 
Fortaleza/Ce, 23 de agosto de 2006. 

DES. ROMULO MOREIRA DE DEUS 
Corregedor Regional Eleitoral” 

DESPACHO 
CORREICAO ORDINARIAANUAL-PROTOCOLO.N’ 21965/2005- CRE 
ORIGEM: Santana do Acarati -CE (44"Zona Eleitoral} 

INTERESSADO: Juiza Eleitoral da44"Zona 
  

CORREICAO ORDINARIAANUAL-PROTOCOLO, N’21781/2005 - CRE 

ORIGEM: Tiangud—CE (8 I* Zona Eleitoral) 

INTERESSADO: Juiza Eleitoral da& l°Zona 
  

CORREICAO ORDINARIAANUAL-PROTOCGLO. N° 2219/2005 - CRE 
ORIGEM: Guaraciaba do Nore—CE(74 Zona Eleitoral} 

INTERESSADO: Juiza Eleitoral da 74" Zona 
  

CORREICGAO ORDINARIAANUAL-PROTOCOLO. N? 1740/2006- CRE 
ORIGEM: Pacatuba—CE (57° Zona Eleitoral) 

INTERESSA DO: Jufza Eleitoral da57* Zona 

Nos expedientes acima mencionados, foram exaradosos seguintes despachos: 

“(...) Em conformidade com o parecer da douta Procuradoria Regional 
Elgitoral, homologo a presente correigao, face ainexisténcia de iregularidades asanare 
observaneta dos ditames legais aplicaveis sespécie, determinando o arquivamentodo 
feito. 

Cientifiquem-se a MM. Juiza Eleitoral e o ilustre Procurador Regional 
Eleitoral. 

Publique-se, Expedientes necessdrios. 
Fortaleza/Ce, | lde setembro de 2006. 

DES. ROMULO MOREIRA DEDEUS 
Corregedor Regional Elciteral’”’ 

JUNTA ELEITORAL 
SUBSTITUICAQ DE PRESIDENTE 

130° JUNTA ELETTORAL— Pathano (9 Zona - Russas) 

Dra. Vilma Freire Belmino Teixeira para substituir como presidente a Dra. Antonia 
Neuma Dias Vasconcelos. 

SUBSTITUICAO DESUPLENTES 
33° JUNTAELEITORAL—(33* Zona - Canindé) 

Sm Ana Panta Sousa Sabino parasubstituir como suplente a Sra. Ana Ciéudia Sousa 
Sabino.   

153° JUNTA ELEITORAL -Itatira (33* Zona - Canindé) 
Sra. Maria Michele Oliveira Moreira para substituircomo suplente o Sr. Luis Virgilio 

Costa Tavares. 
Tribunal Regtonal Eleitoral, 19 de setembro de 2006. 

Des" Huguetie Braqueliais 

PRESIDENTE 

CARTORIO DA 8&2" ZONA ELEITORAL 
EDITALN? 026/2006 ; 

CONVOCACAO DE DELEGADO DE PREDIO 

O Excelentissime Senhor DR. PAULO CAMELO TIMBO, Juiz 
Presidente da 82° Zona Eleitoral de Fortaleza, Estado do Ceard, no uso de suas 
atribuigdes legais. etc... 

RESOLVE, em observincia ac disposto. com oartigo 2°, da Resolucio 

206 de 20 de agosto de 2002 do TRE/CE, fot designado através da Portarian? 05 de 
18.09.2006, oeleitor, abaixorelacionado, para exercer a funciiode Delegadode Prédio, 
incumbindo-lhes o recebimento ea guarda das umas elewOnicas na v&spersenodia das 
Eleigdes que realizar-se-dem 01/10/06, 

DELEGADOS DEPREDIO 
Jodo Batista Soares 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE-SEE CUMPRA-SE. 
Fortaleza. 18 de setembro de 2006. 

PAULOCAMELOTIMBO 
JUIZ ELEITORALDA 82°ZONA 

RESOLUCAON? 303/2006 

. OTRIBUNALREGIONALELEITORALDOESTADO 
DO CEARA, no uso das atribuigdes que Ihe confereo artigo 16,do seu Regimente, 
resolve aprovaro seguinte: 

REGULAMENTO DASECRETARIADO 

TRIBUNALREGIONAL ELEITORALDO ESTADO DO CEARA 

TITULOI 

DAESTRUTURA DOS ORGAOS 

Art. 1"O Tribunal Regional Eleitoral do Ceardtem aseguinte 
estrutura administrativa: 

I-Presidéncia—PRESI 

a) Assessoria Juridica da Presidéncia—ASJUR 

b) Assessoriade Imprensae Comunicagiic Social -ASCOM 

¢) Gabinete da Presid8ncia~-GAPRE 

d) Escola Judiciaria Eleitoral -EJE 

1) Coordenadoria da Escola Judicidria Eleitoral -COEJE 

1,1. Segao de Planejamentoe Programas~SEPLA 

1,2, Segdo de Editoragiio e Publicagdes -SEDIT 

1,3. Segdo de Biblioteca ¢e Meméria Eleitoral- SEBIM 

e) Ouvidoria Regional Eleitoral-ORE 

Tl—Corregedoria Regional Eleitoral -CRE 

a) Assessoria da Comegedoria Regional Eleitoral~ASCRE 

b) Gabinete da Corregedoria~GACRE 

c) Coordenadoria de Assuntos Juridicos e Correicionais = CAJUC 

1. Segiio de Processos de Campeténcia Origindria—SEPCO 

2, Seco de Onientagiio, Inspegdes e Correigties Eleitorais-SBOCE 

d) Coordenadoria de Supervisio e Fiscalizacao do Cadastro Eleitoral — 
COFIC 

1, Segiio de Orientagiio, Supervisio e Fiscalizaglo do Cadastro— 
SOSFI 

2. Seciio de Direitos Politicos e Regularizagiin de Sitnacio Eleitoral
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-SEDIP 

IL - Gabinete dos Juizes-GAJU 

lV - Diretoria-Geral -DIGER 

ai) Assessoria da Diretoria-Geral-ASDIR 
b) Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestio -ASPEG 

ce) Gabinete da Diretoria-Geral-GADIR 

¥ - Secretaria Judiciéria—SJU 

a) Gabinete da Secretaria Judicidria-GASET 

b) Coordenadoria de Registres Partiddrios, Autuagioe Distribuiggo -COPAD 

1. Segio de Autuacaoe Distribuigio--SEADI 

2. Seg8o de Gerenciamento de Dados Partid4rios -SEDAP 

3. Segdo de Certiddes e Arquivo Judicidrio—SECAS 

¢) Coordenadoria de Processamenta -COPRO 

1. Segiio de Controle de Processos —-SECOP 

2. Segdo de Registros e Publicagdio -SEREP 

d) Coordenadoria de Sesstes e Jurispridéncia—COSEI 

1. Segfio de Taquigrafia, Acdrdaos e Resalugdes -SETAQ 

2. Segiio de Apoio as Sessdes -SEASE 

3. Segiio de Jurisprudéncia e Legislagao—SEIUL 

VI- Secretaria de Tecnologia da Informagao—STI 

a) Gabinete da Secretaria de Tecnologiada Informagiio-GASTI 

b) Coordenadoria de Infra-Estrutura—COLNF 

1, Segdo de Suporte Operacional e Redes-SESRE 

2. Sedo de Administragiio e Manutencao de Equipamentes — 

SEQUI 

3, Segiio de Atendimento e Apoto ao Usuario -SECAT 

¢) Coordenadotia de Sistenas—COSIS 

1. Segiio de Solugdes Corporativas -SESCO 

2. Segdiode Banco de Dados— BANCO 

3, Segdode Administragio de Innanete Intemet—-SEWEB 

d) Coordenadoria de Elei¢des - COELE 

1. Secdio de Organizagiio e Procedimentos de Eleigiio -SEOPE 

2. Seciio de Apoio 4s Eleigdes -SECAE 

3. Seco de Administracio e Manutengio de Umas Elewénicas — 

URNAS 

e} Coordenadoriade Administragio do Cadastro Eleitoral-COACE 

1. Segio de InformagGes Eleitorais-SINFE 

2. Segiio de Produgao e Apoio as Zonas Eleitorais— PRODU 

VII- Secretaria de Administragio-—SAD 

a) Gabinete da Secretaria de Administragiio -GASEA 

b) Coordenadoria de Gestiio Documental-COGED 

1. Segdio de ComunicagGes e Expedientes-SECOE 

2. Segdo de Protocolo—PROTO 

3, Secdio de Expedigao -SEEXP. 

4, Segdo de Arquive—SEARQ 

¢) Coordenadoria de Licitagdes e Contratos—COLIC 

1. Seciio de Compras—SCOMP 

2. Segdo de Licitagies -SELIC 

3. Seco de Contratos -SECON 

d) Coordenadoria de Material e Patrimonio— COMAP 

1. Segdo de Almoxarifado-SEALX 

2. Seciio de Controle Patrimonial — SEPAT   

e} Coordenadoria de Servigos Gerals-COSEG 

1. Segdio de Arquitetura e Engenharia-SAREN 

2. Segio de Portariae Seguranca—SEPOS 

3. Segio de Transportes — SETRA 

4, Segiio de Administragiio Predial -SAPRE 

VII - Secretaria de Gestio de Pessoas -SGP 

a) Gabinete da Secretariace Gestiio de Pessoas -GAGEP 

b) Assessoria de Planejamento e Gestiio— ASGEP 

¢) Coordenadoria Técnica—COTEC 

1, Segiio de Aposentadorias ¢ Pensdes - SEAPE 

2. Seciio de Nonmas e Jurispradéncia de Pessoal -SENOP 

3. Secdo de Suporte Adminisirativo a0s Juizes Eleitorais -SESAJ 

d) Coordenadoria de Pessoal -COPES 

1. Segdo de Registros Funcionais e Beneficios -SEREP 

2. Secdode Controle de Freqiiéncia e Requisig6es-SECOF 

3. Segio de Pagamento—SEPAG 

ce} Coordenadoria de Educagiioe Desenvalvimento- COEDE 

1. Segfiode Lotagiio e Gestiio de Desempenho—SEGED 

2. Segdo de Capacitagiio —SECAP 

3, Secdo de Desenvolvimento Organizacional-SEDES 

4, Segdo de Assisténcia Médicae Odontalégica—SAMED 

IX- Secretaria de Orcamento e Finangas~SOF 

a) Gubinete da Secretaria de Orgamento e Finangas--GASOP 

b) Coordenadoria de Orgamento—COORC 

1. Segdo de Programagto Orgamentiria—SEPRO 

2. Segiio de Execugiio Orgamentdria-SEORC 

c) Coordenadoria Contibil e Financeira— CCOFI 

1. Segiio de Programagao e Execugiio Financeira - SEPEF 

2. Segio de Contabilidade—SCONT 

3. Segio de Anilise e Conformidade Contibil-SANAC 

X - Secretaria de Controle Interno—SCI 

a) Gabinete da Secremriade Controle Intemo-GASCI 

b) Coordenadoria de Acompanhamento e Orientagio & Gesttio - COGES 

1, Segio de Acompanhamento e¢ Orientagio 4s Gestdes 
Administrativae de Recursos Humanos—SAGES 

c) Coondenadoria de Auditoria e de Contas Fleitorais ¢ Pantiddirias — 

COAUD 

1, Segdio de Auditeria Intemae de Contas Eleitorais e Partidarias — 

SEAUD 

TITULO II 
DA COMPETENCIA DOS GRGAOS 

CAPITULOI 

DAPRESIDENCIA 

SECAOL 

DAASSESSORIAJURIDICA DA PRESIDENCIA 

Art. 2° A Assessoria Jurfdica da Presidéncia — ASJUR, 
compete:
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I - prestar plena assessoria jucidica & Presidéncia em sua 

gestio administrative eno exercicio da sua fun¢do jurisdicional: 

I]- realizarestudose elaborarminutas que auxiliemaPresidéncia 
na producio de seus despachos e decisdes em expedientes diversos, processos judiciais. 
e administrativos, juizos de admissibilidade exarados em recurses especiais, votos 

proferidosem sessdes do Tribunal, prestacao de informagies diversas, inclusiveem sede 
de mandado de seguranga ¢ todas as demais decisOes de competéncia da Presidéncia; 

Il - emitir, quando determinado pela Presidéncia, pareceres 

em processes administrativos ou judictais e realizar, quando soficitado ou julgar 
necessario, estudos e pareceres. emt tese, sobre temas juridicos qu administrativos, com 
afinalidade dewuxiliar a Presidéncia naconsecugaio dos seus diversos desideratos legais 
enormatives; 

TV -efetuar pesquisase acompanhara legislagiio, jurisprudéncia, 
doutrina e noticias atinentes 4 sua drea de atuacio, atualizando registras e mantendo 
devidamente informada a Presidéncia arespeito de matértas juridicas ¢ administrativas 
consideradas relevantes; 

¥-revisaras minutas de resolugdo antesdoencaminhamento 
a0 Tribunal, bem como as portarias e demais atos normativos de lawa da Presidéncia, 
verificando sua adequacao jurfdicae propondo, de forma fundamentada, alteraqdes caso 
as repute necessitias; 

V1- proporaexpediciodeinsaucdes ou normas que facilitem. 
oentendimento ea aplicacio das leis e normas em vigor ou solucionar questties de 
cariter geral; 

VII - manter permanente fluxo de informagées de modo a 

interagiras atividades da unidade coms dos demais érgiios da Secretaria do Tribunal; 

VIII -manteratualizacos os. dados. atinentes a producto juridica 

eadministrativa da Presidéncia eda unidadena intranet; 

Parigrafo Unico. Todas as atividades da unidade serio 

planejadas, orientadas, coordenadas, controladas e supervisionadas pelo assessor-chefe, 
a0 qual competiraa revisiio e rutificaciio dos tabalhos realizados. 

SECAOT 

DAASSESSORIA DEIMPRENSAE COMUNICACAO SOCIAL 

Art, 3°A Assessoria de Imprensa ¢ Comunicaciio Social— 
ASCOM, compete: 

1-planejar, coordenar e executar as atividades de comunicagiio 
social no émbito do Tribunal; 

It - divulgar, acompanhar e analisar o noticidric referente a 
Justia Eleitoral; 

I - mantercontatos permanentes com a Imprensa eos vefculos 
dedivulgaciio; 

IV - divulgar as atividades do Tribunal, apregoando, em 
especial, as matérias relacionadas as eleigdes. 

Pardgrafo Unico, Todas as atividades da unidade seriio 
Plangjadas, orientadas, coordenadas, controladas.e supervisionadas pelo assessor-chefe, 

ao qual competiraa revisio eratificacao dos trabalhos realizados. 

SECAOI 

DO GABINETE DA PRESIDENCIA 

Art. 4° Ao Gabinete da Presidéncia— GAPRE, compete: 

L - assistir o Presidente no desempenho de todas as suas 
atribuigSes, no sentido de pronto e permanente atendimento; 

Il - organizar a agenda do Presidente e suas audiéncias e 
atender ao puiblico quese dirigir ao Gabinete da Presidéncia; 

Til - supervisionar e conwolar a recepgfo, selegio e 
encaminhamento de expedientes ¢ processos diversas ac Presidente e a Assessoria 
Juridica; 

TV -reveber, selecionar eencarninhar a comespondéncia pessoal 
do Presidentee manter atualizada lista de autoridades; 

V-executar atividades de apoio administratiyo e processual 
-ao Presidente e 4 sua Assessoria Juridica; 

VI-requisitar 0 material de consumo necessitio as ati vidades   

da Presidancia e da Assessoria Juridica, controlar 0 estoque dispontvel, solicitar a 

substituigaodos considerados inadequados ou danificadose conferir os comespondentes 

lemmos deentrega; 

VII-efemaro controle da ransferénciade material permanente, 

submetendo-o ao servidorresponsivel pela gestiio patrimonial da unidade: 

VII - manter arquivo internodo Presidente e da Assessoria 
Juridica, organizande documentagaodeintresse e zelando por sua guarda econservagiio; 

IX -solicitar, 4s diversas unidades da Secretaria, informagGes 

necessdrias para. o bom andamento de seus rabalhos de apoio & Presidéncia; 

X-- propor oestabelecimento de normas ¢ critérios e adotar 
medidas que conduzam a constante melhoria das téenicas e meétodos de execupdodos 
trabalhos; 

XI - praticar todos os atos inerentes 4s suas atribuigdes e solicitados pela 
Presidéncia. 

SECAOIV 

DAESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL 

Art.’ Competed Coordenadortada Escola Judiciaria Eleitoral 
—COEBJE, planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relativas a programa 
deeducarao continuada em Direito e Processo Eleitoral de magistradaseservidores da 

Justiga Eleitoral; a programa editorial destinado adi vulgacioda legislagiio, doutrinae 

Jurisprudéncia elettorais; a organizagaioe controle do acervada biblioteca; a realizagiiode 
programas ¢ eventos que ensejem a preservacdo da memoria cleitoral; a difusio cultural 

euma maior aproximacao da Justiga Eleitoral com a sociedade, destinataria dos seus 
seTvigos, nos termos das atribuicGes das sectes a seguir especificadas: 

aya Segiio de Planejamentoe Programas -SEPLA, 

compete: 

1, definir planos de agiio, fixar as direttizes e coordenar o processo de 
planejamento das atividades da EJE; 

2. prestar apoio administrativo as atividades desenvolvidas 
no ambito da Coordenadoria da EJE; 

3. planejar, coordenar e acompanhar os programas implementados pela EJE; 

4. dirigireortentaras atividades relati vas a0 programa de formacao, atualizagao 
ecapacitacio em Direito ¢ Processo Eleitoral de magistrados e servidores; 

5. ditigir e crientar as atividades relativas ao Programa Eleitor 
do Futuro. destinadoa promover a educagiio politica, estimulandoos jovens eadolescentes 

aod exercicto da cidadaniaedo voto consciente; 

6. desenvolver, em parceria com outras unidades da Justica 
Eleitorai, as atividades relativas ao Programa Mesdrio Voluntario; 

7. elaborar a proposta orgamentiiria relativa As atividades da 
EJE; 

8. acompanharaexecugao dos contratos e convénigs firmados entre a EJEe 
ouiras instituigdes. 

b) A Sedo de Editoracio e Publicagées— SEDIT, compete: 

Leditaro Suffragium —Revistado Tiibunal Regional Eleitoral 
do Ceara que veiculard legislacio  jurisprudéncia eleitorais e partiddrias, textos 
doutrindrios, matérias pertinentes 4 hist6riada Justiga Eleitoral edo voto, com especial 
Teferéncia A memoria eleitoral do Ceara, e:artigos outros que versem sobre os trabalhos 

das diversas dreas de atuacdo da Justica Eleitoral; 

2. realizar os trabalhos de editoragic e publicagao, emcada 
ano eleitoral, de manual contendo a legislagio eleitoral e partidéria pertinenteao pleito, 
apds selegao ¢ atualizacao efetivadas pela unidade respons4vel; 

3. realizar os trabalhos de editoragiio e publicagao de livro 
contendo o resultado oficial e as estatisticas das eleigdes realizadas no Estado do Ceard, 
a partir de dados fomecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informagio~STI; 

4, editorar o Relatério de Atividades do Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceani, organizado e distribuido no final da gestio de cada Presidente: 

5. responsabilizar-se pelos trabalhos de editoragio das 
publicagGes deste Tribunal; 

6. elaborar 9 projeto basico das publicaches do Tribunal: 

7 elaboraratelagio de destinanizios das prblicagdes editoradas 
pelaSegio eefetuaro controle da distribuigio dessas publicagies;
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8. coordenar grupo de trabalho responsavel pela revisiio das 

publicagdes deste Tribunal. 

oA Segiio de Biblioteca ¢ Memoria Eleitoral - SEBIM, 

compete: 

|. estabelecer plano de aquisic¢dode livros e oures materiais 
para a Biblioteca, em conformidade com os objetivos institucionais do Tribunal; 

2. organizar, controlar, conservar ¢ manter atualizado 9 acerva 

bibliogrifico do Tribunal e o de materiais especiais colecionades na Biblioteca, 
objetivando sua utilizagdo como fonte de pesquisa; 

3. procederao tombamento e registro em catdlogo préprio 

dos novos titulos incorporados ao acervo da Biblioteca, divulgando aos usudrios as 

aquisigdes realizadas; 

4, fixar critérios para a selegio de publicagGes a serem 

descartadas; 

5. analisar, selecionar e divulgar sumdrios e matérias de 
periddicos especializados, encuminhando-os a todas os membros deste Tribunal ¢ 

jeizes elecitorais; 

6. disponibilizar o acervo da Biblioteca a seus usudirios, para 
pesquisa mediante consulta no local ou por meio eletrénico; 

7. proporcionar o empréstimo periédico de publicagdes aos 
servidores e 4s unidades administrativas do Tribunal, orientando-os quanto 4 sua 

adequada utilizaciio; 

8. proceder 4 normalizagiio bibliognitica das publicagdes 

editadas pela Seco de Editoragdoe Publicagdes—SEDIT; 

9. dirigire orientar eventos ¢ programas de difusiio cultural, 

10. dirigire orientar as atividades relativas a0 Pragrama de Preservagdo da 

Meméria Eleitoral: 

1 L realizar pesquisas acerca da histéria da Justica Eleitoral do Ceardedas 

eleigdes em geral, promovendo a sua divulgagiio através de publicagdes, palestras e 

debates; 

12. resgatar, preservar e coletar documentos eobjetos de valor 

hissitico para a Justiga Eleitoral, com vista ao incremento do Centro de Meméria 

Eleitoral; 

13. arquivar noticias, reportagens e entrevistas alusivas 4 

Justica Eleitoral publicadas em jornais, revistas ou veiculadas por quaisquer outros 

meios; 

14, atualizar, periodicamente,a pagina da Biblioteca na intemet 

ena intranet do Tribunal. 

CAPITULO IL 

DA CORREGEDORIA REGIONALELEITORAL 

Art. 6° Sio atribuigdes comuns aos setores da Corregedoria 

Regional Eleitoral: 

I- velar pela reguluridade dos servigos eleitorais, assegurando 

acorreta aplicacio de principics ¢ normas; 

I - colaborar para o reconhecimento da Corregedoria como 

érgio responsvel pela promogiio da exceléncia na prestagaio de servigos eleitorais; 

I - atualizar a pagina da Corregedoria na intranet com 

informagies pertinentes a sua dreade amagio; 

TV - fomentara participagaio dos servidores da Corregedoria 

em teinamentos, semindrios ¢encontms; 

V -auxiliar oassessor-chefe no cumprimento das tarefas de 

rotinae demais determinagdes do Comegedor Regional, bem como na elaboragiio do 

relatério anual deatividades da Comegedoria: 

VI - interagir com a CGE e outros Regionais visando 4 

permanente troca deexperiénciase informagGes relativas as ati vidades desenvolvidasna 

VII -executar quaisquer outros tabalhos afetos asua drea de 

atividade ou que lhe sejam atribuides pelo Corregedor Regional, na conformidade das 

normas pertinentes;   

VIII -cbservar os prazos legais eregulamentares nos processos 

e.atos judiciais e administrati vos, zelanda pelo seu regular wamite eceleridade; 

IX-zelar pelaregularidads, guardae conservagilo dos papyis, 

fichuirtos ¢ livros da Corregedoria Regional, de modo a preservi-los contra perda, 

extravio ou qualquer dano; 

X -2elor pelneletivagio eaprimoramento dasactes eestranézias 

do Direcionamento Institucional da CGEe das corregedorias regionais eleitorais. 

Parégrafo Unico. Todas as atividades das coordenadorias € 
segdes da Corregedoria serfo orientadas, coordenadas, controladas e supervisionadas 

peloassessor-chefe, 20 qual competind a revisiio e ratificagio dos trabalhos realizadas, 

SECAOI 

DAASSESSORIA DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL 

Art. 7 A Assessoria da Coregedoria Regional Eleitoral, 
além das atribuigdes fixadas no artigo 6°, compete: 

I -assessorar o Coregedor Regional Eleitoral nodesemmpenho 
de suas atribuigdes legais e regulamentares, berm como prestar-lhe suporte nos assuntos 

telativos a0 exercicioda Vice-Presidéncia do Tribunal, 

Il - prestar informagdées sobre matéria de competéncia da 

Corregedoria Regional ousubmetidaaseuexame. visando a resguardara coerénciaea 
uniformidade das decisGes do Comegedor Regional Eleitoral; 

Ill -auailiar o Comegedar Regional Eleitoral na elaboragao de 

proposias de resolugdo; 

[V - pesquisar doutrina e acompanhar a jurisprudéncia dos 

tibunais superiores; 

V - auxiliarnaelaboragdo de textos, acdndios eresoluges de 

competéncia do Corregedor Regional Eleitoral; 

VI-acompanhar as sessdes do Plenc do Tribunal, auxiliando. o Comegedor 

Regional Eleitoral, 

‘Vil—acompanharaelabor¢aodorelatdrio anual deatividades 
da Comegedoria Regional Eleitoral, orientando os servidores e promovendoa consolidagiio 
dos dados fomecidos por cada setor da Corregedoria; 

Vill —supervisionara elaboragio do planejamento orgamentirio 
anual da Comegedoria Regional, consolidando as propostas apresentadas pelos setores 
da Comegedoria, ¢zelando pela manutenciiodas agdes e estratégias do Direcionamento 
Institucional da CGE e das corregedorias regionais eleitorais. 

SECACIL 

DO GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL 
ELEITORAL 

Art. 8 Ao Gabinete da Corregedoria Regfonal Eleitoral —- 

GACRE, além das atribuigGes fixadas no artigo 6°, compete: 

[ - realizar as ati vidades de apoio Aexecugiio dos trabalhos da 

Corregedoria; 

Il -organizar a agenda do Corregedor, do juiz auxiliareado 

assessor-chefe da Assessoria da Comegedoria: 

Ill -organizar e supervisionar solenidades, comemoragies, 

TecepcGes ceventos promovidos pela Comegedoria, 

TV - proporoestabelecimento de normas e critérios ¢ adotar 
medidas que conduzam 4 constante melhoria das técnicas emeétodos de execugio dos 

trabalhos; 

¥V - receber e enviar processos ¢ expedientes afetos 4 

Corregedoria; 

VI -requisitaro material de consumo necessirio hs atividades 

da Coregedoria, controlaro estoque dispontvel, solicitara substituigdo dos considerados 
inadequados ou danificades econferir os comespondentes termos deentrega, 

VII- efetuarocontroleda transferéncia de matenal permanente, 

submetendo-o ao servidor responsdvel pela gesiaio patrimonial da unidade, 

= <e|
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VII - organizar e controlar a escala de térias e demais 
afastamentos dos servidores lotados na Corregedoria: 

[X - prepararrequisigdes de didria, passagem e transporte para 
oCormegedor. Juiz A uxiliar ¢ demais servidores da Corregedoria; 

X-manterawalizada a lista de autoridades: 

XI -organizar adocumentagdo de interesse da Corregedaria, 
zelando por sua guardaeconservacio; 

XT -atender ao puiblico que se dirigir’ Coregedoria Regional, 

AMI - relacionar-se com as demais unidades administrativas 

do Tribunal; 

XIV - prestarinformagdes relativas ao andamento dos processos 

e¢ decisdes do Corregedor Regional, quando versarem sobre matéria cartoniria ou 

administrativa: 

XV -remeter ao juizo comperente, apds tevisio, os expedientes 
queenvolvama regularizaao de situaco de eleitor, sem prejuizo doestabelecidano art. 
14, inciso I], deste Regulamento; 

XVI- velar pela atualizagio do acervo juridica A disposic¢ao 
dos setores da Corregedoria; 

XVII - zelar pela conservacao e limpeza das instalacdes da 
Comegedoria; 

XVIII - acompanhar as publicagGes oficiais que verseri sobre 
matéria deinteresse da Corregedoria. 

SECAOTI 

DACOORDENADORIA DEASSUNTOS JURIDICOS E CORRFICIONAIS 

Art.9° A Coordenadoria de Assuntos Juridicos¢ Coeicionais 
—CAJUC, ald das atribuigdes fixadas no artigo 6°, compete: 

I - coordenar e supervisionar as atividades das Secdes de 
Processos de Competéncia Originiria ede Orientacto, Inspeodes e Comeiciies Eleitorais: 

II - pesquisar doutrina ¢ acompanhar jurisprudancia dos 
Tribunais Superiores, afetas 4 sua drea de atuagdo, para encaminhamento aos juizes 
eleitorais, a titulo de orientacio; 

U1 - coordenare supervisionar a execucHo das ati vidades nos 
assuntos de natureza administrativa ou juridica relativas a sua drea de atuacio; 

TV - gerenciar projetos relativos ds atividades desenvolvidas 
pelas suas subunidades, visando A racionalizagiio de métodos e procedimentos: 

V -coordenar a criagio ou revisiio de manuais e modelos de 
formularios relatives a procedimentos cartonirios em sua 4rea de atuagiio, zelando pela 
uniformidade dos servigos eleitorais: 

VI-auxiliaro Comegedor Regional Eleitoral naelaboracio de 
propostas de resoluges, provimientos, porlarias, orientagdes e recomendages da 
competnciada Coordenadoria; 

VII - fornecer dados de interesse da Corregedoria ao setor 

competente para alimentagiio da piginade TRE naintemet: 

VIII - fomentar o trabatho em equipe, prestando apoio 4 
Assessoria, em consonancia com as diretizes fixadas pelo Conegedor Regional. 

SUBSECAOI 

DA SECAO DEPROCESSOS DECOMPETENCIA ORIGINARIA 

Art. 10, A Secdio de Processos de Competéncia Origindria — 
SEPCO, além das atribuigdes ixadas no artigo 6°, compete: 

I-secundaro Conegedor Eleitoral naelaboragio deacdndios, 
despachos, propostas de resolugSes ou outros textos, nos feitos ¢ sindicdncias de 
competénciaorigindria: 

Tl - secreiariar as andiéncias e elaborar as comunicagGes 
processuais determinadas;   

IMT - auxiliar o Corregedor Regional Eleitoral, sempre que 

necessdrio, nas sessdes do Plena do Tribunal, nomeadamente quando em julgamento 
os feitos de competéncia originaria da Corregedoria. 

SUBSECAOII 

DA SECAO DEORIENTAGAO, INSPECOES E CORREICOES ELEITORAIS 

Art. 11. A Segia de Orientago, Inspegtes e Coreigaes 
Eleitorais -SEOCE, além das atribuigdes fixadas no artigo 6°, compete: 

I- orientar os juizes ¢ servidores das zonas eleitorais quanto 
aos procedimentos relativos as inspegdes. correigdes ordindrias anuats e correicdes 
extraordindsias; 

TT - responder 20s questionamentos formulados pelos cartirios eleitorais, nos 
assumtos de competéncia da coordenadoria, dirimindo dividase indicando a legislacio 
pertnente; 

Il -receber ¢ processar os docurnentos relativos as comeigdes 
ondindrias anuais ecomeigdes extraordindrias; 

IV - auxiliar 9 Comegedor Regional Eleitoral, ou o Juiz 
Auxiliar, quando a este for delegada a competéncia, na realizagiio das inspecdes e 

correigdes nas zonas eleitorais: 

V-receber o relatério mensal estatistico-processual de cada 

zonaleitoral ¢ elaborar o respectivo mapa consolidado. 

SEGAOTV 

DA COORDENA DORIA DE SUPERVISAO EFISCALIZACAO DO 
CADASTROELEITORAL 

__ Art, 12. A Cootdenadoria de Supervisiio e Fiscalizagiio do 
Cadastro Eleitoral - COFIC, aléin das atribuicdes fixadas no artigo 6°, compete: 

1-coordenar e supervisionaraexecucio das atividades nos 
assuntos de natureza administrativa ou juridica relativas asua 4rea de atuagio; 

Il - gerenciar projetos relativos as atividades desenvol vidas 
pelas suas subunidades, visandoa racionalizacZo de métodas e procedimentos; 

TI - apoiar projetes e campanhas do Tribunal voltadas para o 
alistamento de eleitores; 

IV -coordenar a criagdo ou revisiio de manuaise modelos de 
formulériosrelativosa procedimentos cartorétios, zelando pela uniformidade dos servicos 
eleitorais; 

V-sugerir medidas para oaperfeipoamento dos procedimentos 
cartoririos edemais unidades de atendimento, buscando acelesidade ea boa ordemdos 
SeTViCOS; 

VI - auxiliar o Corregedor na elabormgio de miinutas de 
TesolugSes, provimentos, portarias, orientacSes e recomendagdes da competéncia da 
Coordenadoria, 

VII - auxiliar nas visitas de inspegdo e nus comeigdes 
determinadas pelo Conegedor Regional Eleitoral; 

VIL - nwxiliar o Comegedor Regional Eleitoral naelaboragia 
de propostas de resoluges, provimentos, portarias, orientagdes ¢ recomendagdesda 
campeténcia da Coordenadoria; 

IX - fornecer dados de interesse da Corregedoria ao setor 

competente para alimentacfo da pagina do TRE ma intemet; 

X-fornentar o trabalho em equipe, prestandoapoio 2 Assessoria, 
em consonéncia com as direttizes fixadas pelo Conegedor Regional. 

SUBSECAOI 

DASEGAODEORIENTAGAO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DO 
CADASTRO 

Art. 13. A Segio de Orientacdio, Supervisiio e Fiscalizaciioda
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Cadastro—SOSFI, além das atribuigdes fixadas no artigo 6°, compete: 

] -onientaros cartérins edemais unidades de atendimento ao 
eleitor quanto 4 regularidade dos servigos e procedimentos relatives ao Cadastro 

Nacional de Eleitores; 

lf - supervisionar ¢ fiscalizar os servigos ¢ atividades 

desenvolvidas nas zonas e demais unidades de atendimento a0 eleitor, zelando pela 

uniformizacio, reguiaridadee legalidade dos procedimentos adotadas; 

TH-responder aos questionamentos formulados pelos cartdrias 

eleitorais, nos assuntos decompeténcta da coordenadoria, dirimindo diividase indicando 

alegislagéo pertinente; 

IV - participar do planejamento, execugdo ¢ supervisio de 

treinamentos atinentes 20 Cadasto Eleitoral; 

V - fornecer subsidios para o aperfeigoamento dos 

procedimentos afetos a0 cadastm eleitoral; 

V1-coletarc organizara legislagio, jurisprudénciae demais 

documentos que disponham sobre o Cadastro Eleitoral. 

SUBSECAOL 
DA SECAO DE DIREITOS POL{TICOS EREGULARIZACAO DE 

SITUACAOELEITORAL 

Art. 14, A Seciio de Direitos Politicos e Regularizagiio de 
Siwagdo Eleitoral -SEDIP, além das atribuigdes fixadas no artigo 6°, compete: 

I-promover modificagdes na situagao do eleitornos casos de 

competénciada Comegedoria Regional Eleitoral, 

Il -receber, instruir. remeter e acompanhar expedientes que 

ensejem modificacdioem situagZo do elzitor cuja computéncia para decisiio seja dis zonas 
eleitorais, das demais corregedorias ouda Comegedoria Geral Eleitoral: 

Ill - receber ¢ encaminhar comunicagGes ou notfcias de 
duplicidades e pluralidades de inscrigdo cuja competéncia seja das zonas eleitorais, 

IV -receber einstruir os pedidos de processamento das Listas 

Especiais de Filiados Partidérios para apreciagZodo Conegedor, 

V -inserir, modificar ¢excluirda Base de Perdae Suspensio 

de Direitos Politicas os registros pertinentes de competéncia da Corregedoria Regional 

Eleitoral; 

VI - registrar, autuar e praticar outros atos necessdrios as 

decisdes de competéncia do Comegedor em processos deduplicidades e pluralidades de 

VIL-elaborar certiddesrelativas a registros na Base de Perdas 
e Suspensiio de Direitos Politicos, submetendo-as A apreciagio docoondenador, 

VII - participar do planejamento, execugdoe supervisio de 

treinamentos atinentes ao Cadastro Eleitoral, 

IX - formecer subsidios para o aperfeigoamento dos 

procedimentos afetos.20-cadastro eleitoral. 

CAPITULOI 

DOGASINETE DOS JUIZES 

Art. 15. Ao Gabinete dos Juizes do Tribunal - GAJU, 

compete: 

I - executar os servicos administrativos inerentes 20 bom 

funcionamentodo gabinete; 

IL - examinar, controlar e acompanhar petigdes ¢ processos 

conclusos ou distribufdos aos juizes; 

Il -encaminhara Secretaria Judicidriaa relagéio de processos 

aserem inclufdos em pauta para julgamento, 

TV - conmolar a coleténea dos acérdios do Tribunal e dos 

julgados dos relatores: 

V ~ pesquisar a legislacio, a doutring e a jurisprudéncia 

referentes i: matéria versada em cada processo;   

VI - prestar informagées aos advogados sobre o andamento 

dos processos conclusos para julgainenta ouem cumprimente dediligéncias, 

VI - executar rabalhos que concorram paraa celeridade do 

julgamento dos processos e da elaboragio dos respectivos accrdiios, controlando as 

pautas de julgamento; 

VID - praticar todos os atos necessdrios inerentes ds suas alribuigdes ¢ 

solicitados pelos juizes. 

CAPITULOIV 
DA DIRETORIA-GERAL 

Art. 16, Compete 4 Diretoria-Geral planejar. coordenar, 

otganizar, orientar, dirigir e controlar as atividades a serem desenvolvidas pela Secretaria, 
deacomocom as alribuicbes descritas neste Regulamento, wendoem vista as detiberagdes 

do Tribunal ede sua Presidéncia. 

SECAOI 

DAASSESSORIA DA DIRETORIA-GERAL 

Art. 17. A Assessoria da Diretoria-Geral -ASDIR, compete! 

]-elaborarestudos erealizar pesquisas juridicas sobre assuntos pertinentes a0 

TRE-CE: 

Il -emitir pareceres ¢ informacdées juridicas: 

Ill ~ apreciar, juridicamente, recursos administrativos 

encaminhados ao Diretor-Geral: 

IV - sugerir insuwugdes e diligéncias em processos ou 

procedimentos administrativos submetidos.ao Diretor-Geral; 

V - revisar minutas de resclugio, inswugdes normativas e 

outros alos nermati ves administrativos; 

VI- manifestar-se sobre a regularidade juridica dos processos licitatérios, 

antes da sua homologagio; 

VIl-opinar sobrearegularidade juridica, nos casos de dispensa 

einexigibilidade de licitagdo. antes da sua autorizagiio, 

VIII- executar outras ati vidades tipicas de Assessoria Jurfdica 

ou pettinentes As atribuigdes da unidade. 

Pardigratio Unico. Todas as atividades da unidade, que se 
realizardo mediante determinagde do Diretor-Geral, serio planejadas, crlentadas, 
coordenadas, controladas e supervisionadas pelo assessor-chetiz, ao qual competiriia 
revisiio e raiificaciio dos mabalhos executados. 

SECAOII 

DAASSESSORIA DEPLANEJAMENTO, ESTRATEGIAE GESTAO 

Art. 18. A Assessoriade Planejamento, Estratégia e Gestiio— 
ASPEG, além deassessorar o Diretor-Geral na definigiio-de planos deacio ena fixagio 

dediretrizes, compete: 

] - assistir o Diretor-Geral na coordenagao do processo de 

planejamento estratégico do Tribunal, a ser revisto periodicamente, bem como na 

integracilo e compatibilizagtio dos planos setoriais, relativos as secretarias do Orgilo, 

T-promover estudos, analisar proposiqges e apresentar projetos 

quecontribuam para o aprimoramento da estrubura organica do Tribunal; 

Ill - coordenar projetos sobre racionalizacio de métodos, 

procedimentos e rotinas a serem implantados nas unidades do Tribunal, 

desburocratizando os processos adminisirativose judiciais, a fim deaterderasdemandas 

internas e externas da Justica Eleitoral, 

IV - elaborar, propor e acompanhar projetos ¢ programas 

voltados pamia difiisdio dos principios da qualidade e melhoria continua dos servigas da 

Justiga Eleitoral, 

V - conduzir pesquisas que avaliem o grau de eficdcia ¢ 

eficiéncia dos sistemas de gestdo nos niveis estratégico, téitico  operacional;
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VI-concebermodelo de excelénciaem gestio piblica, que 

promova a administragdo democratica, participativa, ransparentee ética, bem comoa 
responsabilidade sécio-ambienral; 

VIl-sugerir medidas e priticas administrativas que fomentem 
aqualificagio permanente das chefias em diregéioa liderancas efetivas, favorecendo a 
profissionalizaciio gerencial doOrgio; 

VIII -analisar propostas de regulamentago dos servigos afetos 
acada uma das secretarias, encaminhadas a apreciaciio do Diretor-Geral. 

Parigrafo Unico, Todas as atividades da unidade serio 
planejadas. orlentadas, coordenadas, controladas esupervisionadas pelo assessor-chefe, 
a0 qual competinia revisdo eratificagao dos trabalhos realizados. 

SECAOTI 

DO GABINETEDA DIRETORIA-GERAL 

Art. 19, Ao Gabinete do Diretor-Geral-GADIR, compete: 

I - preparare controlar a comespondéncia do Gabinete ea 
agenda didria do Diretor-Geral; 

II - controlar a entrada e safda de processos e peticdes 
encaminhados ao Diretor-Geral, mantendo o arquivo de documentos organizado e 
atualizado, 

If - prestar apoio administrative ap Diretor-Geral, 1Assessoria 
da Diretoria-Geral ed Assessoria de Planejamento. Estratégia e Gestio; 

IV-controlar os processos ¢ ex pedientes que estiverem aguardando resposta 
de oficios ou prazo para diligéncias, com atribuigio para controle ejuntada de Avisos de 
Recebimmento~AR's ou cormespondéncias, bem como proceder a juntada ecertificagiio 

dedecurso de prazo; 

V - elaborar as comunicagdes internas relativas a assuntos 
ligados a Direionia-Ceral, ben como realizar ocontrole de entradae saida das comunicagies: 

VI- organizar as sessGes solenes destinadas A diplomacio de 

candidates eleitos, 4s comemoragSes erecepgGes de autoridades, 4s posses e despedidas 
do Presidente, Vice-Presidente e jufzes-membros: 

VII -ambtentar e decorar as dependéncias do TRE-CE per 
ocasido de datas comemorativas ou quando necessiirio: 

VIII - elaborar e enviar correspondéncias sociais, cartes 2 

convites oficiais da Presidéncia, Comegedoriae Diretoria-Geral: 

IX - manter atualizada o banco de dados das autoridades 
federais, estaduais ¢ municipais com as quais o Tribunal se relacione com mais 

froqlncia; 

X -influir como introdutorde visitas oficiais ou formais ao 
Tribunal; 

XI-contataresolicitaroapoio deunidades militares necessdrias 
paraas honras oficiais previstas no cerimonial, como também a indicagiio de ajudantes- 
de-ordem a disposi¢dode elevadas personalidades civis e militares em visita oficial 20 
TRE: 

XII - convocar com antecedéncia os setores e servicos de 

apoio que deverdo estar envol vidos nos eventos: 

XIII - fomecer todas as informagSes © programagdes das 
cerimonias hAssessoria de Comunicacio Social— ASCOM: 

XTV - coordenare fiscalizar o tabalhorealizado pelo pessoal 
de apoio, sobretudo do Mestre de CerimGniae das recepcionistas; 

XV -elaborar reteires e pauta das ceriménias; 

XVI-organizar 2s mesas de honra oudiretoras, obedecendo 
astegras de precedéncia ¢ a forma detratamento comespondente.a cada personalidade; 

XVII-executar outras atribuigdes que forem determinadas 
pelo Diretor-Geral. 

CAPITULOV 

DASECRETARIAJUDICIARIA   

Art. 20. Compete 4 Secretaria Judicidria — SJU, planejar, 
organizar, coordenar e controlar as atividades relativas 4 formaciio. a0 andamento.4 
guarda. A.conservecdoe ao anquivamentn dos feitos distribuitlos no dmbito da competincia 
do Tribunal; ao cadastro dos dérgios diretives regionais ¢ municipais dos partidos 

politicos; ao gerenciamento da base de dados da jurisprudéncia do Tribunal e outras 
atribuigdes abaixo distribuidas: 

I — Compete 4 Coordenadoria de Registros Partiddrias, 
Autuagio e Distribuigio - COPAD, coordenar, dirigir e orientar as atividades de 
recebimentto, autuagio, distribuigao e arquivamente de processos, de controle dos 
Tegistrose informagdes partidrins e de emissao de certiddes, nos ermosdas aribuicdes 
das segdes a seguir especificadas: 

a} A Secio de Autuardo e Distribuigto—SEADI, compete: 

1. cadastrar os feitos.a serem distribufdos através do sistema 

automatizado; 

2. verificar. conmolar e informar, por meio deseus arquives, 

a ovorréncia de prevengo ¢ de dependéncia, objetivande despacho autorizador da 
Presidéncia, para fins de distribuigio: 

3. distribuir, em ato piblico, os teitos judiciais ead ministratives 
protocolizados, mediante autorizagao e posterior ratificaciio da Presidéncia: 

4. expedir as atas das audiéncias de distribuiglio dos feitos: 

5. executaros servigos de.autuagio dos feitos, providenciando 
ocapeamenta, numeragiio de folhas ea lavranzra do termo de distribuicio; 

6.claborurcertiddesde atos e fatosrelacionados com processos, 
livros e documentos pertinentes ac offcio da Seco. 

b) A Seco dz Gerenciamento de Dados Partidérios-SEDAP, 
compete: 

1 registrar informagoes relatives 4 composicdo dos diretdrios 
e-comissdes provisdrias regionals e municipais, mantendo atualizados o arquivo dos 
estatutos dos partidos politicos, seus registros de endereco ¢ 0s nomes dos respectives 
delegados credenciados peranteeste Regional: 

2. comunicar aos juszes eleitorais, tnediante oficio, as 
designagGes, renovagGes e alteracGes nos dredios de direcin partiddria regionais e 
municipais, edemais informagdes relativas aos partidos politicos do Estado anotades no 
Tribunal Regional Eleitoral; 

3. executar os procedimentos relativos & criagdo, oreanizaciio, 
funcionamento eextingdo dos partidos politicos no Ambito de competénciado Tribunal; 

4, centificara situacdo juridica, para fins de instruco processual, 
eaconstiticdo de érgaos partidérios regicnais ¢ municipais, quando solicitade pelos 

partidos politicos ou por interessados; 

5. prestar informagiio 4 Secretaria de Controle Interno—SCl 
sobrea diregdo dos drgaos partiddrios, a fim de instruiros processos de prestagdo de 
contas anual; 

6, organizar as juntas eleitorais, executndo o controje de 
procedimentos de publicacio, nomeagio, retificagdes e substituigdes efemado na 
composicao das juntas que irfio atuarno Estado; 

7. arquivar a telagao de escrutinadcres encaminhada pelos 
juizes eleitorais: 

8. efetuar anotagiio dos hordrios de propaganda partidériaem 
bloco ou insergdes nacionais enviados pelo Tribunal Superior Eleitoral; 

9, forecer apoio e suporte téenico ao juiz responsdvel pela 
propaganda eleitoral nas eleigdes gerais 2, na Capital, nas municipais, no desempenho 
das atribuigdes de distribuigdo do hordtio eleitoral gratuito, soneio da ordem de 
veicula¢do da propaganda eleitoral eelaboragiodo plano de midia, visando ap regular 
cumprimento da propaganda eleitoral gratuita: 

10, receber os processas provenientes dos juizos eleitorais de 
primeiro gray referentes a multaseleitorais aplicadas endo pagus no prazp estabelecido; 
nos processos de competéncia origindria deste Tribunal, manter o registro, em livro 
Prdprio, extraindo ¢ juntando aos autos o Termo de Inscrigiio de Multa Eleitoral, 
atualizando, nesses casos, a planilha de acompanhamento do fluxo processual: 

11. providenciar o Demonstrativo de Débito para inscrigiio 
em Divida Ativada Unio de todos 08 processos oriundos dos juizos eleitorais, bem 
como dos de competéncia origindrta deste Tribunal; 

12. providenciar cdpias do proceso, individualizadas por 
devedor, pararemessa 4 Procuraroria da Fazenda Nacional, juntamentecom Demonswativa 
de Debito para fins de inserigfio na DividaAtiva da Unio e cobranga fiscal, remetendo
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aos respectivos juizo eleitorais ou arquivando, nos casos de comperéncia originana 

deste Tribunal, os autos originais; 

13. informar aos cartérios elcitorais a liquidag3o da divida 

ands comuni¢agao da quitagio pela Procuradoriada Fazenda Nacional, fzendojuntada. 

20 processo de competéncia origindria deste Tribunal, do documento de quitagiio 
expedido pela Procuradotia da Fazenda Nacional, certificando, ainda, no livro de 

registro de divida; 

14, expedir informago, nos processos de indicagiio de chefe 

de cartério eleitoral, a partir de pesquisa realizada no cadastro de anotagGes dos érgdos 
partidérios, sobre.a participagdio ou nao, dos indicados na composi¢io de diretérics ou 

comissdes provisdrias dos partidos politicos do Estado do Ceara. 

c) A Seco de Centidées e Arquivo Judiciiirio — SECAJ, 
compete: 

1. providenciar o arquivamento de processos, acdrdaos e 
documentos expedides pela Coordenadoria de Processamento ~ COPRO, 
responsabilizando-s¢ pela sua organizigilo, manutengiio ¢ guarda, procedendo is necessirias 

anowgdes: 

2. elaborarcertidées de atos e fatos relactonades com processos. 

livros e documentos pertinentes ao offcio da Seco e, em especial, d expedigio de 
certiddes de condenacio por crimeeleitoval, de competéncia origindria do Tribunal; 

3. tender os setores do Tribunal, bem como de outros tribunais ea interessados, 
no tocante & pesquisa de processos, acdrdiios e documentos arquivados; 

4. propor, periodicamenie, o remanejamento de processes, 

procedendo, apds a autorizagio da Diretoria Geral, dsua execugdo; 

5. registrar no SADP — Sistema de Accmpanhamento de 
Documentos e Processos e no SIARQ ~- Sistema de Controle de Arquivo, todos os 

processos de competéncia origindria deste Tribunal; 

6, extrairodpias autentcadas de processes, acdriios, resolugies 

edemais documentos arquivades, coma devida autorizagiio; 

7 realizar manutengiie e atualizagao didriado SIARQ—Sistema 

de Controle deArquivo; 

8. gerenciar o empréstimo processes arquivados no Segaa 

através do SIARQ, possibilitando segunmga, controle celeridadie quando da necessidade 

da localizagdo dos mesmos; 

9. procedet aabertura¢identificagio de caixas, por meio de 

etiquetas fomecidas pelo sistema informatizado, para a guanda dos processos; 

10. promover aimplantagiio de uma modema metodologiade 
migragao de supone informacional,resultando na otimizagaodos espagos reservados ap 
arquivamento de autos judiciais,na melhoriaco acesso is informagdes.nosignificativo 
aumentona seguranca das informagdSes contidas nos autos ena viabilizagio daimplantacio 
de urna sistemtica digital que venha asubstituir os procedimentos fundamentados no 

papel: 

11. auxiliara Segio de Registros e Publicagio— SEREP nas 

atividades relacionadas ao registro de candidatos acargos eletivos federais e estaduais. 

—Compeie i Coordenadoriade Processamento—COPRO, 
coordenar, dirigir eorientar as ati vidades de controle de processes, estatistica processual, 
elaboragdin de pautas de julgamento e publicagio, nos termos das atribuigdes das seces 

aseguirespecificadas: 

a) A Segiio de Conwole de Processos —SECOP, compete: 

realizar o controle da tramitagao dos processes, mantendo 

atalizadas os dados relativos a estes, constantes do sistema informatizado; 

2. lavraros temmos processuais, elaborar certiddes, informag&es 

processuais e preparar os expedientes que forem determinacos pelo Presidente au pelos 

relatores; 

3. processar os recursos a0 Tribunal Superfor Eleitoral ¢ 

providenciara formagao deagravo deinstumento, 

4. processar os pedides de registro de candidatosaos cargos 

de Govemador, Vice-Governador, Membros do Congresso Nacional e daAssembtéia 

Legislativa: 

5, Funcionar como ¢serivaniadas audiénciaseacompanharas 

ati vidades do servidora quem incumbirem as fungGes de oficial de justiga; 

6. providenciara remessa, is respectivas zonas eleitorais, dos 

processos com triinsito em julgado, procedendo as necessiirias anotagdes;   

7, manter atualizado o cadastro dos processes que tramitam 
na Secretaria, dos que ascenderem ao Tribunal Superior Eleitoral e dos devolvidos aA 
origem, prestandoas devidas inforrnaydes e manter o controledes procussosencantinhades 

aoutros érgdos edos que fore dados em carga aos advogados; 

8. preparar os processos a serem conclusos a0 juizes ¢ os com. 

vista a0 Ministério Publico; 

9. efetuar ajuntadade documentos nos autos e fomecer copias 

das decisdes ede outras pegas do processo: 

10. proceder a contagem dos prazos paraa pratica dos atos 
processudis, certificando nes autos, conformeo caso, o decurso dos mesmasecertificar, 

nos autos, o transito em julgado das decisdes; 

11. providenciar ocumprimento das decisdes: 

12. dar publicidade aos despachos liminares, ordinarérios, 
decisérios e tenninatives proferidos nos autos no enderego eleénico do Tribunal, 
cormunicanda via fac-simile, as decisdes cautelares ¢ timinares; 

13. oficiar aos partidos das decisies deste Tribunal quandoda 
homotogugiio dos pedidos de Propagunda Partidéria em Insergdes Estaduais; 

14. elaborar, com antecedéncia minimade 15 (quinze) minutos, 

a pauta das sessdes ordinarias ¢ extraordindrias de julgamento do Tribunal, 

disponibilizando-a para consulta no endereco eletrénico deste Tabunal na internet, 

distribuindo-a.no Presidente, aos juiizes, ao Procurador Regional Eleitoral eo Secretirio 
das Sessdes, afixando-a nos ditrios da sesso de julgamento, 

15. gerenciar'o sistema de estatistica processual ¢ elaborar, 
mensalmente, mapas estatisticos dos processds distribuides, julgados eem tramitagao; 

16. gutenticar documentos ¢ elaborar certiddes, a requerimento 
das partes edemais interessados, acerca de atos e fatos relacionadas com os processos, 

livros e documentos pertinentes a0 offcio da Segio. 

b) A Seciio de Registros e Publicagiio— SEREP, compete: 

1. elaborar, no formate oficial, para fins de publicagéio no 

Didrio da Justiga do Estado, as pautas de julgamento, resolugdes da Corte, atas de 
distribuigtiode feitos, editais, despachos, conclustes de actindiios, provimentos, comeighes 
edemiais atos processuais dos feitos que ramitam no Tribunal; 

2, acessar, diariamente, 0 Ditrio da Justiga do Estado do 
Ceard, a fim de acompanhar aspublicagies a cargo da Secao, além de disponibiliza-las, 

naredeintema; 

3. conferir e certificar, nos autos e no Sistema de 

Acompanhamento de Documentose Processos—S ADP, apublicagio das atos processuais 

enviados Aimprensa oficial; 

4. acompanhar a publicagiio das decisGes do Tribunal. com 
remessa decupias certificadas 4 Coordenadoria de Sessbes ¢ Jurisprudéncia—COSEJ; 

5. efetuaro registro de pesquisaseleitorais nas eleigdes esaduals, 

providenciando sua divulgagiona pagina do Tribunal, 

6, efetuar, juntamente com a Seqio de Controlede Processos 
—SECOP as ati vidades relacionadas an registro de candidatos a cargos eletivos federais 

eestaduais; 

77. providenciar aexpedigiodos diplomas dos eleitos esuptentes 
naseleipdies de Governadore Vice-Governador, Membros do Congresso Nacional eda 

Assembléia Legislativa. 

IN- Compete Coordenadoria de Sessiese Jurisprudéncia— 

COSEJ, coordenar;dirigire orientar as atividades de apoio as sessbes; de taquigrafia; de 

apoio a elaboragiia de acérdaos e resolughes, bem como as atividades referentes a 
jurisprudéncia, nos termos das aribuigdes das segdes a seguir especificadas: 

a) A Segiio de Taquigrafia, Acérdaose Resolugdes—SETAQ, 
conmpets: 

|. efetuar o acompanhamento das sessdes do Tribunal, 

realizando anotactes, mediante. os meios técnicos adequados, sobreas decisdes prolaradas 

pelo Tribunal. nos processos e expedientes judiciais e administrativos, organizandoe 

amquivando as respectivas anotagdes; 

2, providenciar para que sejam anexados aos processos os 

votos proferides pelos juizes, bem como 0 aditamente de pareceres da Procuradotia, 
apés.a revisdo dos autores dos pronunciamentos; 

3, fomecer, quando solicitado. com base nas anotmpbes referidas 

noitem 1, os votes proferidos pelos juizes, pareceres da Procuradloria, pronunciamentos 

dosadvogados, bem como outras manifestagdes ocomidas durante as sessbes,
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4, procedera degravaciio de fitas de video efudio para instuir 
processos, bem como certificar a autenticidade de textos degravados que acompankarem 
fitas. senecessdrio, 

5. elaboraras certidées de julgamento, anexando-as.aos autos: 

6. numeriras resolugdes do Tribunal. mantendo-as em arquiva 
apropriado; 

7. encaminbar 4 Coordenadoriade Processamento -COPRO 
cGpias dos acdrdlos eresalugdes para fins de arquivo: 

8. elaborar certiddes de atos e fatos relacionados com os 
processos e documentos pertinentes aooficio da Sesaa; 

9. registrar as decisdes terminativas de juizes da Corte, bem 
como de juizes auxiliares; 

10. confrontarartigos, leis e decretos constantes das anotagdes 

Teferidas no item | ou das gravagGes com os textos leaais originais, bem como as 

expressées latinas, 

b) A Segiio de Apoio as Sessdes— SEASE, compete: 

L elaborar asatas das sessGes do Tribunal e providenciar suas 
publicag&es. apés assinadas pelo Presidente; 

2. elaborarocalendériodas sessdes do Tribunal e providenciar 
apublicagio dos editais de convocaciio de sessdes extraordindrias; 

3. encaminhar ds unidades interessadas cépias das minutas. 
Telutivas 208 processos julgados; 

4. elaborar os extratos das atas de julgamento, encaminhando- 

03 4 Secdo de Taquigrafia, AcdrdZos e Resolugdes-—SETAQ; 

5. expedir comunicagGes, de namreza urgente, das decisGes 
dos julgados: 

6. providenciara gravagiio, em dudia, das sessdes piiblicas do 
Tribunal; 

7. providenciar a distribuigo de memoviais, livros eourras 
publicacdes destinadas aos membrosdo Tribunal: 

8. providenciar a.assinatura dos actrditos, apds a suaelaboraeao, 
bem como das resolugGes e outros termos; 

9. prestar atendimento aos advogadose demais interessadios. 
nodecorrer das sessdes; 

10.encarminhar mensalmente, i Seco dePagamento—SEPAG, 
afreqliéncia dos membros do Tribunal: 

11 certificar as decisSes do Tribunal nos expedientes 
administrativos, encamiinhando-os, apés, aos setores competentes. 

©) A Segio de Jurisprudéncia e Legislagdo—SEJUL, compete: 

1. proceder 4 alimentagio ¢ constante manutengdo da base de 
dados do Sistema de Jurisprudéncia— SJUR, realizando, para isso, as atividades de 
andlise, selegio e indexagiio dos acérdiios e resolugdes publicados pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Ceard, bem como a digitagZo das informagGes contidas no 
formultio de indexagao; 

2. realizar 2 digitalizaciio do inteiro teor dos acérdaos ¢ 

resolugGes publicados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Cearde integrantes da base 

de dados do Sistema de Jurisprudéncia—SJUR;: 

3. atender as solicitagies das unidades deste Regional e de 
outros tribunais regionais eleitorais, dos jufzes do Tribunal, dos juizes e promotores 
eleitorais, e da Procuradoria Regional Eleitoral, acerca de julgados proferidos pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, demais ribunais supertores e Conselho Nacional de 
Justiga; 

4, atender as solicitagGes de pesquisas legis{ativas, por parte das unidades 
deste Regional, dos juizes do Tribunal, dos juizes e promotores eleitorais, e da 
Procuradoria Regional Eleitoral; 

5. selecionar, atualizar, anotare organizara legislaciio eleitoral 
eparidiriaeasresolugies, inclusiveas especificas de cada pleito, destinadlas aelaboragao 
do Manual de Legislaciio Eleitoral ¢ Partidaria; 

6.selecionar, nos meios dedivulgagdo oficial, a legislactia de 
interesse da Justiga Eleitoral, consolidando-a, quando necessirio, e encaminhé-iaa 
seqdo responsiivel por sua publicacao;   

7. selecionar e organizar,em formade emenirio. os julgados 

do Tribunal Superior Eleitoral edo Tribunal Regional Eleitoral do Ceard, encaminhando- 
os A segiio responsvel por sua publicacio; 

8. elaborar os ementérios sobretemas eleitorais especificos, 
contendo os principais julgades do Tribunal Superior Eleitoral ¢ deste Tribunal, ¢ 
atualizé-los periodicamente; 

9, preparar e distribuir aos cartérios eleitorais e} Secretaria 
deste Regional a Sintese EletrGnica—selegao das materias de interesse desta Justiga 

Especializada publicadas nes Didrios Oficiais e de Justica da Unifioedo Estado; 

10. disponibilizar, na rede intema ¢ internet, alegislacio de 
interesse da Justi¢a Eleitoral e as publicagdes de jurisprudéncia elaboradas por esta 

Seqio. 

CAPITULO VI 

DASECRETARIA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO 

Art.21 Competed Secretariade Tecnologiada Informagao— 
STI, planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades de sistematizag’o dos 

procedimentos para realizaciodaseleigdes, de manutengio do cadastro deeleitores, de 
desenvolvimentoeimplantacan de sistemas informatizados eda infra-estrutura necessdria. 
parac bom funcionamento de todas as unidades.e outras atribuiches ebaixo distibufdas: 

I - Compete 4 Coordenadoria de infra-Estrutura - COINF, 
planejar. coordenar e garantira disponibilidade dos recursos necessdrios para provera 
intra-estrutura de services e equipamentos de informatica, nos termos das atribuigdes das 
segdes.a seguirespecificadas: 

a} A Seciiade Suporte QperacionaleRedes—SESRE, compete; 

1 administrar os servidores deredes que compGem arededa 
Justiga Eleitoral no Estado; 

2, criare manter o cadastro dos usudrios nos servidores de 

rede, evitando a utilizagao indevida de privilégios de acesso a informagiese sistemas; 

3. gerenciar a utilizagio dos circuitos de comunicacdo de 

dados, acompanhando suas manutengdes. com vistas a garantira maxima disponibilidade 
deutilizagao: 

4, configurare manter os equipamentos de telecomunicagtio 
no Tribunal e nas zonas eleitorais; 

5. administrar a ferramenta utilizeda para comeioeleénico; 

6. manter a rede de dados da Secretaria do Tribunal, 

acompanhands e solicitando expansio quando necesssrio; 

7. implantar, manter e propor a expansiio das redes dos 

cartérios eleftorais; 

8. proporeexecutara implantagiio deredes locais nos cartétios 
eleitornis; 

9. instalaro sofnvare bisico eaplicativos nos servidores de 

Teds, 

10. monitorar aexecugdo de cépias de seguranca dos dados 
dos computadores centrais do Tribunal. controlar a guarda das midiasem local adequado 
e garantir a seguranga, confiabilidade e disponibilidade dos dados contidos no 
computadores centrais, controlando o acesso as suas instalagdes; 

iL. acompanhar o desenvolvimento tecnolégico de produtos 

eservigos aplicdveis 3 Area de suporte operacional eadministragiio de redes: 

12. propor e promover treinamentos quande da implantagiio 
de novos equipamentos ¢ servigos relacionados a drea de suporte operacional eredes. 

b) A SegindeAdministracioe Manutenc4o de Equipamentos 
~SEQUI, compete: 

L armazenare controlaras equipamentes de informética que 
compGeml areserva técnica; 

2. realizar a substituigdo dos equipamentos de informatica, 
quando se fizer necessdtio, ¢ informé-ia ao setor de patriménio para atualizacio do 
sistema de controle patrimonial, 

3. contolara entrada ea safda de equipamentos destinados A 
Segiio de Atendimento e Apoio a0 Usudrio—SECAT para realizacio de manutengio
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corretiva; 

4, avaliar e propor ao Tribunal adoagiio de bens de informitica 
obsoletos ou definitivamente danificados para outras entidades; 

5. disponibilizar os equipamentos de informética necessirtos 

pararealizagSodas eleighes oficiais; 

6.disponibilizar osequipamentos de infonmitica paminsialagio 

pela Segdio de Atendimento e Apoio ao Usuiirio— SECAT, 

7. testar os equipamentos novos ¢ os que tenhain softido 
jmanutencio corret va, quanto integridade fisica eao funcionamento, 

8. realizar manutencio preventiva nas impressoras, 

G. diagnosticar defeitos em equipamentos de informatica e 

realizar, quando possivel, manutengio corretiva nos equipamentos nio cobertos por 

sarantiado revendedorou fabricante; 

10. enviar, quandonecessario, os equipamentos deinformatica 

para aassistencia técnicae acompanhar sua manutengao, 

1], acompanhar o desenvolvimento tecnoldgico de produtos 

e.servicos aplicdveis a drea de adminisuragdo ¢ manutengao de equipamentos, 

c) A Segiio de Atendimentoe Apoio a0 Usudrio -SECAT, 
compete: 

1. prestar servigo de suportee atendimento aos usudrios dos 
equipamentosde informatica da Justign Excitoral ¢, quando necessdrio, darencaminhamento 

4s dreas competentes; 

2. efetuar a tiagem dos chamados técnicos dos usuirios, 

registrando as demandas por meio do servico de helpdesk: 

3. realizar a instalago de sofhvare basicos nos equipamentos 
do Tribunal e dos cartérics eleitorais, configuranda-os e preparando-os conforme. 

necessidades de cada usuario; 

4. acompanhar a atualizagiio das versdes dos sistemas 

corporativos utilizados nos cartonies eleitorais; 

5. gerenciara distribuigdo de equipamentos de informatica 
necessdtios 4s atividades administrativas das diversas unidades do Tribunal e dos 
cartérios eleitorais eh realizagZo de eleigdes, verificando.as condigdes adequadas ao 
funcionamento dos equipamentos; 

6, definir e acompanhar as configuragdes de sefivare dos 

equipamentes, a.fim de evitar a instalagdio de programas ndo autorizadcs ou nao 
legalmente adquiridos pelo Tribunal; - 

7. prestar suporte aos usuarios de informatica na utilizagéo 

dos software bésicos padrées da Justica Eleitoral e controlar a amalizacio sistemidtica de 
versio destes software, seguindo as orientagSes emanadas do Tribunal Superior Eleitoral, 

8. receber ¢ manter os meios magnéticos, 6ticos ¢ manuais 

dos produtos da Justiga Eleitoral, controtando sua utilizagiioe distribuigio; 

9. propor e promover treinamento de usudrios quando da 

implantagic e utilizacio de novos equipamentos e servigos relacionados 4 area de 
suporte eatendimento a usuirios de informatica, 

10, proceder a testes periddicos pana avaliagdo dos equipamentos 

de informatica do Tribunal ¢ cartérios eleitorais; 

11, realizar oempacotamento das aplicagdes para instalagiio 

segurade programas da Justiga Eleitoral, exceto os distribuidos pelo Tribunal Superior 

Eleitoral; 

12, prestar apoio a Seco de Administracio e Manuten¢io de 

Equipamentos—SEQUI na manutenciio dos equipamentos de informatica, diagnasticanda 

defeitos esugerindo solugdes; 

13. acompanhar o desetivolvimento tecnolégico de produtos 

eservicos aplicaveis adirea de suporte e atendimento a usuarios de informatica; 

Il - Compete Coordenadoria de Sistemas —COSIS, plangjar, 

coordenar, dirigire orientar a utilizagiie efetiva dos recursos de informaticanas tarefas 

administrativas ¢ eleitorais, esmbelecendo diretrizes para seu uso nestas afividades, nos 

termos das atribuigdes das seqdes.a seguir especificadas: 

a) A Seciio de Solugdes Corporati vas - SESCO, compete: 

|. analisar, projetar, desenvolver, implantar ¢ documentar 

sistemas de informatica solicitados pelos diversos setores do Tribunal ou pelas zonas 

eleitorais, excetuando-se os de competéncia exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral;   

2. implantar, prestar suportee treinar os usudrios de sistemas 
desenvolvidos por terceiros, inclusive outros Tribunais Eleitorais, excetuando-se os de 

responsabilidade das outras segGes da Coordenadoria; 

3. execular manutengdes prevent vase cometivas dos sistemas 

em produgdo desenvol vidos no dimbito deste Regional: 

4, solicitar ¢ acompanhar a execugio de manutengdes 

preventivase cormetivas de sistemas em producto desenvolvidos por terceinos; 

5. propor ¢ promover treinamento de usuarios quando da 

implantagio e utilizagfio de novos equipamentos e servigos relacionados § drea de 
solugGes corporutivas; 

6, acompanhar o desenvolvimento tenolégico de produtos e 

solugdes aplicaveis i drea de solugdes corporativas. 

b) A Segiio de Banco de Dados— BANCO, compete: 

1. criare manter banco de dados de sislemas corporativos, 

eleitorais e novos projetos, garantindo aexistncia de documentagiie adequada; 

2. acompanhar a operacionalidade dos bancos de dados 
corporativoséeleitorais em todas as plataformas, preser vancdo sua inegridadee seguranga. 
e garantindo a m4xima disponibilidade de acesso ds informaqdes, 

3. efetuar eventuais correg3es ¢ atualizagdes das bases de 

dadosreferentes aos sistemas cormporalivos; 

4, preparar eexecutar consultas especificas ds bases de dados 
a fim de atender a solicitagdes intermas ¢ extemas de informagGes distintas das 

disponibilizadas pelos sistemas existentes: 

5. implantar, prestar suporte e treinar os usudrios de sistemas 

corporatives de responsabilidade da Segiio; 

6. dar apoio ao desenvolvimento de novos sistemas 

promovendo a integragado coms sistemas existentes, 

7. realizar instalagdes e migragdes de bance de dados para 

novas plataformas; 

&.criar anibientes para simulagive testes de novas plataformas 

eleitorais de bance de dados visando asua validagao, 

9. avaliar e. diagnosticar o desempenho dos sistemas locais 

Telutivarnente a questdes de banco de dados, efetuando os devidos ajustes nas consultas 

utilizadas pelas aplicagdes; 

10. definir e implementar politicas de backnpre restore dos 

bancos de dades corporativos e eleitorais; 

11. automatizar atividades ineventes i administragiic de banco 

dedados; 

12. criar e manter o cadastro dos usuarios dos bances de 
dados dos sistemas, evitando a utilized indevida de privilégios deacesso a informagoes, 

13, acompanhar o desenvolvimento tecnolégicode produtos 

esolugdes aplicdveis 4 drea de administragio de bance de dados, 

14. propore promover treinamentos quando da implantagfio 
de novos equipamentos e servicos relacionados a drea de administracao de banco de 

dados. 

c) A Segllode Administragio de Intranet ¢ Intemet-SEWEB, 
compete: 

1. desenvelver piginas para internet ¢ intranet, propondo 

leiautes ¢ padres, 

2. acompanhar a utilizagiio do site do Tribunal, analisandoas 

sugestes eimplementando modificagSes, de acordo com a solicitagao dos usudrios: 

3, manter o contedido das péginas sempre atualizado, conforme 

dados fomecidos pelas unidades responsivels; 

4, implantar, prestar suporte ¢ treinar os usudirios na utilizagao 

dos recursos da tecnologia web; 

5, prestar apoio Segtio de Solugdes Corporativas -SESCO 

nodesenvolvimento de sistemas paraa intemet ou intranet; 

6. acompanhar o desenvolvimento tecnoligico de produtase 

servigos aplicdveisa area de administragao deintraneteimemet, 

7. propor e promover trainamentos quando daimplantagio de 

novos equipamentos e servigos relacionados a area de administragao de intranet ¢
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internet. 

Il! - Competed Coordenadoriade EleigGes—COELE elaborar, 
coordendr, consolidar eexecutaro planejamento das ati vidades reterentes 4 reatizacto-dos 
pleitas apotando os demais setores'e as zonas eleitorais no Estado em sua efetiva 
realizaciio, nos termes das atribuigdes das segdes a seguir especificadas: 

a) A Segio de Organizagao e Procedimentos de Eleigiio — 
SEOPE, compete: 

i. planejar, definir e estruturar formas de apoio tecnico para 
utuago nas zonas eleitorais do Estado durante o periodo de eleiéiio; 

2. propora selecao e distribuicio de pessoal para atuar como 
apoio técnico em eleigdes oficinis, de acordo com as necessidades, coondenando, 
orientando ¢ supervisionando suas atividades; 

3, propor @ execbtar instrugGes, treinamentos, reunites e 

palestras parao pessoal envolvido no apoio técnico, objetivando o aprimoramento-ea 
uniformizagio dos rabalhes eleitorais; 

4, fomecer dados nevessarios 4 elaborag&o de projetos basicos. 
visando aos procedimentos licitatérios, ¢ em conformidade com o planejamento de 
eleigdes oftciais; 

5. repassar procedimentos paraa utilizacio da umaeletinica 
nas zonaseleitorais, inclusivesua divulgacdo, quando necessiria, orientandoos servidores 
dos cartdrios quanto 4s providéneias pertinentes no votoeletrénica; 

6, prestar suporte aos cartérios eleitorais, no queserefere aos 
preparativos das eleigdes ¢ aos sisternas informatizados utilizados na preparacito e 
execucgao dos pleitos eleitomis; 

7. acompanhara instalacio dos sistemas eleitorais nos cartdrios. 
eleitorais do Estado, garantindo a utilizagio das versées oficiais quando da realizacio 
dos pleitos; 

8, promover, em dmbitos diversos, estudos, intercdmbios, reciclagens e 
acompanhamentos, com o-objetivo de melhorar ¢ uniformizar as atividades de 

planejamento, organizacio e realizagio dos trabalhoseleitorais. 

b) A Segiiode Apoio As Eleicdes—SECAE. compete: 

1. planejar, definir eacompanhar o cronograma de entregade 
dados ¢ eventos necessdrios 4 preparagio cexecugilo de eleicdes niio oficiais; 

2. promover a difusiio do servigo de empréstimo de ums: 
eletronicas em eleigdes niio oficiais, 

3, elaborar orgamentos relatives as elei¢des no oticiais e 

submeté-los 4 apreciagdo das entidades, quando couber, 

4. efear levantamento dasituagao dos locais de votacdo nas 

eleigbes nio ofictais, verificando as condigdes minimas para funcionamento da urna 
eletronica; 

5. prepararo ambiente para geracdo das midias eimpressio 

dos relat6rios necessdrios A organizagio dacargae distribuigde das umasnaseleigdesndio 
oficiais; 

6. efetuara carga dos sistemas nas umas eleménicas, garantindo 

aconfiabilidade dos dados fomecidos pelas entidades nas eleicGes nao oficiais; 

7. preparur umas eletrOnicas e matertais.a serem utilizados no 
ueinamento de mesiriosem eleigdes nZ0 offciais: 

8. einar pessoal da Justica Eleitoral em procedimentos de 
contingéncia de uma eleminica nas eleigdes nio oficinis; 

9. prestar apoio técnico nas elei ges nao oficiais, efemandoa 
totalizagdo dos votos nessas eleicdes; 

10. divulgar o perfil do eleitorade e dos candidaros, com hase 
nos dados obtidos nos sistemas informatizados; 

| 1. disponibilizar informag&es estatisticas relevantes pertinentes 
ao resultado dos pleitos; 

12, prestarinformagées estatisticas, quando requeridas, para 
instrugio de processos; 

13. elaborardeclaragdes de atos,em resposta arequerimentos 
relacionados com os dadas pertinentes a pleitos passados ehomologades, do Ambitode 
cormpeténcia do Tribunal. 

c) A Segdo de Administragio ¢ Manutengao de Urnas 
Eletrénicas— URNAS, compete:   

1. manter a guarda das urnas eletrénicas sob sua 

responsabilidade, efetuando o controle patrimonial das mesmas: 

2, presidir, na pessoade seu chefe, a Comissiio Regional de 

Conservaciio de Umas Eleminicas (CRCUEB); 

3. plangjar ¢executar a logisticade distribuigio e recolhimento 

das umas eletdnicas, cartées de mem#éria, estrados ¢ suprimentos para todas as zonas 
eleitorais do Estado quando da realizacio das eleigdes oficiais; 

A. gerenciar e executar os testes de aceite, de exercitacio de 
componentes e manutengioda cargade bateriaintema das umas eletonicas, errcaminhanda 
para a assisténcia técnica aquelas que apresentarem defeitos; 

5. disponibilizar umas eletrénicas testadas e com bateria 
intema suttcientemente camegada para as diversas atividades As quais elas se fazem 

necessdrias —eleigtes oficiais, consultas populares oficials, cleigties ndo oficiais, divulgagio 
do voto eletrénicn, dentre outras: 

6. receber, controlar e distribuir os cartées de meméria e 

demuais suprimentos utiltzados nag urmas eletrGnicas; 

7, vistoriar periodicumente os locais de armmazenamento das 
umas eletrOnicas, garantindo aobservincia das condicdesam bientais, confermenormas 
estabelecidas por fabricante e pelo Tribunal Superior Eleitoral; 

8. acompanhar as questGes relacionadas A uma eleménica 
junto a0 Tribunal Superior Eleitoral e aos seus Fabricantes, divulgando-as sempre que 

necessiirio; 

9, comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral a ocorréncia de 
iregularidade na execugio do contrato de fomecimento e manutencio de umas ¢ 
suprimentos, bem como forecer 2quela Cone as informagGes que forem solicitadas. 

TV- Competed Coondenadoriade Administrago do Cadastro 
Eleitoral -COACE. coordenar, dirigir ¢ orientar as atividades de disponibilizagdode 
informagtes eleiterais ede administragZioe manutengiodo Cadasuo Eleitoral, apoiando 
as Zonas eleitorais no que for desuia competéncia, nos termos das atribuicdes das seces 

aseguir especificadas: 

a) A Secaio de Informagies Eleitorais — SINFE, compete: 

L. prestar informagdes e esclarecimentos ans eleitores 
relacionados no Cadastre Eleitoral, orientando-os, quando necessdrio, na regularizagdo 
desua situagio; 

2. manter em sigilo as informagGes constantes do cadastro de 
eleitores, nos termos da legislacdo vigente; 

3. prestar informagées, quando solicitadas pela autoridade 
competente, sobre a situagao cadastral de eleitores, para fins de instrucdo processual; 

4, elaborar declaragGes de ats e fates relacionados A situacdio 
cadastral de elzitores; 

5. administrar o servico telefénico de fornecimento de 
informagGes ao eleitorem perfodo eleitoral, inclusive realizando selecdo etreinamento 
de pessoal para formagiio de equipes deatendimento. 

b) A Segio de Produgo e Apoio as Zonas Eleitarais — 
PRODU., compere: 

1. preparar, gerenciar e acompanhar 0 processamento das. 
atualizag6es do Cadastro Eleitoral, zelando pela seguranga dos dados do Sistema de 
Alistamento Eleitoral; 

2. proporo calendério de processamento do Cadastro Eleitoral, 

observande o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral; 

3. elaborar formulirios e procedimentos especificos necessdrios 

ds ati vidades da Segiio e ans cartérios eleitorais; 

4. propor, planejar e promover treinamento de servidores 
quando da implantagio e utilizagiio de novos equipamentose servigas increntes Adrea 
deadministragdo de cadastros informatizados; 

5. gerenciar a impressio dos titules eleitorais provenientes de 
Temanejamento de segdes ou de municipios, além de controlar a impressiio derelatrios 
de processamento do Cadastro Eleitoral ¢ os eventualmente solicitados pelas zonas 
eleitorais ¢ cuiros setores do TRE; 

6. gerenciar¢ efetuar adigitagzo dos documentos relativos ao processamento 
das informagdes do Cadastro Eleitoral e 4 agregagdo de segdes parna totalizagao de 
eleigdes, quando necessiirio; 

7 analisar a sistemdatica do alistamento eleitaral, incluindo os
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sistemas informatizados pentinentes. propondo 4 Corregedoria Regional Eleitoral e 
Srgiiosafetos agdes que visern a manter 9 Cadasuo Eleitoral sempre integro e fidedigno, 

buscando sua continua depuragao eamalizacio, 

8. contatar'as zonas eleitorais por ocasifio de problemas no processamento de 

seus movimentes de atualizagio do Cadastro Eleitoral, solucionando-os com presteza 
eeficiéncia, 

9, atender ds zonas eleitorais nas questies referentes 4 
operacionalidade e funcionalidade dos sistemas informatizados telativos an Cadastre 

Eleitoral; 

10. avaliar periodicamentea situagao de cada zona eleitoral no 
tocante A atualizagaia do Cadastro Eleitoral, quanto ao envio de documentes, situagzio da 
banco de eros e locais de votagiio, informando 4 Corregedoria Regional Eleitoral 

eventuais problemas; 

I. acompanhar e controlara geragioe o envio dos arquives 

deeleitores faltosos ¢ de justiftcativas eleitorais apds us eleig6es oficiais, 

CAPITULO VIL 

DASECRETARIA DEADMINISTRACAO 

Art. 22. Compete A Secretaria de Administragio - SAD, 
planejar, organizar, coordenar e controlar as atividacles relativas 4 formagio, suardae 
conservacilodes bens patrimoniais; ds comunicogdes oficiaiseaos servigos de mamutencao, 
limpeza, seguran¢a ¢ manspore do Tribunal e outras atividades abaixo disuibufdas: 

1 - Compete 4 Coordenadoria de Gestio Documental — 
COGED, coordenar, dirigire orientaras att vidades de elaboragio da corespondéncia 
oficial da Presidéncia e da Diretoria-Geral; de protocolizagdo dos expedientes e das 
comespondéncias: ¢ de reprogratiae comunicaybes telegrdificas v telefOnicas, nos termos 
das atribuigdes das segdes a seguir especificadas: 

a) A Seciio de Comunicagées e Expedientes — SECOE, 
compete: 

1. elaborar a correspondéncia offcial da Presidéncia e da 
Diretoria-Geral, ressalvados os casos em que for atribuida a outros setores; 

2. elaborar os expedientes rotineinos do Tribunal que devam 
serassinados pela Presidéncia ou pela Diretoria-Geral, com excegdo daqueles que fore 

decorrentes das atribuictes da Assessoria-Junidica da Presidéncia ede outras sectetarias; 

3, emitir econtrolar os telegramas oriundes deste Tribunal; 

4, controlar os servicos de reprografia do Tribunal; 

5. proceder Areprodugdio ed numeragiio dos offcios-circulares 

emitides; 

6, arquivar, de forma sistemdticae organizada, as cépias dos 
oficiose telegramas elaborados pela Seqain. 

b) A Segdo de Protocolo— PROTO, compete: 

L. proceder, previamente, ao registro e 4 conferéncia do 
expediente apresentado para protocolo, certificando-sede sua conformidade com os 
tecmos da documentagio; 

2. protocolizar os expedientes recebidos, datando-os 

numerindo-os, segundo a ordem de apresentagiioe procedendo a posterior destinagao a0 

setor competente; 

3. receber os processos jd protocolizades, oriundos de outros 

6rpaos da Justica e demais instituigdes, encaminhando-os ao setor competente, 

4, executor procediinentos especiais de registro, mediante 
prévia autorizacio do Secretério de Administragiio, com excegao da protocolizagao 
especial ¢ exclusiodo tiltimo tramite, as quais deverdo ser autorizadas pelo Diretor- 

Gal; 

§. prestar informagGes aos interessadlos quanto.a tramitagtio de 

documentos; 

6, receber, diariamente, correspondéncias, expedientes, 
periddicos e demais materiais destinados a0 Tribunal, encaminhando-os aos setores 

competentes; 

7. receber da Segdo de Transportes — SETRA os Didrios 

Oficial eda Justica do Estado do Ceard, providenciande o encarninhamento aos setores 

competentes, 

c) A Secilo de Expedigfio—-SEEXP, compete:   

|, providenciar a expedigiio de toda a correspondéncia do 
Tribunal, eferando, previamente, os procedimentosdeenderecamento, empacoiamento, 

pesagem. colagem edemais anotagdes; 

2. controlar a numeragiio seqilencial, em livro proprio, dos 
offcios e circulares expedidos pela Secretaria e pelo Tribunal; 

3, preparar e,controlar a expedigdo de documentos ¢ 
conrespondéncias, coma utilizagso de SEDEX, encomendanormal. aravésda Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos — EBCT ou de agéncia franqueada, prestando as 

informatks pertinentes, quando solicitadas; 

4, providenciar, nocusodacxpedigilo de oficios, oarquivumento 
deumacépiae remessa de outraa unidade interessada; 

5. fazer retornar correspondéncias que foram encaminhadas 
indevidamente ao Tribunal; 

6. providenciar a remessa de selos postais 4s zonaseleitorais, 
procedendo ac controle mediante prestagGes de contas enviadas mensalmente; 

7. proceder verificagiio mensal do gasto com postagem da 
correspondéncia, para o devido pagamento ou requisi¢fio de selos, na forma usual 
estabetecida pelas normas do servigo postal; 

8. manter cadastro atualizado dos enderegos dos érgios da 
Administragdo Piblica federal, estadual ¢ municipal, dos Poderes Executivo, Legislativo 
eJudiciario, bem como de pessoas fisicas e juridicas privadas com as quais o Tribunal 
mantém comunicagio, 

9. conferira fatura dos Comeiosreferente aos servigas postados 

pela Segdo para certificagiio pelo gestor do conirato com aEBCT, 

10. controlar orecebimento das faturas certificadas pelas zonas 

elzitorais; 

LL. controlar as correspondéncias mantidas entreo Tribunal 
eo Fénum Eleitoral Péricles Ribeiro. 

d) A Secio de Arquivo -SEARQ, compete: 

1. receber, registrar, classificar e armazenar documentos 
tempordrios e permanentes, que lhe forem encaminhados pelas secretarias; 

2. conservar relagdes dos documentos arquivados edes que 

tenham sido destrufdos ou destinados a outros locais de arquivamento, 

3. elaborar tabelas de temporalidade dos documentos, de 
acordo com a definigao prévia dos critérios a serem considerados, regulamentados em lei 
ou por comissio designada para este fim; 

4, atender e orientar consultas, providenciando, quanda 
nevessdrio, aexraglodecdpias, desde que coma devida cautelaquanto a reprodugiode 
documentos de dimbite do Tribunal; 

5. controlar o empréstimo ea devolugio de documentos e 

processos, mediante registra; 

6, manter aconserva;do, higienizacho, desinfeogdo e restauragao 
dedocumentes ¢ processos; 

7. encaminhar para encadernacio os papdis e documentos 
consideracios de relevancia; 

8. propor. mediante informagSo 4 Secretaria de Administragao 

—SAD, adestmuiciio ou doacao de documentos ¢ feitos protocolados, nfo considerados 
derelevanciahistérica, cujo prazo haja expirado, sugerindo comissio para fiscalizara 

execucio. 

II - Compete 4 Coordenadoria de Licitagdes e Contratos — 
COLIC, coordenar, dirigir e orientar as atividades relactonadas 4 aquisigvio de bense 
comtratagiio deservigos, nos termos das atribuigdes das segbes a seguir especificadas: 

a) A Segdo de Compras—SCOMP, compete: 

1..efetivar pesquisa de precos, elaborando planilhas 

demonstrativasdo valor de mercado, para instruir os processos de aquisicao de materiais 
ou contratacdo de servigos, objetivando andlise pela administragdo, com vistas a 

viabilidade de atendimento; 

2. manter registro de fomecedores por drea deaao, visando 
ainstnucto dos trabalhos da Secdo, bem como subsidiar.a Seco de Licitagdes -SELIC 

nos processos licitatérios; 

3. geriro-contrato de fomecimentode passagens aéreas; 

4, gerirocontrato de confecgiio de carimbos; 

5, manter registro das pesquisas efetuadas, arquivando as 

cépias para controle do atendimento das requisiges;
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6. providenciar aaquisic¢go du bens ou servicos remanescentes 

de processos licitatérios, frustrados total ou parcial mente, obedecendoaos parametros 
legais. 

b) A Segdto de Licitagdes -SELIC, compete: 

1, redigir as minutas de editais de licitag%o, juntando os 

respectivos projetos bdsioos previamente claborados pelo setor técnico respons4vel pelo 

pedide ou utilizagio do servigo, juntamente.com seus anexos e possiveis adendos, 
encaminhando-0s paraa apreciagiio da Assessoria da Diretoria-Geral; 

2. acompanhara tramitagiio dos procedimentos licitatdrios, 

prestando orientagGes ¢ esclarecimentos aos licitantes; 

3. encaminhar e acompanhar as publicagdes de editais e 
resultados de licitagbes; dispensas ¢ inexigibilidades que tramitam neste Tribunal; 

4. processar as licitagSes ¢ realizar os certames licitatérios, 
nos termos da lei, pronunciando-se, fundamentalmente, nos casos de dispensa ou 

inexigibilidade de licitaciio; 

5. enviar os editais para a devida publicagéo na pdgina do 
TRE na internet; 

6. providenciar a publicagito de abertura dos certames licitaidnias 
em jomal de grande circulagao, se foro caso; 

7. prestar informagGes nos casos de impugnagio deeditale 

recursos administratives interpostos no curso das licitagdes, 

c) A Segiio de Conwatos—SECON, compete: 

1 elaboragiio e formatizagao das minutas etermosdecontrates 

com seus aditivos, pactos de cooperacio, termos de cessiio de uso, convéniosedemais 
acordos. revendo-os, adequando-ose formalizando-os, conforme.ocaso. encaminhando- 
oS para. aapreciagio daAssessoria da Diretoria-Geral: 

2. providenciar a publicagiio dos extratos resumidos dos 
ajustes celebrados com este Regional, assimcomo aditamentns ec alteraghes, na Imprensa 
Oficial, obedecidos os prazos legais; 

3. propor normas para acompanhamento, gestiioe fiscalizaciio 
dos contratos e demais ajustes; 

4. registrar os ajustes no Sistema de Acompanhamento de 
Contratos~ SIAC; 

5. solicitar ereceber as garantias contratuais, se foro caso; 

6.informar sobre o enceramentodo contrato, suas alteracdes, 
acréscimos ou supressGes, formas de reajustamento, cancelamento de empenhos, 

promogagio nos prazos de entrega de material ou da execugio dos servicos contratados: 

; 7. organizare manter atualizado os dados refenentes aos contratns 

edemais acordos, inclusive enviande planilha mensal atualizada dos contratos paraa 
péginadecontas pitblicas; 

8. controlaros prazos de vig8ncias contratuais; 

9, solicitar a nomeagiic des gestores para cada contrate 
celebrado; 

10. disponibilizar aos gestores dos contratos toda a 
documentagao e informagio necessaria.a9 bom desempenho de suas atividades; 

IN - Compete & Coordenadoria de Material ¢ Patrimonio - 
COMAP, coordenar, dirigir e orjentar as atividades de conmole do material permanente 
ede expediente, nos termos das atribuigdes das segdes a seguir especilicadas: 

a) A Segiiode Almoxarifado—SEALX, compete: 

1. receber, conferir, codificar, catalogar, escriturarearmazenar 
o material de consumo adquirido pelo Tribunal; 

2. fomecer material 4s unidades do Tribunal eaos cartérios 
eleitorais, com base nas solicitagdes efetuadas, mediante autorizacio da Coordenadotia 
de Material e Patriménio—COMAP- 

3. prestar contas, anualmente. por meio de inventdrio, do 
matedial sob sua gvarda: 

4. propor’ Coordenadoria de Material e Patriménio—COMAP, 
a adogao de medidas de armazenamento ¢ preservagao dos materiais em estoque, 
comtrolando, emespecial, o prazode validade dos produtos pereciveis; 

5. informar A Coordenadoria de Material e Patriménio — 
COMAP. oestoque do material de consumo, apresentando as necessidades dereposi¢o 
em tempo hébil, a fim de evitar a descontinuidade no fomecimento; 

6. cfequaro levantamentode quantitativos dos materiais essenciais 4s mesas   

receptoras de volos ¢ As juntas apuradoras nas eleicdes oficiais. tendo em vista o 

continzoaprimoramento do proceso eleitoral; 

7. solicitar e acompanhar o processo de aquisigio do material aser utilizndo 

nas eleigdes oficiais, 

8. planejare coordenar adistribuiguiodo material de eleigo As zonas eleitorais, 
assepurando queo mesmo chegue em pertditas condicdes e com adevidaantecedéncia. 

b) A Segdo de Controle Patrimonial - SEPAT, compete: 

I. executar ¢ controlar todos a atividades pertinentes a0 
recebimento, cadastramento. classificardo e distibuigiodos materiais permanentes; 

2. receber, conferir, tombar, registrar e armazenar o material 

permanente, como também o cedido ¢ o doado ao Tribunal; 

3. tombar eemplaquetar os bens médveis; 

4. orgunizar e manter cadastro atualizado dos bens mdveis; 

5. manter atualizada a relagiio dos responsiveis pelas bens 

patrimoniais; 

6. fazer levantamento dos bens patrimaniais sempre que houver 
substituicdo do responsdvel por esses bens, confrentando-os cont os respectivos termes 
deresponsabilidade; 

7. realizar balancete mensal para registro comparativo 
(compatibilizag3o) com o Sistema Integrado de Administragio Financeira- SLAF: 

8. proceder 4s transferéncias dos bens mdveis entreas unidades 
do Tribunal e zonas eleitorais; 

9. efetuar, apés autorizagiio, as devidas baixas patrimoniais: 

10. realizar invemtairto fisico anual em todas as unidades do 
Tribunal e zonas eleiterais; 

11. armazenar e manter reserva técnica minima do material 
permanente de usa comum,; 

12. prestar informagGes 4 Comissio de Inventario de Bens 
Moveis: 

13, arquivar a documentacdiodos bens iméveis, 

IV - Compete’ Coordenadoria de Servigos Gerais -COSEG, 
Plangjar, coordenar e acompanhar as atividades periinentes 4 administracao predial, 

portaria, seguranga e transports, incluindo os servigos de elaborago de parecerese 

projctos bésicos de construgdes ereformas, supervisionando fiscalizando suas exccugies, 
hos termos das airibuigdes das segdes a seguir especificadas: 

a) .A Secdo de Arquiteturae Engenharia-SAREN, compete: 

1 elaborar, diretamente.ou por intermddio de terceiros, projeins, 

lejnutes e especificagbes para construcdoe reforma de edificies e instalagdes do Tribunal; 

2.emitir pareceres técnicos em projetos de terceiros; 

3. promover estudos de viabilidade técnica ¢ econémicade 
projetose programas de arquiteturaeengenharia, 

4. fiscalizar e realizar as pericias técnicas, inclusiveavaliagtes 
preliminares de imdveis, para fins de aquisig’io, desapropriagio, permuta, cessio, 

locagdo ou alienacio; 

5. acompanhar e fiscalizar a execugiio, diretamente ou por 

intermedi de terceiros, de abras ou servicos de engenharia dointeresse do Tribunal; 

6. prestar assisténcia técnica nas questOes referentesaobmse 
servigos de engenharia; 

7. realizar vistorins e emitir pareceres técnicos necessairios an 
recebimento de abras e servigos deengenharia; 

8. capacitar, para compra e execugiio de obrae servicas de 
engenharia, os materiais a serem adquiridos por processo licitatéria; 

9. realizar vistorias em iméveis do tribunal, elaborando 
Propostas destinadas ap melhor aproveitamento funcional e estético dos espages fisicos: 

10, manter a guarda dos documentos relativos aos projetose 
Aexecugdo de cbras nas dependéncias do TRE féruns eleitorais: 

1 L.manter arquivo atualizado das plantas do prédio do TRE 
eférunseleitorais. 

b) A Segiio de Portaria e Seguranca~SEPOS, compete: 

L providenciar aabernraeo lechamento das dependéncias do
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Tribunal, procedendo, no tildme caso, 4 inspecao prévia, inclusive verificanda se foram 
desligados todas os equipamentos eletro-eletronicos; 

2. conolara execugdo dos servigos de portarig, o acesso de 

pessoas is dependéncias do Tribunal. adctando medidas para.aidentificagdo do puiblico, 

3. proceder ao atendimentodo publico, prestande informagées 
eencaminhando, quando necessirio, 0 usuiirio ao seior conipetente; 

4, providenciarafixagiiode material destinado so conhecimento 
dos servidores edo piiblico em geral, oriundas das unidades do Tribunal, 

5, fiscalizar ¢ orientar a entrega de jomais ¢ periddicos; 

6. adotar medidas preventivas e cometivas de seguranca, sendo 
necessdria. na ultima hipétese, a determinagio da autoridade competente: 

7, auniliar as atividades de segurangae de vigilanciaextema, 
supervisionando-as quando supletivamente comtratadas com empresas particulares; 

8. realizar ocontrole de utilizaciio da direade estacionamento 
do Tribunal: 

9. elaborar projetos basicos dos servicos relacionados aesta 

Sogo. 

¢) A Secio de Transportes— SETRA, compete: 

|. proceder ao recebimento, utilizagio, guarda e conservagiio 
dos veiculos do Tribunal, realizando 9 licenciamento junto a0 érgiio competent: 

2. determinar e fiscalizar o cumprimnento das rotas comuns & 
extraordindrias dos trabalhos dos motoristas. controlando, mediante registro apropriado, 
a quilometragem percorrida pelos veiculos ea efetivagio das rarefas; 

3. receber suprimento de fundos para realizagiio de despesas de 
caniter excepcional, no dmbitode suas atribuigdes, nos termos da Resolugdo do TSE. 

4, autorizar e controlar o abastecimento de combustiveis no fornecedor 

habilitado, mediante formulinio priprio; 

5. fiscalizar a execugiio dos contratos de manuten¢iio dos 
vetculos, firmadas com empresas especializadas; 

6, auxiliar a Seco de Compras —SCOMP, na realizagiio de 
pesquisas de mercado sobre os pregos correntes de materials a serem adquiridas ¢ 

servigos aserem executados, nos vefculos do Tribunal; 

7. claborar projetos basicos dos servicos relacionados aesta 

Seqao. 

d) A Secdode Administagio Predial—-SAPRE, compete: 

1 providenciar cs servigos deremogao, transporte eanumagao 
de méveis, maquinas emateriais nas dependéncias do Tribunal; 

2. executar ou providenciar a limpeza das unidades 
administrativas do Tribunal, bem como méveis ¢ utensilios, paredes, asscalhos, 
cortinas, equipamentos ou outros Upos de utensilios que lhe sio pertinentes; 

3. providenciar manutenciio preventivae corretiva para méveis, 

ntensilios, equipamentosedemais bens pertencentes a9 Tribunal e lotados nas unidades 
administrativas e féruns eleitorais; 

4, executar os servicas de manutengio preventiva ecorretiva 
nos aparelhos de ar-condicionado, nas dependéncias do Tribunal e frans eleitorais; 

5.executar os servigos de manutengao preventivaecorredva 
de pinturae alvenarias nas dependéncias do Tribunal e foruns eleitorais; 

6. cuidarda manutengio das instalagGes eléuicas, hidrdulicas, 
telefOnicas e hidro-sanitarias, ze!ando pelo seu bom funcionamento, tanto na Secretaria 

do TRE como nasdependéncias dos fonins eleitorais, 

7.coomdenar econtrolar o abastecimento econsumo do servigo 

decopa. 

8. supervisionar todos os servigos de manutengdo dos 

equipamentos de seguranga ecombatea incéndios;, 

9. provera adaptacao, reparagdo, guarda e conservagao do 
material elétrico utilizado nas eleigdes; 

10. executar adaptagGes ereparos nos edificios do TREedos 

féruns eleitorais; 

Il. reparar e conservar as instalagdes telef6nicas, de 
intercomunicacdes ¢ respectivos aparelhos; 

12. operar, reparar e conservar as instalagGes e equipamentos 

eletronicos de som edemais existentes;   

13. eluborar projetos basicos des servigns relacionades aesta 

Seqio. 

CAPITULO VIII 

DASECRETARIA DE GEST AQ DEPESSOAS 

Art. 23. Compete 4 Secretaria de Gestiio de Pessous —SGP, 
planejar, coordenare supervisionaras atividades de desenvolvimento de conhecimentos, 
atiudes ec habilidades referentes 4 gestio de pessoas, de promogio de melhores condigdes 

erelaces de trabalho ede administragio de pessoal do Tribunal, bem como proper 

diretrizes, normas, critétios e programas a serem adotados na execugaio dessas atividades 

ecutras anibuigGes abaixo distribuidas: 

I-A Assessaria de Planejantentoe Gestio- ASGEP vinculada 
a Secretaria de Gesto de Pessoas, compete: 

I, propor politicas de desenvolvimento de gestao de pessoas 

alinhadas.com o direcionamento institucional do Tribunal, visandoa profissionalizacao 
e valorizagiio dos servidores. aperfeigoamento dos processos internos e melhoria do 

ambiente de trabalho; 

2, apoiara Assessoria de Plancjamento, Estratégiae Gestiio, 
subordinada A Diretoria-Geral, na definigao eimplantagio de atividades de melhoria 

continua do servigo eleitoral, amparadas em valores como: proatividade, interatividade 
emuitidisciplinaridade: 

3. orientar e.auxiltar os gestores das unidades do Tribunal no 
sentido de ating a eficdcia gerencial, elevar a performance das equipes. melhorar a 
qualidade das relacdes intragrupais ¢ incentivar a comunicagio e o didlogo entre os 
individuos; 

4, elaborar o plano de metas anual da Secretaria de Gestiio de 
Pessoas, em conjuntecom as unidades que acompdem; 

5. sugerir medidas e priticas administrativas que objetivem 0 
desenvolvimento da Secretaria de Gestiio de Pessoas, bem como difundir instumentos 
etécnicas gerenciais que visem a maximizagio qualitativae quantitativa dos resultaclos 

da Secretaria; 

6, coordenar a elaboragio da proposta orgamentdria anual 
relativa aos programas, projetos e agGes no Ambito da Secretaria de Gestiio de Pessoas; 

7. conceber e elaborar projetos, em parceria com a Segdo de 
Desenvolvimento Organizacional, que favorecam ¢ fomentem o desenvolvimento de 
noves conhecimentas, habilidades ¢ atitudes dos servidores do Tribunal; 

8. proceder, mediante pesquisa, ao levantamento de fatores 

positives enegarivos que atetam o clima organizacional, para posterior formulagaio de 
estralégias de melhoria das relagies interpessoais ¢ intersetnriais. 

Ii—Compete 4 Coordenadoria Técnica—COTEC, planejar, 

coordenar e orjentar a5 atividades relativas 4 aplicagiio da legislagio de pessoal e & 

concessSodedireitos e vantazens aos servidores ativos, inativos ¢ pensionistas e propor 
normias para.a aplicacdo uniforme da legislagao no Ambito deste Regional, nos termos 

das atribuigdes das segies.a seguir especificadas: 

a) A Seciio de Aposentadorias e Pensdes--SEAPE, compete: 

1, gerenciar os Médulos de Gestio, de Dependentes ¢ 

Pensionistas, Auxilio, Aposentadoria, Quadro de Vagas, com atualizac%o de dados nos 

assentamentos individuais dos servidores inativos, instiuidores de pensdo¢ pensionistas 
bem como os registros referentes & concessHo, revisio eextingdo deaposentadorias e 

pensdes, reversio ao servigo piblico e quaisquer outros registros de interesse de 
aposentados e pensionistas, enaitindo relatério mensal a0 Tribunal Superior Eleitoral - 
TSE do quantitativo de servidores aposentados, pensionistas ¢ instituidores de pensiio 
cadastrados neste Tribunal; 

2. realizar liquidagfin de tempo de serviga/contribuiggo dos 
servidores ativos einatives emitindo acomespondenteinformacio. Igualmente, informar 
acerca da apuracao e liquidagao do tempo de servigo nos processos de concessiio, 
revisiio, reversiio de cota de pension e extingdode aposentadorias ¢ pensdes; 

3. orientar 0s servidores quanto & concessio de pensiio ¢ 
aposentadotia; 

4. informara Segiiode Pagamento-SEPAG aocorréncia de 
fares e.atos.no Aimbito das atribui¢des desta Seco, que impliquem alteragdes financeiras 
na situago do servidor aposentado ou pensionista; 

5. elaborar certidées de atos ¢ fatos relacionados com os 

processes, livros e documentos pertinentes ao oficio da Se¢ao, lavrando as apostilas nos 
assenlamentos dos pensionistas eservidores aposentados; 

“
’
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6, informar aos setores competentes (SEREF - Seco de 
Registros Funcionais e Beneticios / SINJE - Sindicado dos Servidores da Justica 
Eleitoral / SEPAG - Segdo de Pagamento) o falecimento de servidor aposentada ou 
pensionista, prestando informagdo nos pedides deauxélio-funerlle exclusion de dependentes 
destes servidores: 

7, controlar a ovorréncia de servidores que esti prestes a 
alcangara uposentadoria compulséria, gerenciando os casos de servidores que possuem 
as condigGes para aposentadoria, comunicando aos interessados da possibilidade do 
beneficio de abono de permanéncia, caso optem em permanever noservico piblico; 

8, proceder ap recadastramento dos aposentados e pensionistas 
dentro dos prazos previstos, para comprovagio de vida, resid&ncia e invalidez, com 
vistas 4 manuten¢ao do beneficio, contolandoas ocorréncias ¢ atualizando dados; 

9. informar eautuar os pedidosde aposentadoria, alteragio de 
fundamento legal, pensiio e reversiio de cota de pensao, controlando seu andamento 
processual até julgamento, providenciando a feitura de ate concessério e respective 
abono provisdrio: 

10. informaros pedidos de isengdo deimpostoderenda, com 
oacompanhamentode sua trimitagoe confecgio de apostila neferente, contolande os 
beneficidrios de isengdio do imposto de renda, providenciando dretomodo isento para 
teavaliagdo da doenga, conforme indicagao nos laudes médicos emitidos pela Junta 
Miédica deste TRE/CE; 

I .contmplaro encanminhantento dos processos deaposentadoria 
e pensGes 4 Secretaria de Controle Interno — SCI, atendendo, quando solicitado, as 
diligéncias requeridas pela referida Secretaria para posterior remessa ao Tribunal de 
Contas da Uniaio; 

12. enviar dados de aposentadoria e pensio ao Grpio de 
Contas da Unido, através da sistemiitica Sistema de A preciagio Registro deAtos de 
Admissdoe Concessies - SISAC, acompanhandoos dados enviados ¢ cumprimento ds 
diligénctas solicitadas; 

13. manter atualizada as informagées referentes 4 Reforma 
Previdencidria, catalogando toda legislaciio possivel que se refira A aposentadoriae 
pensito; 

; 14. emitirrelatério para subsidiar ediculo atuarial, solicitado 
anualmente pelo Ministério do Planejamento,com contoledas ocoméncias de exclusiio’ 
inclusdo de beneficidrios de penso, aposentadoria e dependentes para Imposto de 
Renda. 

b) A Segiode Normase Jurisprudincia de Pessoal-SENOP. 
compete: 

; 1, submeter 4 apreciago superior minutas de normas 
complementares ¢ procedimentais relativas i gestin de pessoas, no Ambito de sua 
competéncia; 

2. emitir pareceres em projetos ¢ minutas de ates normativos 
relacionados a pessoal, nas marérias a ela atribuidas: 

3. pesquisar, selecionar, consolidar, atualizar e divulgar a 
legislagZo, jurisprudéncia, doutrinae normas de matéria relativa 4 administrago de 
pessoal, no fimbito de sua competéncta; 

4, elaborar e disponibilizar os atos administrativos que, por 
determinagéo legal, devam ser publicados; 

5. prestar informagGes ¢ emitir pareceres para subsidiar a 

Adntinistragao na instrugio de processose de expedientes relacionados Aadministrac3o 
de pessoal, inclusive de natureza disciplinar. eacetuados aqueles cuja competéncia seja 

atriouida ds demais unidades deste Tribunal; 

6. prestar Informagdes eemitir pareceres acerca derequisighes 
de servidores piblicos e, quando necessdrio, para a instrugiio de procedimentos de 
designacio de chefesdecarécios: 

7. claborar exposi¢des de motivos e consultas dirigidas ao 
Tribunal sobre materia de pessoal, relacionada a sua competéncia; 

8. proceder 2 apuragiio ea liqilidagiio de tempo de servicodos 
servidores do quadro permanente da Secretaria do Tribunal, para fins de concessiio de 
licenga-prémio por assiduidade, incorpormgiio de gratificaciio pelo exercicio de funciio 
comissionada, aquisigao de adicional por tempo de servigo e ourras vantagens; 

9. consultar os assentamentos fumcionais para instruireinformar 
processes referentes 4 concessiio dedireitos, vantagens e proibi¢des dos servidores do 
Tribunal; 

10. elaboraras proposias de concessiia de passagens edidrias 
de seus priprios servidores. 

©} A Seciio de Suporte Administrativo aos Juizes Eleitorais—   

SESAJ, compete: 

1_autuar, instruir processose lavrer portarias de juizes quanto 
iidesignagioemi virtudede substitigdes por faltas, férias, licencas de qualquer natureza, 
Promogdes. remogoes, dentre outros; 

2, organizare manter atualizados os registos eassentamentos 

individuais dos juizes cleitorais, oficiaisde justiga e membros da Corte. realizando, para 

os dltimos, o controle administrativo dos casos de posse, afastamentoe biénios; 

3. cadastrar'as ocorréncias em sistema informatizado emanter 
arualizada a lista dos jufzes eleitorais ¢ oficiais de justia; 

4. manter anualizado mensalmente oquadro de membrosda 
Justica Eleitoral ¢ as listas de antigilidade ede movimentacio dos juizes na pAginado 
TSE — “Pessoal JE"; 

3. expedir carteims de identidace funcional dos membros da 

Cone: 

6. controlar a apresentagdo da declaragéio de bens erendas dos 
membros do TRE, para fins de cumprimentodo.art. 1°, inciso VII.da Lein?8.730/93, 
encaminhando-as 4 Secretaria de Controle Intemo—SCl; 

7. elaborar certidGes ou declaragdes relacionadas aos juizes 
quanto a0 desempenho das atividades eleitorais; 

8. adotar as providéncias necessrias no sentidodesolicitar a0 
Tribunal de Justiga do Estado do Cearf cao Tribunal Regional Federal a indicagiiode 
membros parao Tribunal nas épocas préprias; 

9, cadastrar mensalmente a freqiléncia dos jufzes eleitorais 
para fins de elaboracio derelatdrio visando.ao pagamento da gratificagdo juntod Seco 
de Pagamento —SEPAG; 

10. contolara freqiiénciados chefes de cartério. com gratificario 
“pro-labore’e encaminhar relatério 4 Segtio de Pagamento—SEPAG; 

1], acompanhar o biénic dosjuizes eleitorais, eferuandoos 
procedimentos necessdrios ao rodizio: inscrigdo, instrugdo do processo e designagiio do 
magistrado: 

12. autuar, instruire informar processos referentes agreembolso 
aos oficiais de justi¢a em decorréncia de cumprimento de mandado oriundo desta 

Justica, 1 

I - Compete 4 Coordenadoria de Pessoal — COPES, 
coordenar, dirigire-orientar as atividades de cadastro e controle dos assentamentos dos 
setvidores ativose inatives do Tribunal ede realizaciio de pesquisas e estudos relacionados 
com a legislagio aplicdvel 4 administragiio de pessoal, visando a emitir pareceres ¢ 
prestar informagies nos processos administratives que tramitam na Coordenadoria, nos 
termos das atribuigtes das segdes a seguir especificadas: 

a) A Secdiode Registros Funcionais ¢ Beneficios—SEREF, 
compete: 

Lorganizar e manter atualizaios os registros e assentamentos 

individuais dos servidores efetivos, inclusive os relativos aos seus dependentes, do 
quadro permanentedo Tribunal, procedendo.ao cadastro das portarias de provimentoe 
vacanecta, vantagens, beneficios e férias; 

2. organizare manter atualizerios os registros.e assentamentos 
individuais dos servidores ocupantes de fun¢gao comissionada ou cargo em comissio, 
inclusive os relativos aos seus dependentes. efetuando o controle administrative nos 

casos de nomeacio, posse, designarao, exoneragio. dispensa e férias; 

3. lavraras portarias de nomeagio e os termos de posse para 
os cargos cfetives eemcomissin; 

4. proceder a andlise das solicitagSes dos servidores relativas 
abeneficios concedidas pelo Tribunal; 

5. efetuar o cadastro ¢ manter atualizado os beneficidrios e 

dependentes dos programas de beneficios; 

6. elaborar os relanirias mensais destinados A Segiio de 
Pagamento—SEPAG relativos aos beneficios dos servidores; 

7.controlara expedigio das carteiras fincionais dosservidores 
efetivos dos ocupantes de funcZo comissionada ou cargoem comissiic; 

8. proceder 4 averbacao, de oficio, no assentamento individual 
do servidor, dos certificados de participagito de cursos realizados por outros rgiios: 

9. controlar, anualmente, a apresentago da declaracdiode bens 
erendas dos servidores do quadro permanente do TRE, para fins decumprimentodo art. 
1° inciso VIL daLein.°8.730/93, encaminhando-as 4 Secretariade Controle Intemo— 
SCI;
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10, informara Seco de Pagamento—SEPAG aocorénciade 
atos¢ fatos que impliquem alteragdes tinanceiras na situagio do servidor; 

[1 atualizar mensalmente relatézio a0 TSE do quantitative 

de pessoal do TRE, ¢, anualmente, providenciar o quadro comparativo de pessoal para 
fins de publicagdo no Diirio Oficial da Uniio—-DOU; 

12, proceder ao registro des atos de ad missiioe desligamento 

no Sistemade Registroe Apreciagdode Atos de Admissiio e Concessio -SISACITCU; 

13. cadastrar os afastamentos de servidores para servir em 

outro érgao, para exercicio de mandato eletivo, paraexercicio provisério e para estudo 
ou missdo no exterior, 

14, controlaracmlem numérica das matriculas dos servidores; 

15. gerenciar e manter atualizados os médulos de Gestio, 

Férias, Lotagiio, Afastarnento, Cessio, Quadiode Vagas, Comissionamento, Dependentes 
@ Pensionistas, Auxilio, Beneticios e Exercicio Provisério, dentro das atribuigdes 
puevistas para esta Seqio; 

16, claborarcurtidées deatos ¢ fatosrelacionados oom processos, 
livros e documentos pertinentes aos servidores. 

b) A SegfodeControlede Freqiignciae Requisigtes-SECOR, 
compete: 

1. eadastrar as requisigdes de servidores, suas renovacGes, 
lotagdes e devolugdes: 

2. controlara Freqiiéncia dos servidores do quadroefetivoe 
dos requisitados, sem vinculo com aadministragio e dos lotados provisoriamente; 

3. contolaros horirios especiais para estudantes; 

4. cadastrare controlar as compensagies de carga hordriae 

TECESSOS, 

§. efetuar. mansalmente, o fechamentodo pontodos servidores 

da Secretaria e dos cartérios da Capital, com emissiic posterior de oficios de freqiiéncia 
aos 6reios deorigem dos requisitados eelaboraciiode relatério para ajuste de freqliéneia; 

6, cacastrar no Sistema de Gestdo de Recursos Humanos— 
SGRH as antorizactesde servigo extranmiin.irio, em conformidade com esdespachosda 

autoridade competente; 

7. efetuar o fechamento da freqiiéncia, conferir e elaborar 

relatérios de servigo exraordindrio ¢ ajuste da freqiiéncia, inclusive as autorizagées, de 

todos os servidores da Capital e interior do Estado; 

8. gerenciar e manter atualizados os médulos de Gestio, 
Requisiggo, A fastamentn, Servigo Extraordinirio, Lotagioe Folhade Ponto do Sistema 
de Gestdo de Recursos Humanes — SGRH, dentro das atribuigdes previstas paraesta 

Seqio, 

9, gerir contrato com a empresa de fomecimente de crachée 

providenciar sua. confecgao. 

¢) A Segito de Pazamento--SEPAG, compete: 

L. elaborarrelatdries de retribuigao pecunidria aos servidores 

ativos, inativos ¢ pensionistas, juizes, promotores, chefes de cartotics eleitorais, membros, 
Procurador Regional Eleitoral, juizes autiliares e procuradores auxiliares edereembolso 
aos Oficiais de justiga, 

2. elaborar, em conjunto com a Secretaria de Orgamento e 

Financas — SOF, a Declaragiio do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, 
transmitindo-a ao drgio competente; 

3. elaborar, em conjunto com a Segao de Registros Funcionais 
e Beneficios — SEREE, 05 dados da RAIS ~ Relagiio Anual de [nformagies Sociais, 
transmitindo-cs a0 drgdo-competente; 

4. coletar ecompilar informagdes atuariais,em conjuntocom 
aSecdo de Registros Funcionais e Beneficios -SEREF ea Segao de Aposentadorias e 
Pensiies - SEAPE, transmitind-as ao érgiio competente; 

5. receberas informagGes das segGes competentes e cadastrar 
asteferentes a alos e fatos que impliquemalterages financeiras na situaciio do servidor, 

6. proceder és averbagSes referentes 4s consignagdes na 
remuneracio do servidor em favor deentidades autorizadas, 

7. providenciar o cadastramento dosservidores no Programa 
de Formagiio do Parriménio do Servidor Piblico—PASEP, formecendo 20 Banco do 
Brasil S/A as informagGes financeiras necessirias. 

IV -Compete’ Coomenadoriade Educagioe Desenvolvimento 

—COEDE, coordenar, dirigire orientar as atividades de suprimento, desenvolvimento   

e adequacio de pessoal disponivel, de promogio de estudos c pesquisas, 2 proposigao 

de politicas e diretrizes visando 4 melhoria dos padrdes comportamentais, do grau de 
satisfacdo, da integragao individuo-creanizacJo-sociedade edo desempenho eficiente 

dos servidores, nos termos das atribuitGes das secdes a seguir especificadas: 

a) A Segiio de Lotagiio e Gestiode Desempenho—SEGED. 
compete: 

| propor direrizes de selogdade pessoal acomissiioencumeguda 

do planejamento e organizagiio de concursos puiblicos; 

2, executar as agGes necessirias d realizagao de concursos, 
providenciando adivulgagao piiblica das diversas fases, desdeaabertura das inscrigdes 
até ahomologagio final; 

3. proceder 4 con vocugiiode concursadés, orientando-os quanto 
as providénetas a serem tomadas para 2 posse em cargo piiblico; 

4, estudar e propor a conveniéncia e a cportunidade de 

promogagiio da validade dos concursos: 

5, levantar anecessidade de pessoal com vistas. fixagdo das 
lotagdes nas diversas unidades do Tribunal; 

6, gerir ossistemias deavaliagiio de desempenho dos servidores 
para fins de estigio probatério ¢ de progressio funcional e promogdo nas carreinis 

judicidrias; 

7. gerir o Programa de Estagio Estudantil no ambito do 

TRE, em parceria com agentes de integragiio: 

8, analisare propor, com basena aptidéoe formagio individuais, 

alotagio ideal dos servidores; 

9. gerenciaro sistema deremogiode servidoresem consondncia 

conias politicas e normas acerca da materia, 

10. avaliar a necessidade de destinar cargos vagos ds 
especialidades existentes. sugerindo, quando for o-caso, a transformagdo de tais cargos, 

I | elaborar certiddes de atos e fatos pertinentes ds atividades 
da Secio, assim como lavwrar as apostilas de estabilidade ¢ de desenvolvimento dos 

servidores nacarreira. 

b) A Seciio de Capacitagdo-SECAP, compete: 

L. elaborar, executar e avaliar programas de capacitagdo e 
aperfeigoamento profissional na Justic¢a Eleitoral do Ceard, em consoniincia com a 
politica educacional da instituigao; 

2. procederag !evantamento das necessidades de capacitagado 
funcional, de modo sistematizado¢ permanente: 

3. organizar, acompanhar ¢ avaliar a realizagdo de cursos, 
seminirios, palestras eautres eventos similares; 

4, ofertar cursos de habilitagio, atualizagio e aperfeignamento 
aos servidores parnefeito dedesenvolvimentona carreiny; 

5. gerenciar as atividades relativas 1 concessdo do auxilio- 

bolsa de estudos e da licenca capacitacao ans servidores; 

6. apoiar e orientar os cartérios eleitorais nas atividades de 

treinamento de mesdrios sab sua responsabilidade; 

7. emitir cettificados de aprovagio e participagdoem curses, 
semindrios, palestras ¢ demais eventos organizados pela Segiio; 

8, orgnnizar e coordenar cursos direcionados aos servidores 
recém-admitidos, visandoa proporcionar-lhes uma adequada integragao.ao trabalho; 

9. responsabilizar-se pela guarda, conservagiio e ulilizacto dos 
equipamentos necessairios aos eventos de ensino-aprendizagem, tais como notebook, 
projetor multimidia e similares; 

10. prestar, quando solicitado, apoio administrative as agdes 
deaprendizagem idealizadas pela Segiode Desenvolvimento Organizacional-SEDES, 

c) A Segdiode Desenvolvimento Organizacional-SEDES, 
compete: 

1. promover o processo de desenvolvimento organizacional 
nasseguintes dimensdes: democratizagio organizacional, articulacio interna einterface 

comoambienteextemo, 

2. propor agSes na drea de desen vol vimentoorganizacional e 

gest de pessoas alinhadas com o direcionamento institucional do Tribunal; 

3. incentivar o processo de aprendizagem coletiva da 
organizagio, de modo a promover a rnultidisciplinaridade de seus profissionais,
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propercionando o erescente aprovcitamento dos talentos individuais e setoriais; 

4. auxiliar os gestones da organizagoa aniarem como lideres- 

educadores em suas equipes. na organizagiio ¢ nas relagdes com seus usudrios, com 

vistas.na melhoria continua da qualidade dos servigos prestados 4 sociedade; 

5. plangjare-coordenar as acdes voltadas. ao desenvolvimento 
de equipes, de habilidades gerenciais e cutras acdes correlatas; 

6. promover a formagdo de consultores internos nas unidades 
daorganizagao para incrementar trabalhos em equips, crescimento pessoa! 2 profissional 
equatidadte de vidano ambiente organizacional; 

7. promover estudos e pesquisas para o levantamento das 
necessidades na drea de desenvolvimento organizacional; 

8. implantar comunidades ¢ redes de aprendizazem visando 

ao desenvolvimento humanoe organizacional; 

9. propore acompanhar acontratagio de servigos especializadas 
em consultoria organizacional, visando a permanente construgae da organizacio e 
proporcionando sua melhor adequagio gerencial, cultural, estrutural e tecnolégicais 
caracteristicas e demandas de seu ainbiente extemo. 

d) A Seciio de Assisténcia Médicae Odomtoligica-SAMED, 
compete: 

| realizar pericias médicas eatendimento médico-ambulatorial 
‘ads servidores, juizes-membros ¢ dependentes, bem como aavaliagio clinica para fins 
de posse nos cargos da Justia Eleitoral do Ceara; 

2. emitir atestadios para fins de licenga, aposentadoria, isenciio 

deimposto derenda, dispensa de mesérios, dentre outros; 

3. manter atializados os prontudrios dos beneficidrios, para 
fins de acompanhamento eidentificagiio do paciente, bem como zelar pelo sigilo das 
informagGes neles contidas; 

4, avaliar, sempre que necessairio, as. condicdes ambientais de 
trabalho na Justiga Eleitoral do Ceard, sugerindo, quando for o caso, mudangas visando 
4 melhoriada qualidade de vida no trabalho; 

5. realizar prescrigiio e dispensacdo orientada aos pacientes 

dos férmacosdisponiveis, 

6, manter 0 estoque de material, instramentale medicamentos 

necessarios ac furrctonamento do setor, zelando pelo armazenamento, integridade e 
validade dos inesmas; 

7 exercer ailvidades clinicas na drea de savide bucal, atuando 
através do diagndstico, prevengio, tratamento ¢ reabilitagdo da sade do complexe 
bucomaxilofacial no ambito individual e coletivo, além de perictaodontalégica prée 
pés-tratamento, quando solicitado; 

§. prestar assisténcia clinica psicoldgica, orientacdo pessoale 
profissional, encaminhamento a outros profissionais, bem como realizar diagnésticos, 
pareceres, laados e relatérios psicoldégicos; 

9. realizar assisténcia social ¢ psicolégicade fonna integrada 

com as diversas dreas do conhecimento que contribuem para o desenvolvimento 
humano ng trabatho, resguardando as dimenstes humianas na tomadadedecis‘io enas 
diversas relagGes; 

10.executar atividades de assisténciasocial visandoAadeqnada 

integragdo dos servidores ao seu ambiente de trabalho, familiar e social, bem como 
elaborar pareceres técnicos, laudos e relatdrios; 

11. ofertar assisténcia social e psicoldgica nas situagSes de 
desadaptagao ede reabilitagiio funcional, 

CAPITULO IX 

DASECRETARIA DE ORCAMENTOEFINANCAS 

Art. 24. Compete a Secretaria de Orgamento e Financas — 

SOR planejar, organizar, coordenare controlar asafi vidades da administragio orgamentaria 
é financeira do Tribunal e outras atribuicgdes abaixo distribuidas: 

1 - Compete 4 Coordenadoria de Orcamentoe - COORC, 
coordenar, dirigire orientar as ati vidades de elaboragdo da proposta orgamentéria para 
cadaexercicine para as eleigées, bem comoacompanhar, analisar eavaliaraexecuciio 
orgamentiria do Tribunal, nos termos das atribuicdes das segdes a seguir especificadas: 

a) A Segfiode Programagio Croamentiria-SEPRO, compete: 

1. elaborar a proposta orgamentéria do Tribunal, para cada   

exercicio e para as eleigGes, consolidando os dados provenientes das secretarias e 
cartérios eleitorais do Estado, procedendo ao detalhamento das despesas, i andlise das 
necessidades setoriais por programa de tabalhoe.aocontrole dos erédites orcamentdrias: 

2. langar no Sistema de Gesto Orgamentiria - SIGO, sistema 

da Justiga Eleitoral, os dados da proposta orgamentdria anual, compreendendo as fases 

deplanejamento, definigilo de agdes esuarégicas ¢ prioridades, e,09 tinal, os langamentos 
das propostas das diversas unidades administrativas deste Regional; 

3, langar no Sistema de Dados Orgamentdrios — SIDOR, 
sistema nacional, os dados da proposta orgamentiria anual, apds a definigio dos limites 
pelo Gregan Setorial de Orgamento da Justica Eleitoral; 

4. controlar as dotagées orgamentirias e suplementares 
concedidas ao Tribunal, organizindo a documentagdo utilizada na elaboraco da proposta 
orgamentézia anual edo orgamento paraas eleigdes, procedendo ap acompanhamento 
das publicagGes no éreio oficial; 

5. providenciar, quando necessiirio, solicitagite de créditos 
suplementares; 

6. proceder 4 projfectio dos cndditos orgamentirios necessirios 
40 atendimento dos empenhos estimativos relativos As despesas contratadas para cada 
exercicio financeio; 

7. Jangarregulanmente no Sistema de Informmagies Gerenciais 
ede Planejamento —SIGPLAN, os dados relatives aexecucio orgamentiriadas agdes 

com metas fisicas cadastradas noexercicio; 

8. lancar regularmente no Sistema de Pessoal — SIPES os 
dados relativos a gastos com pessoal ativo, inativo e pensionistas; 

9, confeccionar despachos em processos administrativos atinentes 4 matéria 
orgamentiria, sempre quando solicitade a auxiliaras diversas unidades adminiswativas; 

LO. mamer aiualizada a legislacdoreferentea oreumento piiblico 

{Plano Plurianual—PPA, Lei de Diretrizes Orgamentarias—-LDO, Lei Orcamentiria 
Aaual—LOA, Portarias SOF/MP, Portarias TSE); 

11 manter atualizada a paging da Secretaria de Orgamentoe Finangas—SOF 
naintranet, com informagéesrelativas ao orgamento anual desta justi¢a especializada; 

12. procedera levantamentos mensais junto Seco de Execuciio Orpamentatia 
—SEORC, objetivandoa previsdo dos saldos orgamentirios, tendoem vista a projectio 

dos gastos atéo final doexercicio; 

13, lancar, no Sistema Integrado de Administracao Financeira 
~ SIAFL, os dados relati vos is atividades desenvolvidas na Seco. 

b) A Segia de Execugdo Orcamentéria— SEORC, compete: 

1 .proceder ao acompanhannento, andlisee avatiaciin dacxecugio 
orgamentaria do Tribunal, emitindo. sistematicamente, relatérios; 

2. proceder i execugiio das notas de empenho das despesas 
regularmente autorizadas; 

3. alocar as despesas quanto ao Programa de Trabalho, 
Elemento de Despesa, Subelemento ¢ Plano Intemo,; 

4, fomecer informagées amalizadas scbreo saldo orgamentiria 
paraas aquisigdes e contratagbes deste Tribunal; 

3. pré-empenhar o valor para as aquisigdes e contratagies 
deste Tribunal, garantindo a disponibilidade orgamentéria quando da efetivagiio do 
negécio; 

6. controlar o valor das aquisigdes e contratages realizadas 

por dispensa de licitagiio, conforme disposto no art. 24, le II, da Lei n.*8.666/93; 

7. acompanhar a execugiio mensal dos contratos globais e 

estimati vos, reforgando-os ou anulando-os quando necessdrio; 

8. proceder a anulacio dos saldos dos empenhos edos pré- 
empenhos porventura existentes a0 final de cada exercicio; 

9. langar no Sistema Integrado de Administragio Financeira 
— SLAF, os dados relativos as atividades desenvelvidas na Segio, 

H- Compete 4 Coondenadoria Contibil e Financeira—COOFI, 
coordenar, dirigir e orfentar as atividades de andlise de fatos contabeis, financeinosede 
planejamento e operacionalizagiio dos recursos contibeis e financeims recebidos pelo 
Tribunal, nos termos das atribuighes das segdes a seguir especificadas: 

a) A Seciio de Programagiioe Execugo Financeira—SEPEF, compete: 

1, proceder a realizagio de atos de conferéncia econtrole que 
antecedem a efetivagdo do pagamentode despesas; 

2. efetuar, mediante autorizagio. os pagamentos das despesas
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com pessoal, material, servigos, diirias, restos a pagar, de exercicios anteriores, bem 

como quaisquer outros dispéndios que exijam safda de numerdrio: 

3. realizar as transferéncias financeiras aos responsdveis por 
suprimentos de fandos: 

4, controlar, em conjunto com a Seciio de Contabilidade — 
SCONTea Seciiode Analise e Contomidade Contabil-SANAC. ossaldes financeiros 
das contas de Tribunal. computando os dados em registros especificos, procedendoa 

eonciliagaobancaria; 

5, efetuar os descontos fiscais e de demais consipnagdes, 

emitindo os respectivos Documentos de Arrecadagio de Receitas Federais - DARF, 
Documentos de Amecadaciio Municipal - DAR, Guias de Previdéncia Social - GPS, e 
demaisdocumentos de arrecadagao aos ouuos érgiios de previdéncia; 

6, controlar e manter organizados os regisiros contdbeis dos 
recursos concedides a0 TRE pelo Tribunal Superior Eleitoral -TSE eaqueles decorrentes 

dacvlebragiio de convénios com o Estado eos Municipios: 

7. efetuar o controle de sub-repasses financeires oriundos do 

TSE ov aele enviados; 

8. emitir as Guias de Recolhimento da Unito - GRU 

necessdrias paraos recolhimentos devidos ao Exirio, 

9. controlar quaisquer devolugées de recursos por parte de 

teceiros por motivo deressarcimentos a0 Enirio, eferuando os devidos ajustes contabeis- 
finanociros; 

10. Jangarno Sistema Integrado de Administragdo Financeira 

—SIAFI os dados relativos 4s atividades desenvolvidas na Segito: 

11. gerar, mensalmente, a Guia de Recolhimento do Fundo 

de Garantiado Tempo de Servigoe Informagdes 4 Previdencia Social - GFIP: 

12. registrar, anualmente, os dados relativos 208 pazumentos de fomecedores 
ao TRE-CE na Declaragdo Anual de Rendimentos'— DIRF a ser encaminhada 4 

Secretaria da Receita Federal - SRF; 

13. procederao cadastrode fomecadores pagos optantes pelo 

simples aser enviado & SRF; 

14. emitir, mensalmente, relatério de recolhimento via SIAFI 
do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza—ISSQN, aser remetido por meioda 

Declaracdo Digital de Servigas - DDSNet; 

15, manter a guarda de toda a documentagio relativa aos 
pagamentos eferuados por este Egnégio anualmente. 

b) A Segiio de Contabilidade—SCONT. compete: 

1 efetuar a apropriagaio contibil, por meio do Sistema Integrado 
de Administrago Financeira - SIAFI, das despesas relativas a0 pagamentode pessoal; 

2. proceder, apdsandlise, no SLAFTA apropriaao contabil das 
despesas, devidamente liquidadas, relativas ao fornecimento de bense servigos: 

3. realizar ajuste de classificagZo.contébil, por meiodo SIAFI, 
Avista da documentzciio comprobatéria de atos e fates, por meio de notade langammento; 

4, verificar a regularidade fiscal de fornecedores de bens e. 

servigas pot ocasidio da contabilizagito da respectiva despesa, solicitando aregularizagda 

daemptesacontratada, caso-o prazode validade esteja vencido; 

5. contabilizar as retengdes ibutdrias e previdenctdrias, 

conforme legislagiio pertinente; 

6. controlar eanalisur, simteticamente, as prestages de contas 
dos suprimentos de fundos, procedendo as reclassificagdes das despesas, bem como 
providenciar a baixa do suprido, apés a aprova¢io, por meio do Sistema Integrado de 
Adininistrac#o Finanoeira - SIAFT, 

7. comunicar formalmente 4 Coordenadoria Contabil e 
Financeira- CCOFI a falta de. apresentagiio de prestagio de contas de suprimento de 
fundos, ber como os responsiveis considerados emaleance; 

8. lancar mensalmente no Sistema Integrado deAdministragao 
Financeira- SIAFl os relatérios “Resumo de Movimentagio Mensal deAlmoxarifado 
-RMA” e “Relatdrio de Movimentagio de Bens Méveis - RMB”; 

9. efetuar a. conformidade difiriados atosefenados no Sistema 

Integrado de Administragiio Finanozira-SLAFI, pelas segGes envolvidas, 

10. efetuara classificacao contibil nos prooessos de aquisicao 

e formecimento de bens eservigos deste Tribunal. 

c) A Seco de Andlisee Conformidade Contabil-SANAC, 
compete:   

| prestarassisténcia, orientagiio e apoio técnicos.em matéria 

contabil, 20 ordenador de despesa, gestor financeiro e responsdveis por bens, direitos e 

obrigagdes no Ambito do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara: 

2, verificar a conformidade de suporte documental eferuada 

pela unidade gestora:; 

3, assinar, bem como analisar balangos. balancetes e demuis 
demonstagdes contabeis da unidade gestora jurisdicional, 

4, procedera andlise didvia da escriturag4n contébil efetuadano 
Ambito do TRE-CE, verificando sua consisténcia junto 4s Normas Brasileims de 
Contabilidadee demais normatizacGes do Conselho Federal de Contabilidade; 

S§.zealizar aconformidadedos registros no Sistema Integradede Administragao 
Financeira da Unido - SIAFI desatos de gestio orgamentria, financeim e patrimonial 

praticadas pelo ordenador de despesa e responsiveis por bens piiblicos, 4 vista das 
normas vigentes, de tabela de eventos do SIAFI e da conformidade documental da 

unidade gestora; 

6, elaborar relatério anual de execugiio orgamentdria que 
compard a tomada de contas do ordenador dedespesae demais responsdveis por bens 

e valores no dmbito do TRE-CE; 

7. efewar, quando necessrio, registros contibeis; 

8. apoiara érgiio central de contabilidade (Setorial Contabil 

—COFIC -TSE) na gestiio do SIAPI, 

9. preparara prestaciio de contas decada exercicio financeiro, 
inclusive através da elaboragdio de arquivos-modelo do Tribunal de Contas.da Unido; 

10. elaborar, quadrimestralmente e anualmente, de forma 

consolidada, o Relatdrio de Gestio Fiscal, acompanhando os gastos de pessoal do 
TRE-CE perante os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar n°’ 101, de04/05/2000), 

11. confeccionar relatérios, relativos 4 matéria contibil, 

exigidos pela legislagio, pela Setorial Contabil do TSE. ou, ainda. pelo Egrégio de 

Contas da Unido; 

12. promover andlise das rotinas ¢ dindmicas contibeis 
utilizadas pela Seciio de Programacdoe Execucio Financeira - SEPEF e pela Segio de 
Contabilidade - SCONT, otimizando-as quando se Fizer necessirio; 

13. arquivaradocumentagio necessiria Aelaboragio da tormada 

decontas anual do ordenador de despesas deste Tribunal. 

CAPITULOX 
DASECRETARLADECONTROLEINTERNO 

Art. 25, Compete 4 Secretaria de Conrele Intemo—SCI, 

planejar,coordenar, dirigir e controlar as ati vidades de controle intemoede auditoria no 
Aimbito deste Tribunal, propondo diretrizes, normas, critdrios e programas a serem. 
adotados naexecugio dessas ati vidades, bem como acriagiode comissGes técnicas com 

afinalidade desistematizar, orientar normativamente, acompanhar e avaliaras atividades 

das unidades gestoras do Tribunal eoutas atribuigdes abaixo distribuidas: 

I — Compete 4 Coordenadoria de Acompanhamento e 

Otientagdo 4 Gestiio — COGES, coordenar, orientar e acompanhar os atos de gestdo 
relativos a licitagdio e comtrates, A execugdo orgamentiria, financeira, patrimonial e 
contabil, assim como os referentes 4 admissiio e ao desligamento de pessoal ¢ & 

concessio de aposentadorias e pensdes, nos termos das atribuigdes da seqiio a seguir 

especificada: 

a) A Segdo de Acompanhamente ¢ Orientagiio as Gesties 
Administrativaede Recursos Humanos — SAGES, compete: 

].executaras atividades de acompanhamento, orlentagioe 
emissiode pareceres que visem racionalizar a execugiin da despesa, bem comoaunientar 
aeficiénciaeeficéciada gest#o orcamentiria, financeirae parimonial; 

2. realizar auditorias operacionais sobre o sistemade pessoal, 
verificando aexatidioe suficiéncia dos dados rélativos 4 admissao edesligamento de 
pessoal ea concessiio de aposentadorias e pensdes, manifestando-se sobresua eficiicia, 

para fins deregistro; 

3. providenciar ou promover o atendimento as diligéncias 
solicitadas pelo Tribunal de Contas da Unido, 

4, propora realizacao de diligéncias para que. os responsiveis 

corrijam deficiéncias ou eros de informacao, ajustando os atos 4s normas vigentes, 

5. efetuaraandlise dos procedimentos de pagamento, verificando
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aregularidade dos estigios de despesa; 

6, analisar os atos de gestio origindrins dos processos. 

licitatérios, suas dispensas e inexigibilidades ¢ os contratos deles decorremes, atentando 

pata o cumprimento dos principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, daigualdade, da publicidade e da probidade administrativa; 

7, propor a impugnagéo de atos de gestiio vinculados a 
licitagdes, contrates ede pessoal, bem comoos relatives aaquisigdes de benseservicos, 
consideradas irregulares ou ilegais, sugerindo a realizaciie de auditorias: 

8. verificar a correta aplicagiio dos indices de reajuste dos 
contratos celebrados pelo Tribunal, observando o periodo de vigéncia e os indices 

pactuadas; 

9, manter registro das decisdes do Tribunal de Contas da 
Unido relacionadas aos processes de admissio, desligamento, aposentadoriae pensiio. 

H — Compete 4 Coordenadoria de Auditoria e de Contas 
Eleitorais ¢ Partidirias- COAUD, coordenar, acompanhar e avaliar os trabalhos de 
auditoria interna sobre os sistemas de execucao orgamentaria, financeira, patrimonial e 

contabil, de pessoal edemiais sistemas administrati vos das unidades da Secretaria do 
Tribunal, bem como coordenar, dirigir, orientar e organizar as atividades relacionadas 
aoexame ¢ instrugio de processos de prestaco de contas anuais dos partidos politicos, 
assim como dos candidatos e comités financeiros relativas 4s campanhas eleitorais, 
verificando sua regularidade, nos termos das atribuigdes. da seciio a seguir especificada: 

a) A Seco de Auditoria Intema e de Contas Eleitorais ¢ 
Partiddrias-SEAUD, compete: 

L. executar as ati vidades de auditoria nas unidades gestoras, 

visando a comprovar a legalidade, avaliar os resultados ¢ centificar os atos de gestiio 

contabil, orgamentaria, financeira e patrimonial dos agentes responsdveis, bem como 

aconipanhar as providéncias adotadus pelas dreas e unidades jwditadas; 

2, analisar, sob-os principios orgamentdrios ¢ financeiros. os 
processos licitatérios, suas dispensas ¢ inexigibilidades, e os contatos deles decorrentes: 

3. analisaras prestagdes decontas dos suprimentos de fundos; 

4. promoverdiligéncias, a fimde que os responsiiveis comijam 
deficiéncia ou erro de informagao, ajustandoo ato ds normas legais; 

5. elaborar os relatérias de tomada de contas dos ordenadores 
de despesus responsiiveis por bens e materiais de propriedade ou responsabilidade da 
Unido: 

6, acompanhar os processes administrati vos e disciplinares, 
observando a eventual apuragio deresponsabilidade, bem como ressarcimento dos 

prejuizos causadas ao Erdrio, quando for o caso; 

7. ofientar os partidos politicos e candidatos quanto aos 

procedimentos legais na elaboragiio das respecti vas prestacdes de contas; 

8. publicar os demonstrativos financeiros dos diretdrios 
regionais em imprensa oficial; 

9, efetuar, no Ambito estadual, andlise de prestapdes de contas anuais des 
partidos politicos e, nas campanhas eleitorais, dos candidatos e comités financeiros, 
exercends a fiscalizagioda movimentacdo financeim ocomida, incluindo orecebimento, 
odepésito ¢ a aplicagdo de recursos oriundos ou no do funda partiddrio, bem come 
propor diligéncias nos autos dos respecti vos processes, quando imprescindlveis 4 

complementagiio de informagies, emitindo, em todos os casos, os pareveres necessairios; 

10. promover reinamento visando a crientar os servidores 

responsdiveis pelo exame das contas dos partidos politicos ede campanhas eleitorais. 

TITULOM 

DAS ATRIBUICOES DO PESSOAL 

CAPITULOI 

DASATRIBUICOES DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO 

SECAOI 

DODIRETOR-GERAL 

Art.26, Ao Diretor-Geral compete: 

1 -dirigir, coordenare supervisionaras ati vidades das unidades 
administrativas da Secretariado Tribunal;   

II - despachar nos processos administrativos, apds a 
manifestagdio dos Secretdrios e Assessores; 

I -determinar. quando entender cabivel, a manifestagiio da 
Assessoria nos processos administrati vos encaminhados 4 Diretoria-Geral: 

IV - secretarlaras sessGes do Tribunal: 

¥ - cumprir e fazer cumprir as decisées do Tribunal ¢ da 
Presidéncia: 

V1 -baixar portarias e ordens de servigos no dimbito de suas 
atribuigdes; 

VII - submeter & Presidéncia a proposta orgamentéria do 
Tribunal, os pedidos de crédito 2 tomadas de contas, devidamente organizadas e 
conferidas, para encaminhamento aos érgiios competentes; 

VII - submeter 4 Presidéncta as decisdes que impliquem 
despesas, quando no the for delegada acompeténcia de ordenador de despesas, nos 

termos do Regimento Intemo do Tribunal; 

TX -instaurar, ais comunicagioda Secretariade Admministragiio 
— SAD, processo administrativo para apurar infragdes na execugiio dos contratos, 
aplicandoa penalidade cabivel ou submetendo, nos cases previstos em lei, Aapreciagiio 
da autoridade competente; 

X- autorizar, apds.o cumprimento das obrigagies assumidas, 
aliberagiio ou restituigio das zarantias prestadas nuexecugio dos contaatos: 

XI -indicara Presidéncia, quando solicitacto, os substitutos 
paraas fim¢des comissionadas apés manifestagio dos respectivos Secretdrios, quando 
necessario; 

XMl=expedir, mediante portaria, instrugdes sobrea concessin 
de férias aos servidores da Secretaria; 

XU] - autorizar, alterar ¢ ressalvar a concessito de férias aos 
servidores lotacdos na Secretaria do Tribunal; 

XIV -conceder, quando na ordenacdo de despesas. didrias, 
auxilio-natalidade, saldrio-familia, auxilio-funeral, auxtlio-reclusio, auxflio-crechee 
adicional por tempo de servigo; 

XY - conceder licencas 4 gestante, A adotante, A paternidade, 
capacitagao, para tratamento de salide enos casos de acidente em servico: 

XVI -autorizar, paraos fins !egais, a incluso dos dependentes 
Nos assentamentos dos servidores para efeitode pensao vitalicia, pensiio temporiria, 
auxilio-natalidadee dedugiio em imposto derenda; 

XV —nomear, mediante indicagao dos secretirios, ou, em 
sendoo caso, deoficio, as Comissdes de icitagdo, da Tomadade Contas do Almoxarifado 
da Secretaria do tribunal, de Inventirio dos Bens Méveise Iméveis do Tribunal, demais 
comissbesnecessirias para o desempenho de tarefas especificas, previstas em lei e neste 
Regulamento, bem como os gestores para acompanhamento e fiscalizagdo dos contratos 
firmados pelo Tribunal; 

XVIII - instaurar sindicincia administrativa para apurar 
imegularidades praticadas no Ambito da Secretaria do Tribunal; 

XIX - instaurar processo administrativo disciplinare aplicar 
as penalidades de advenéncia e de suspensic até 30 (trinta) dias aos servidores da 

Secretaria, encaminhando, nos demiais casos, os autos ao Presidente do Tribunal para 
decisiio e aplicacio das medidas cabiveis: 

XX - presidir a Comissiio Especial de Avaliacdo de 
Desempenho Funcional; 

XXX] -determinaro arquivamento de documentos, expedientes 
€ processos admninistratives que nao sejam dacompeténcia da Presidéncia; 

XXO - subscrever a correspendéncia oficial do Tribunal, 
ressalvada ade competéncia privativa da Presidéncia; 

2<XIll - proceder a alocagio de bens permanentes do patriménio 
do Tribunal nas unidades administrativas e cartérios das zonaseleitorais, podendo tal 
aribui¢io ser delegada ao Secretiirio de Administracio, 

XXTV - subscrever certiddes no Ambito de suas atribuiges; 

XXY - delegar atribuigdes nas hipdteses previstasem lei ou 
neste Regulamento; 

XXVI - represemar o Tribunal, quando designado pelo 
Presidente, em atos e solenidades piiblicas; 

XXVII-subscrever, juntamente como Presidente, as atas das
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sessdes, providenciando a sua publicagiio no érgio offcial: 

XXVIT- subscreveras certiddes de julgamento dos processas. 

apreciados pelo Thbunal; 

XXIX' - encaminhar ao Presidente ou as unidades 
administrativas competentes os documentos pretocelizados no Tribunal; 

XXX -subscrever as carteiras de identificacde funcional dos 
servidores; 

XXXI-despachar, periodicamente, com o Presidente sobre 
assuntes no Ambito de suas atribuigdes; 

XXXII -reunir-se, periodicamente, com os sceretrtos para 
deliberar sobre questdes de interesse da administragiio da Secretaria do Tribunal e das 
zonas elvitorais; 

2OXXII - responsabilizar-se pelaelaboraciio do Relatdrio de 
Atividades decada gestio; 

XXXIV - determinar que sejam consignados, nos 

assentamentos funcionais, elogios aos servidores: 

XXXV-conceder honirio especial didrioanservidorestudante, 
quando comprovada a incompatibilidade entre o hordrio escolar eo do funcionamenta 
da Secretariado Tribunal, observadaa devida compensagio c respeitadoo comparecimenta 
ao trabalho-em todos. os. dias da semana; 

XXXXYI- submeterd Presidénciaos processos administratives 
que por determinacio legal ou regimental devam ser apreciados pelo Pleno do Tribunal: 

XXXVII - delegar, se ndo howver impedimento legal. parte 
desuacompelénciaaos secretirios, quando for conveniente em razdo de circunstincias 
de indo! técnica e/ou juridica, desde que nao implique ata de ordenagiio dedespesa; 

XXX VIL -exercer quaisquer outras ati vidades decorrentesddo 
exerciciodo cargoou fungiioou que sejam determinadas por autoridade superior. 

SECAOII 

DOS SECRETARIOS 

Art. 27, Aos secretarios compete: 

I-planejar, organizar, coondenar e controlar as atividades das 
unidades 

administrativas no dmbito da secretaria; 

Il -elaborar eencaminhar ao Diretor-Geral planos de agiio e programas de 

trabalho; 

Ill - assistit o Diretor-Geral nos assuntos afetos asua dreade 

anagng, 

TV -reunir-se, periodicamente, com os coordenadorese chefes 

de seco para deliberar sobre questies de interesse da secretaria; 

V - propor 4 Secretaria de Gesto de Pessoas - SGP, a 
realizacSode treinamentos, cursos, seminaries. com o objetivo de aperfeigoar a capacttacaio 
técnica do quadro funcional da secretatia, indicando os servidores para participarem de 
taiseventas; 

VI -distribuir, nas coordenadorias, os servidores lotados na 

secTetaria, promovendo remanejamentos de acordo com anecessidade do servigo; 

Vil-subscrever certidées, no ambito de suas atibuigées, 

‘Vil -integrara Comissiio Especial deAvaliagiode Desempenho 

no processo de avaliagdo de servidor lotado nasecretaria; 

IX-exarar despachos, prestar informagies e emitir paneceres 

Thos processos administrativos ¢expedientes compreendidos no dmbite desuas atibuiges, 

X - propor 20 Diretor-Geral a instauragio de processa 

administrativo disciplinar, 

XI -delegar atribuigdes no Aimbito de sua competéncia; 

XII - subserever eexpedir comunicagdes intemas; 

XIU-indicar ao Diretor-Geral os servidores !otados na secretaria 
para viagens e concessiio de didrias, por motivo de servic, 

XIV - proporao Diretox-Geral a celebragdio de coavénios ou 

comtratos, bem como a expedigio de ates normativos ¢ administrativos, no interesse das 

  

atividades da sccretaria: 

XV - indicar a0 Diretor-Geral, quando solicitado. o seu 
substituto bem como os dos respectivos ocupantes de funcdes comissionadas ou cargos 
emcomissio no ambito da secretaria, 

XVI - substituir o Diretor-Geral, quando designado pelo 

Presidente: 

XVII - exercer quaisquer outras atividades decorrentes do 
exerciciodo cargo ou fungiio ou que sejam determinadas pela autoridade superior. 

§ 1° Compete ao Secretirio Judiciério: 

I - supervisionar e orientar a execugiio dos serviges 
administrativos ¢ judiclrios dos 6rgiios subordinados quanto A regularidade dos atas 

cartoriirios, berm coma o exato curmprimento das normas processunis, procedimentais ¢ 
regimentais pertinentes: 

II -sugerirao Diretor-Geral a propositura. junto.ao Tribunal, 

dactiagiio de novas classes nu tabela de classiticagdo e ainclusiio de procedimentos que 
nao tenham sido previstos; 

TN -subscrever informagGes ecettiddes ex pedidas nos processas 
jodiciais, editais, cartas de ordem, mandados de citagio. intimagio e notificagio, bein 
como as pautas de julgamento e-expedientes remetidos para publicagao; 

IV - autenticar cdpias extrafdas dos processes, 

§ 2° Compete ao Secretiirio de Gestdo de Pessoas integrar. 
como membro permanente, a Comissiio Especial de Avaliagiio de Desempenho de 

Servidores. 

SECAOT 

DOS ASSESSORES-CHEFES 

Art. 28. Compete aos ussessores-chefes das unidades de 
assessoria planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e revisar todas as 
atividades da unidade, competindo-thes, ainda: 

| - estabelecer politicas, diretrizes de trabalho e medidas a 
seremt observadas pelas respectivas unidades; 

Tl -fomentar a integragoda unidade com as demais secremarias 

eseqdes do Tribunal; 

Il -sugerir providéncias paraa capacitagio dos servidores da 
unidade respectiva ¢ para o seu aprimoramento-continuado; 

IV-fomentare fazer cbservar as politicas de Gestaio de Qualidade 

e oUITOS programas de natureza similar aplicados no Ambito do Tribunal Superior 
Eleitoral; 

¥ - prestar informagGes ¢ elaborar demonstrativos e relatérios dos atas 
praticados pelas respectivas unidades; 

VI- praticar outros atos que reputar necessaries para melhor consecugio das 

atividades da unidade. 

SECAQIV 

DOS ASSESSORES DOS JUIZES DO TRIBUNAL 

Art, 29. Aos assessores dos juizes do Tribunal compete: 

| - prestarassessoramentoem matéria juridicacadministrativa 

ao juiz do Tribunal; 

II -examinar, controlar e acompanhar petigGes e processos 

conclusos ou distribuidos aos juizes; 

TI - controlar a coletfinea de acéniZos do Tribunal e dos 

julgados dos jufzes; 

TV - pesquisar a legislagio, a doutrina ¢ a jurispredéncia 

referentes i matéria versada.em cada processo; 

¥ - executar tabalhos que concorram para a celeridade do 
julgamento dos processes ¢ da elaboragdo dos respecti vos acdirdiios, controlande as 
pautas de julgamento; 

VI-classificar os votos proferidos pelo juize manté-losem 

arquivo; 

VII - cooperar na revisilo das notas taquignificas ecdpias dos 

votos do relator, antes desua juntada aos autos: 

‘
e
,
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VIII - selecionar, dentre os processos conclusos ao relator, 

aqueles que versem sobre questGes de soluciio ja compendiada na jurisprudénciadas 
wibunais regionais ekttorais edo Tribunal Superior Eleitoral, submetendo-os apexame 
e-verificagiio do juiz; 

TX - executar ounes rubalhos compativeis comsuas atribuigdes, 
que forem determinados pelo juiz, cujas instrugGes deverd observar. 

Parfgrafo Unico. O assessor a que se refere-esie-artigo, 
nomeado pelo Presidente mediante indicaydo do juiz do Tribunal, deverd ser bacharel 
em Direito. 

SECAOV 
DOS DEMAIS ASSESSORES 

Art. 30. Compete aos demais assessores executar. sob 
coordenagdo do chefe, as atividades da unidade, bem como sugerir medidas para 

melhoria na execugiio dos servigos. 

SECAO VI 

DOSCOORDENADORES 

Art. 31, A0s coordenadores compete: 

I -plangjar, coordenar eorientar a execucio das atividades da 
unidade, mantendo o secretirio informado sobre o andamento dos trabalhos; 

II - distribuir os servidores lotados na coordenadoria, bem 
como propor aalteragiic da lotaciio dos mesmos para outra unidade; 

IIT - requisitar o material de expediente para a coordenadoria; 

TV - assinaras certiddes expedidas pela coordenadoria; 

V -identificar procedimentos adequados para realizac3o dos 
servigos. a atualizacdo ¢ organizagio das informagoes da coordenadoria: 

VI-sugerir procedimentos e metodologias de trabalho para 
melhoriados servigos; 

VII - exercer quaisquer outras atividades decorrentes do 

exercicio da fimgao ou cargo que sejam determinadas por autoridade superior, 

CAPITULOD | 
DAS ATRIBUIGOES DOS OCUPANTES DEFUNCOES COMISSIONADAS 

SECAOI 

DOS CHEFES DE SEGAO 

Art.32. Compete aus chefes de seco orientare executar a5 

atividades da secdo, assistindo o superior hierirquico em assuntos de sua competéncia. 

bem como sugerir normas e medidas para melhoriada execucdo dos services. 

SECAOII 

DOS OFICIAIS DE GABINETE 

Art. 33, Compete aos oficiais de gabinete orientar e exercer as atividades 
administrativas proprias de gabinete, controlando edistribuindo os expedientes, bem 
comoresponsabilizando-se pelas documentagdes da unidade. 

SECAOII 

DOS ASSISTENTES 

Art. 34, Compete aos assistentes executar as ati vidades da 
unidade administrative, assistindo ochefenos assuntos desua competéncia, ber como 
sugerir medidas para melhoriana execucio dos services. 

CAPITULO   

DAS ATRIBUICOES DOS SERVIDORES EM GERAL 

art. 35. Compete. aos servidores executar as tarefas que lhes 
forem determinadas pelos superiores de acordo.com as nemus legais e regulamentares, 
resguandada acompatibilidade com o respectivo cargo.ou funcao. 

TITULOIV 

DA RESPONSABILIDADE PELOS BENS 

Art.36. Todoservidor é responsivel pelo material que lhe for 
confiado para guardaou uso, 

§ 1°Os bens permanentes, em uso na Secretariado Tribunal. 
ficaraio sob a guarda eresponsabilidade de um servidor, conforme aseguime indicagiio: 

I- nos gabinetes do Presidente e do Corregedor Regional 
Eleitoral, os respectivos oficiais de gabinete: 

II - nos gabinetes do Diretor-Geral ¢ dos secretdrios, os 
Tespectivos assistentes; 

Ml -nas coordenadorias.o coordenador, 

TV - nas segdes, os respectivos chefes, 

§2°Os bens méveis das areas de uso comum, inclusiveos da Salade Sessdes 
edoAuditério, ficardo sob a guarda e responsabilidade da Coordenador de Servigos 
Gauis. 

§3°Os bens maveis do Depdsito ficarko sob aresponsabilidade 
do Coordenador de Material e Patrimonio. ° 

§ 4° Os secretdrios serio responsiiveis pela guarda dos bens 

permanentes em uso nas Tespectivas secretarias. 

Art, 37, Os bens permanentes cedidos pelo Tribunal ao 
gabinete do Procurador Regional Eleitoral ficarfio soba guardae aresponsahilidade do 
servidor por ele indicado. 

Art. 38. Os bens utilizacos por comissdes, grupos de trabalho 

Ouservigos especidis ficardo sob a guarda e aTesponsabilidade do respectivo presidente 
ousecretézio. 

Art. 39. Nas zonas eleitorais do Estado, os bens do Tribunal 
ficaréio sob a guardaea responsabilidade do servidor que exereer as aribuicées inerentes 

aosencargos de chefede cartério. 

Art.40, Compete ao servidor que fordesvinculadodocargo 
ou fungio passar a responsabilidade do material seb sua guarda ao seu substitute cu 
superior. 

Art.41. Seri feita pela Cocrdenadoria de Matexiale Parriménio 
-COMAP a verificagao do material permanente, quando oresponsdvel pela sua guarda 
deixar a fungiio ovo cargo. 

TITULO V 

DASDISPOSIGOES GERAIS ETRANSITORIAS 

Art. 42, As unidades administrati vas deverfio desempenhar 
outras atribuicdes que hes sejam indicadas pela autoridade superior no dmbito de suas 
fespectivas competéncias e prestar informagdes aos interessados sobre as atividades 
nelas desenvolvidas. 

Art.43, Decorridos seis meses da publicagao desta Resolucio, 
serdrealizada umarevisio do Regulamento, 

Pardgrafo Unico. Paraaefetivacdedodispostoneste artigo, as 
sectetarias ¢ demais érgdos deste Tribunal encaminhario, caso achem necessdrias, 
propostas fndamentadas dealteragSes do texto regulamentar para a Secretaria de Gestiio 
de Pessoas— SGP, a qual as analisarde compilard, remetendo-as, posteriormente, para 

a Diretoria-Geral e Presidéncia, para manifestaciio e encaminhamento ao Tribunal. 

Art. 44,Os casos omissos seriio decididos pela Presidéncia 
do Tribunal. 

Art. 45, Este Regulamento entrard em vigor nadatada sua 
publicagiio, revogadas as disposi¢desem contririo. 

Sala de Sessies do Tribunal Regional Eleitoral do Ceard, aos 
13 de setembro de 2006,
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Desa. Huguette Braquehais 

PRESIDENTE 

Des. R6mulo Moreira de Deus 

VICE-PRESIDENTE 

Dr. Celso Albuquerque Macedo 
JUTE 

Dz* Maria Nailde Pinheiro Nogueira 
JUIZA 

Dr. Jorge Luis Giro Barreto 
JUIZ 

Dr. Anasticio Jome Matos de Sousa Marinho 

JUIZ, 

Dr. Tarcisio Brilhante de Holanda 
JU 

Dr. Oscar Costa Filko 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 

eee 

JUNTA ELEITORAL 
SUBSTITUICAO DE COMPONENTES 

119% JUNTA ELEITORAL — Juazeiro do Norte (119° ZONA) 
Sr. Bruno Vilar Filgueiras para substituir como membro o Sr. José Janio Saraiva. 

Sra. Mariana Brito Gomes de Matos para substituir como suplente a Sra, Maria 
do Scecorto Brite Pajet.. 

Tribunal Regional Eleitoral, 20 de setembro de 2006, 

Des" Huguette Braquehais 
PRESIDENTE   

ik 

PAUTA N* 70/06 
Decorridas 48 (quarenta e cito) horas da publicagdo desta pauta, sera julgado, na 
primeira sessiio desimpedida, o seguinte processo: 

RECURSO EM REPRESENTAGAO POR CAPTACAO ILICITA DE 

SUFRAGIO N° 11008 CLASSE 46 

COMPLEMENTO: Recurso interposto contra decisio que. em sede de jutzo de 

Tetratagéo, julgou improcedente Representagiio Por Captagio tlicita de Sutragio. 

ORIGEM: Taud-CE (19° Zona Eleitoral) 

RELATGR: Juiz Tarcisio Brilhante de Holanda 

RECORRENTE: Idemar Lotola Cité 

ADVOGADOS: Hélio Parente de Vasconcelos Filho, José Viana de 

Abreu, Maria do Socorro Mariz Feitosa, Hepaminondas Feitosa 

Sobrinho. Solano Mota Alexandrino ¢ Sarah Feitosa Cavalcante. 

INTERESSADOS: Francisco Cleber Castelo Guedes 

ADVOGADOS: Audic Cavaleante Mota Dius, José Klénio Sampaio 

Veras e Cicero César Quezado Femandes 

RECORRIDOS: Patricia Pequeno Costa Gomes de Aguiar, Francisco 

Alves Passos, Luis Tomaz Dino e Luis Alves Neto 

ADVOGADOS Vicente Bandeira de Aquino Neto. Reno Ximenes Ponte, 

Tibério Cavalcante, Jodo Munhoz Jinior, Breno Leite Pinto, Leonardo 

Araujo de Sousa e Laerte Borges de Oliveira Junior 

INTERESSADOS: Coligagdio Taud Cada Vez Melhor, Partido do 

Movimento Democritico Brasileiro - PMDB 

ADVOGADA: Maria Regina Marcelino Gongalves 
  

Fortaleza/CE, 270 de setembro de 7006 

ALANA CASSIA CARLOS DE OLIVEIRA 
COORDENADORA - COPRO 

SANDRA MARA VALE MOREIRA 
SECRETARIA JUDICIARIA 

PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA 

AVISO 

Para ciéncia dos interessados, torno ptiblico que o T.R-E do Ceard alterou, o calendério de sessdes ¢ realizari, no més de SETEMBRO DE 

2006, sessSes ordindrias nos seguintes dias e hordrios: 
  

  

  

  

  

            

2" FEIRA 3° FEIRA  FEIRA 5° FEIRA 6° FEIRA SABADO DOMINGO 

i 
Dia 4 Dia 5 Dia 6 

17h 17h 17h 

Dia 11 Dia [2 Dia 13 

17h 16h30min 16h30min 

Dia [8 Dia 19 Dia 20 Dia 22 

L7h 16h30min 16h30min 17h 

Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 30 

17h 16h30min 16h30min 17h 16h       
  

FORTALEZA, 18 DE SETEMBRO DE 2006. 

Joaquim Boaventura Furtado Bonfim 
Diretor-Geral 
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