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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIAS, PROVIMENTOS E OUTROS ATOS DA PRESIDÊNCIA

PROVIMENTO Nº 17 /2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, usando de suas atribuições legais, dando atendimento 
ao que consta do Processo Administrativo nº 8500026-34.2015.8.06.0162, oriundo da Comarca de  Santana do Cariri,

RESOLVE:
Art. 1º – DESIGNAR, Antonio Marcos de Lima como TITULAR, e Antonia Devanilde da Silva como SUPLENTE, para 

presidirem as cerimônias de casamento civil cujos processos de habilitação tenham expediente no Ofício de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Cartório do Distrito de Araponga da Comarca de Santana do Cariri, até a instalação da Justiça de Paz no 
Estado do Ceará.

Art. 2º - Aplicam-se às designações constantes deste Provimento as demais disposições do Provimento 01/98, de 8 de abril 
de 1998, publicado no Diário da Justiça de 15 de abril de 1998.

Art. 3º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  Fortaleza, 11 de junho de 2015.

 Desembargadora MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE
 PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL Nº 08/2015

Altera dispositivos da Resolução do Órgão Especial n° 02, de 05 de março de 2015, que regulamenta, no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará, o Sistema de Registro de Preços de que trata o artigo 15 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e o artigo 11 da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por seu Órgão Especial, no uso de sua competência legal, por decisão 
unânime de seus componentes, em sessão realizada em 11 de junho de 2015, com fundamento no artigo 15 da Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e no artigo 11, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º O caput do art. 4° da Resolução n° 02, de 05 de março de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Caberá ao Tribunal de Justiça, órgão gerenciador, a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema 

de Registro de Preços, e ainda o seguinte:”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, em 11 de junho de 2015.
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RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL Nº 10/2015

Altera dispositivo da Resolução do Órgão Especial nº 01/2013.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por seu Órgão Especial, no uso da competência normativa que lhe é 
atribuída, por decisão de seus componentes, em sessão realizada em 11 de junho de 2015,

CONSIDERANDO os fundamentos já lançados na Resolução nº 01/2013, e a fim de assegurar a isonomia entre magistrados 
do mesmo Órgão de origem e que cumprem o seu dever laborativo à disposição de outro com semelhante missão institucional,

RESOLVE:
 
Art. 1º - Fica alterada a redação do parágrafo único do art. 4º da Resolução 01/2013 do Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça, que passa a vigorar da seguinte forma:
“Art. 4º [...]
...................................
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica àqueles que estiverem no exercício de mandato em 

associações de magistrados legalmente constituídas, tampouco aos convocados para atuarem como auxiliares da Presidência, 
da Vice-Presidência da Corregedoria da Justiça, inclusive de outros Tribunais, da Escola Superior da Magistratura do Estado do 
Ceará (ESMEC) e Diretor do Fórum da Capital.”

Art.2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Plenário Conselheiro e Desembargador 

Bernardo da Costa Dória, em Fortaleza, aos 11 de junho de 2015.

Desa. Maria Iracema Martins do Vale – Presidente
Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha
Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes
Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes
Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva
Des. Francisco Sales Neto
Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Des. Francisco Pedrosa Teixeira
Des. Emanuel Leite Albuquerque
Des. Francisco Gladyson Pontes
Des. Washington Luís Bezerra de Araújo
Desa. Maria Iraneide Moura Silva
Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite

PORTARIA Nº 1359/2015

Dispõe sobre nomeação e exoneração de cargo de provimento em comissão.

O Vice - Presidente do Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 53, 
inciso X, da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994, e o art. 5º, inciso III, da Lei estadual nº 12.483, de 03 de agosto de 
1995, 

CONSIDERANDO o que consta do processo administrativo nº 8509394-68.2015.8.06.0000,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, a partir de 16 de junho de 2015, EVELISE CASTRO MENEZES, matrícula nº 3091, do cargo em comissão 
de Gerência e Assessoria Judiciária de Assessora da 5ª Câmara Criminal, símbolo GAJ-1, e nomear MAYARA ALMEIDA 
DIÓGENES, Analista Judiciária, Área Judiciária, matrícula 7402, para o referido cargo, bem como autorizar sua disposição, da 
Vara Única da Comarca de Alto Santo para este Tribunal, a fim de exercer o referido cargo comissionado.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, em 15 de junho de 2015.

Desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes
Vice – Presidente do Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência

PORTARIA Nº 1356/2015

O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no exercício da Presidência, usando de suas 
atribuições legais, 

CONSIDERANDO que o Desembargador Carlos Rodrigues Feitosa foi afastado de suas funções judicantes por 90 (noventa) 
dias, a partir desta data, mediante decisão do Superior Tribunal de Justiça;

CONSIDERANDO que o Dr. Antônio Pádua Silva, Juiz de Direito da 5ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Fortaleza 
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integra o 1º quinto da Lista de Antiguidade de Entrância Final, 

RESOLVE convocar, ad referendum do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, o Dr. ANTÔNIO PÁDUA SILVA, Juiz de Direito 
da 5ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Fortaleza, para compor, por 90 (noventa) dias, a partir desta data, o Tribunal de 
Justiça, bem como, a 8ª Câmara Cível, durante o afastamento do Desembargador Carlos Rodrigues Feitosa, conforme decisão 
do Superior Tribunal de Justiça. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 15 de junho de 2015.

Desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes
VICE- PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

P O R T A R I A  Nº 1340/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando 
cumprimento à decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Lei 
estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará), com as alterações 
introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009 ,

R E S O L V E, nos termos do art. 180 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, 
pelo critério de ANTIGUIDADE, a Dra. SOLANGE MENEZES HOLANDA, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de 
Pacatuba, de Entrância Intermediária, para o cargo de Juíza de Direito da 9ª Vara de Execuções Fiscais e Crimes Contra a 
Ordem Tributária da Comarca de Fortaleza, de Entrância Final, vago em virtude da aposentadoria da Dra. Cândida Maria Torres 
de Melo Bezerra.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

PORTARIA N.º 1329   /2015

A PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nas 
disposições da  Resolução do Órgão Especial nº 04/2013, de 26 de julho de 2013 (DJ de 26/07/2013) e Resolução nº 09, de 22 de agosto 
de 2013 (DJ de 23/08/2013) e de conformidade com o Processo nº 8509344-42.2015.8.06.0000

DESIGNAR o Juiz de Direito FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Juiz Auxiliar da Presidência, para viajar a Brasília-DF, 
no período de 15 a 17 de junho de 2015, com o objetivo de participar da Solenidade de Posse do Professor Doutor Luiz Edson Fachin, 
no cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, no dia 16 de junho de 2015, concedendo-lhe o pagamento de 02 e ½  (duas e meia) 
diárias,  no valor unitário de R$ 804,10 (oitocentos e quatro reais e dez centavos), e uma ajuda de custo no valor de R$ 201,02 (duzentos 
e um reais e dois centavos), totalizando R$ 2.211,27 (dois mil, duzentos e onze reais e vinte e sete centavos), bem como passagem aérea 
no trecho FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA, para o Magistrado indicado.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA  PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 11 de junho de 2015.

DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE
PRESIDENTE DO TJCE

PORTARIA N.º  1355  /2015

O  VICE-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento nas disposições da  Resolução do Órgão Especial nº 04/2013, de 26 de julho de 2013 (DJ de 26/07/2013) e Resolução nº 
09, de 22 de agosto de 2013 (DJ de 23/08/2013) e de conformidade com o Processo nº 8509324-51.2015.8.06.0000

DESIGNAR A  DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Presidente deste Tribunal de Justiça, para viajar a 
Recife-PE e Brasília-DF, respectivamente,  no período de 15 a 17 de junho de 2015, com o objetivo de participar da Solenidade de Posse 
do Doutor Cid Marconi Gurgel de Souza, no cargo de Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no dia 15 de 
junho de 2015, em Recife-PE, bem como, participar da Solenidade de Posse do Professor Doutor Luiz Edson Fachin, no cargo de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, no dia 16 de junho de 2015, em Brasília-DF, concedendo-lhe o pagamento de 02 e ½  (duas e meia) diárias,  
no valor unitário de  R$ 846,42 (oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), e duas ajudas de custo no valor de R$ 
211,60 (duzentos e onze reais e sessenta centavos), totalizando R$ 2.539,25 (dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e cinco 
centavos), bem como passagem aérea no trecho FORTALEZA / RECIFE / BRASÍLIA / FORTALEZA, para a Desembargadora  indicada.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA VICE PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 11 de junho de 

2015

DES.  FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES
VICE-PRESIDENTE DO TJCE



Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

22Disponibilização: Segunda-feira, 15 de Junho de 2015 Fortaleza, Ano VI - Edição 1224Caderno 1: Administrativo

P O R T A R I A  Nº 1333/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 175 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, pelo critério de 
MERECIMENTO, o Dr. ROMMEL MOREIRA CONRADO, Juiz Titular da 2ª Vara da Comarca de Cascavel de Entrância Intermediária, 
para o cargo de Juiz de Direito da 21ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, de Entrância Final, vago em virtude da remoção da Dra. 
Adriana Aguiar Magalhães.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A  Nº 1334/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Lei estadual nº 12.342, de 
28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual 
nº 14.407, de 15 de julho de 2009 ,

R E S O L V E, nos termos do art. 180 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, pelo critério de 
ANTIGUIDADE, o Dr. CLÁUDIO IBIAPINA, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Pacatuba, de Entrância Intermediária, para o 
cargo de Juiz de Direito da 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, de Entrância Final, vago em virtude da aposentadoria do Dr. Pedro 
Pia de Freitas.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A  Nº 1335/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 175 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, pelo critério de 
MERECIMENTO, o Dr. ANTÔNIO CRISTIANO DE CARVALHO MAGALHÃES, Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Uruburetama de 
Entrância Intermediária, para o cargo de Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, de Entrância Final, vago em virtude 
da remoção da Dra. Dilara Pedreiro Guerreiro de Brito.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A  Nº 1336/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Lei estadual nº 12.342, de 
28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual 
nº 14.407, de 15 de julho de 2009 ,

R E S O L V E, nos termos do art. 180 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, pelo critério 
de ANTIGUIDADE, o Dr. FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Aquiraz, de Entrância 
Intermediária, para o cargo de Juiz de Direito da 16ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, de Entrância Final, vago em virtude do 
falecimento do Dr. José Lima de Oliveira.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará



Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

23Disponibilização: Segunda-feira, 15 de Junho de 2015 Fortaleza, Ano VI - Edição 1224Caderno 1: Administrativo

P O R T A R I A  Nº 1337/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 175 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, pelo critério 
de MERECIMENTO, o Dr. RICARDO EMÍDIO DE AQUINO NOGUEIRA, Juiz Titular da Vara Única da Comarca de São Gonçalo do 
Amarante de Entrância Intermediária, para o cargo de Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, de Entrância Final, 
vago em virtude da remoção do Dr. Roberto Ferreira Facundo.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A  Nº 1338/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Lei estadual nº 12.342, de 
28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual 
nº 14.407, de 15 de julho de 2009 ,

R E S O L V E, nos termos do art. 180 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, pelo critério de 
ANTIGUIDADE, o Dr. GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO CAVALCANTE, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Aracoiaba, 
de Entrância Intermediária, para o cargo de Juiz de Direito da 26ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, de Entrância Final, vago em 
virtude do acesso do Dr. Raimundo Nonato Silva Santos ao cargo de Desembargador.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A  Nº 1339/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 175 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, pelo critério de 
MERECIMENTO, a Dra. SUYANE MACEDO DE LUCENA, Juíza Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Aracati de 
Entrância Intermediária, para o cargo de Juíza de Direito da 20ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, de Entrância Final, vago em 
virtude da remoção do Dr. João Everardo Matos Biermann.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.
Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A  Nº 1341/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 175 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, pelo critério 
de MERECIMENTO, o Dr. RICARDO ALEXANDRE DA SILVA COSTA, Juiz Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 
Iguatu de Entrância Intermediária, para o cargo de Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, de Entrância Final, vago 
em virtude da remoção do Dr. Roberto Soares Bulcão Coutinho Júnior.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A  Nº 1342/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Lei estadual nº 12.342, de 
28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual 
nº 14.407, de 15 de julho de 2009 ,
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R E S O L V E, nos termos do art. 180 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, pelo critério de 
ANTIGUIDADE, a Dra. MARIA DO SOCORRO MONTEZUMA BULCÃO, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Maranguape, 
de Entrância Intermediária, para o cargo de Juíza de Direito da 10ª Unidade dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de 
Fortaleza, de Entrância Final, vago em virtude do acesso do Dr. Mário Parente Teófi lo Neto ao cargo de Desembargador.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A  Nº 1343/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento 
à decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 
do Tribunal de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro 
de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 175 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, 
pelo critério de MERECIMENTO, o Dr. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA HOLANDA JÚNIOR, Juiz Titular da 1ª Vara da 
Comarca de Itapagé de Entrância Intermediária, para o cargo de Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia, de 
Entrância Final, vago em virtude da remoção do Dr. Michel Pinheiro.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A  Nº 1344/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Lei estadual nº 12.342, de 
28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual 
nº 14.407, de 15 de julho de 2009 ,

R E S O L V E, nos termos do art. 180 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, pelo critério de 
ANTIGUIDADE, o Dr. ADRIANO PONTES ARAGÃO, Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tauá, 
de Entrância Intermediária, para o cargo de Juiz de Direito da 15ª Unidade dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de 
Fortaleza, de Entrância Final, vago em virtude da aposentadoria do Dr. Alfredo Alves Filho.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A  Nº 1345/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 175 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, pelo critério de 
MERECIMENTO, a Dra. FABIANA SILVA FÉLIX DA ROCHA, Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Baturité de Entrância Intermediária, 
para o cargo de Juiz de Direito da 22ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, de Entrância Final, vago em virtude da remoção do Dr. 
Ezequias da Silva Leite.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A  Nº 1346/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Lei estadual nº 12.342, de 
28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual 
nº 14.407, de 15 de julho de 2009 ,
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R E S O L V E, nos termos do art. 180 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, pelo critério 
de ANTIGUIDADE, o Dr. CLÁUDIO AUGUSTO MARQUES DE SALES, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Pacajús, de 
Entrância Intermediária, para o cargo de Juiz de Direito da 1ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Fortaleza, 
de Entrância Final, vago em virtude do acesso da Dra. Tereze Neumann Duarte Chaves ao cargo de Desembargadora.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A  Nº 1347/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Lei estadual nº 12.342, de 
28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual 
nº 14.407, de 15 de julho de 2009 ,

R E S O L V E, nos termos do art. 180 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, PROMOVER, pelo critério de 
ANTIGUIDADE, a Dra. ANA KAYRENA DA SILVA FREITAS, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Cascavel, de Entrância 
Intermediária, para o cargo de Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, de Entrância Final, vago em virtude da 
aposentadoria do Dr. Manoel de Jesus da Silva Rosa.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

PORTARIA  Nº 1331/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 188 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, REMOVER, a pedido, o Dr. 
GUIDO DE FREITAS BEZERRA, Juiz Substituto Titular da Vara Única da Comarca de Chaval, para o cargo de Juiz Substituto  Titular da 
Vara Única da Comarca de Coreaú, vago em virtude da promoção da Dra. Ticiane Silveira Melo.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

PORTARIA  Nº 1332/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 188 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, REMOVER, a pedido, a Dra. 
ARIANA CRISTINA DE FREITAS, Juíza Substituta Titular da Vara Única da Comarca de Tamboril, para o cargo de Juíza Substituta  Titular 
da Vara Única da Comarca de Paraipaba, vago em virtude da remoção da Dra. Cleiriane Lima Frota.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.
Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

PORTARIA  Nº 1348/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 188 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, REMOVER, a pedido, o Dr. 
JOÃO EVERARDO MATOS BIERMANN, Juiz de Direito titular da 6ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, para o cargo de Juiz de 
Direito da 18ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, vago em virtude do acesso da Dra. Maria de Fátima de Melo Loureiro ao cargo 
de Desembargadora.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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PORTARIA  Nº 1349/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 188 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, REMOVER, a pedido, o Dr. 
LUIS SÁVIO DE AZEVEDO BRINGEL, Juiz de Direito titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte, para o cargo de Juiz de 
Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte, vago em virtude da aposentadoria da Dra. Maria Nadir Araújo Papaleo.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

PORTARIA  Nº 1350/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 188 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, REMOVER, a pedido, o Dr. 
VICTOR NUNES BARROSO, Juiz de Direito titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Maracanaú, para o cargo de 
Juiz de Direito da 38ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, vago em virtude da aposentadoria da Dra. Maria Vera Lúcia de Souza Saleri.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

PORTARIA  Nº 1351/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 188 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, REMOVER, a pedido, a Dra. 
TERESA GERMANA LOPES DE AZEVEDO, Juíza de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Caucaia, para 
o cargo de Juíza de Direito Auxiliar da Comarca de Fortaleza, vago em virtude da aposentadoria do Dr. José Valdízio de Oliveira Mello.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

PORTARIA  Nº 1352/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 188 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, REMOVER, a pedido, o Dr. 
WILLER SÓSTENES DE SOUSA E SILVA, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Sobral, para o cargo de Juiz de Direito 
da 3ª Vara Cível da Comarca de Caucaia, vago em virtude da promoção do Dr. José Coutinho Tomáz Filho.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

PORTARIA  Nº 1353/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 188 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, REMOVER, a pedido, o Dr. 
JOSÉ HERCY PONTE DE ALENCAR, Juiz Substituto Titular da 2ª Vara da Comarca de Crateús, para o cargo de Juiz Substituto Titular 
do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, vago em virtude da promoção do Dr. José Ari Cisne Júnior.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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PORTARIA  Nº 1354/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento à 
decisão do Órgão Especial, tomada na Sessão Ordinária nº 12/2015, de 11 de junho de 2015, e com base na Resolução nº 09 do Tribunal 
de Justiça, de 04 de maio de 2006, alterada pela Resolução nº 23, publicada no Diário da Justiça de 23 de outubro de 2008,

R E S O L V E, nos termos do art. 188 da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará), com as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, REMOVER, a pedido, o Dr. 
ERICK OMAR SOARES ARAÚJO, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Itapiúna, para o cargo de Juiz de Direito da Vara 
Única da Comarca de Chorozinho, vago em virtude da remoção da Dra. Ricci Lobo de Figueiredo Filgueira.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

PORTARIA Nº  1357/2015

Dispõe sobre exoneração e nomeação de cargo de provimento em comissão.

O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 53, 
incisos X e XIV, da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994, e o art. 5º, inciso III, da Lei estadual nº 12.483, de 03 de 
agosto de 1995, 

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo n° 8509323-66.2015.8.06.0000,
RESOLVE:
 Art.1º – Exonerar, a partir de 11 de junho de 2015, RENATA RODRIGUES MOTA, matrícula nº 10355, do cargo de Direção 

Judiciária Superior de Assessora de Desembargador, símbolo DJS-2, com lotação no Gabinete do Desembargador Paulo Airton 
Albuquerque Filho, e nomear CAROLINA LEITE XIMENES, Técnica Judiciária, matrícula nº 104, para o referido cargo.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, em 15 de junho de 2015.

Desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência

PORTARIA Nº 1292/2015

Dispõe sobre a Concessão de Gratificação de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico por assistência a magistrado.
A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais com fundamento no inciso II, do 

art. 5º, da Lei nº 12.483, de 03 de agosto de 1995,

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo n° 8501811-29.2015.8.06.0001,

RESOLVE:
Art. 1º Cessar para o servidor João Everaldo Sales Filho, Técnico Judiciário SPJNM, matrícula nº 86.1/3, a percepção da 

gratificação pela execução de trabalho relevante, técnico ou científico, prevista no art. 132, inciso IV, da Lei estadual nº 9.826, de 
14 de maio de 1974, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), e, em substituição, conceder a referida gratificação, no mesmo 
valor, à servidora Jacy de Abreu Diógenes Meneses, Técnica Judiciária SPJNM, matrícula 12035.1/7, nos termos do artigo 5°, 
inciso VI da Portaria n° 938/2013, publicada no Diário de Justiça em 26 de agosto de 2013, em razão de exercer atribuições de 
assistência direta a magistrado, ambos lotados na Secretaria da 16ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza.

Art.2º Os efeitos financeiros dar-se-ão a partir da publicação desta Portaria.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DO CEARÁ, Fortaleza, em 08 do mês de junho de 2015.

Maria Iracema Martins do Vale
Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

PORTARIA Nº  1265/2015-TJ-SG -  O SECRETÁRIO GERAL DO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos arts. 120 a 123 da Lei nº 9.809, de 18.12.73 e de acordo com a 
portaria nº 1305/2012, de 14.08.12.

RESOLVE autorizar a entrega, mediante Suprimento de Fundos ao Dr. ANDRÉ TEIXEIRA GURGEL, Juiz de Direito Diretor 
do Fórum da comarca de SOBRAL-CE, da importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) à conta da dotação 33903000 FR 00, 
do vigente orçamento de 2015, conforme Nota de Empenho nº 01664, relativa ao processo nº 8500183-89.2015.8.06.0167, a 
fim de atender ao pagamento de despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento necessárias ao serviço da Comarca acima 
citada.

A aplicação dos recursos a que se refere esta autorização não poderá ultrapassar a 45 dias, a contar da data do seu 
recebimento, devendo o responsável apresentar a comprovação da despesa até 15 dias após concluído o prazo da aplicação. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Secretaria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em Fortaleza, 
aos 03 de junho de 2015

PEDRO HENRIQUE GENOVA DE CASTRO
SECRETÁRIO GERAL DO TJCE
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PORTARIA Nº  1276/2015-TJ-SG -  O SECRETÁRIO GERAL DO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos arts. 120 a 123 da Lei nº 9.809, de 18.12.73 e de acordo com a 
portaria nº 1305/2012, de 14.08.12.

RESOLVE autorizar a entrega, mediante Suprimento de Fundos ao Dr. FRANCISCO IREILTON BEZERRA FREIRE, Juiz 
Substituto da vara única da comarca de ICÓ-CE, da importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à conta da dotação 
33903000 FR 00, do vigente orçamento de 2015, conforme Nota de Empenho nº 01729, relativa ao processo nº 8509043-
95.2015.8.06.0000, a fim de atender ao pagamento de despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento necessárias ao 
serviço da Comarca acima citada.

A aplicação dos recursos a que se refere esta autorização não poderá ultrapassar a 45 dias, a contar da data do seu 
recebimento, devendo o responsável apresentar a comprovação da despesa até 15 dias após concluído o prazo da aplicação. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Secretaria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em Fortaleza, 
aos 08 de junho de 2015.

PEDRO HENRIQUE GENOVA DE CASTRO
SECRETÁRIO GERAL DO TJCE

PORTARIA Nº 1280/2015-TJ-SG - O SECRETÁRIO GERAL DO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos arts. 120 a 123 da Lei nº 9.809, de 18.12.73 e de acordo com a 
portaria nº 1305/2012, de 14.08.12.

RESOLVE autorizar a entrega, mediante Suprimento de Fundos ao Dr. RICARDO BRUNO FONTENELLE, Juiz de Direito  
Diretor do Fórum da comarca de MORADA NOVA-CE, da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) à conta da dotação 
33903000 FR 00, do vigente orçamento de 2015, conforme Nota de Empenho nº 01769, relativa ao processo nº 8500078-
35.2015.8.06.0128, a fim de atender ao pagamento de despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento necessárias ao 
serviço da Comarca acima citada.

A aplicação dos recursos a que se refere esta autorização não poderá ultrapassar a 45 dias, a contar da data do seu 
recebimento, devendo o responsável apresentar a comprovação da despesa até 15 dias após concluído o prazo da aplicação. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Secretaria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em Fortaleza, 
aos 09 de junho de 2015.

PEDRO HENRIQUE GENOVA DE CASTRO
SECRETÁRIO GERAL DO TJCE

PORTARIA Nº 483 /2015

Dispõe sobre substituição de titular de cargo comissionado.
O Secretário Geral e o Secretário de Gestão de Pessoas em exercício, no uso das atribuições que lhes confere o art. 1°, 

inciso VII, da Portaria n° 452/2013, publicada no Diário de Justiça de 03 de maio de 2013,
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 8508049-67.2015.8.06.0000,
RESOLVEM:
Art. 1° - Designar Lidiane Silva Santos, servidora à disposição, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, 

matrícula nº 7784.1/9, para responder por vacância pelo cargo em Comissão de Gerência e Assessoria Judiciária de Oficial de 
Gabinete/GAJ-2, pelo período de 18/03/2015 a 06/04/2015 (20 dias), e 07/05/2015 a 20/05/2015 (14 dias).

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA GERAL E SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, 

Fortaleza, em 11 de junho de 2015.

Edilson Baltazar Barreira Junior
Secretário de Gestão de Pessoas, em exercício

Pedro Henrique Gênova de Castro
Secretário Geral

PORTARIA Nº 1323/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO que o Dr. Francisco Carneiro Lima, Juiz de Direito da 4ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Fortaleza, é o segundo mais antigo magistrado do 1º quinto da Lista de Antiguidade de Entrância Final,

RESOLVE convocar, ad referendum do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, o Dr. FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Juiz 
de Direito da 4ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Fortaleza, para compor, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 10 de 
junho de 2015, o Tribunal de Justiça, bem como, a 1ª Câmara Criminal Isolada, durante a licença para tratamento de saúde do 
Desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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PORTARIA Nº 1322 / 2015-SEGER

Dispõe sobre notificação de alteração de nome.
O Secretário Geral, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, inciso VII, da Portaria n° 452/2013, publicada no Diário 

de Justiça de 03 de maio de 2013,
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 8508829-07.2015.8.06.0000,
RESOLVE:
Notificar, para fins de direito, que Mônica Raquel Brito Nunes, Analista Judiciária  especialidade Administração / SPJNS, 

matrícula nº 9453, lotada no Serviço de Registros Financeiros deste Tribunal, passou a assinar Raquel Brito Nunes, conforme 
averbação de sentença proferida pela Juíza de Direito da Comarca de Fortaleza, datada de 12 de setembro de 2014, nos autos 
do processo nº 0844216-80.2014.8.06.0001.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, em 09 do mês de junho de 2015.

Pedro Henrique Gênova de Castro
Secretário Geral

PORTARIA Nº 434 /2015 - SGP/

Dispõe sobre concessão de diárias para servidor

O  Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em respondência, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista a delegação de competência que trata a Portaria 452/2013, publicada no Diário da Justiça do dia 03 de 
maio de 2013,

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 8508015-92.2015.8.06.0000,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder diárias, aos servidores abaixo relacionados, em razão de viagem à Comarca de Caucaia, no mês de 
maio de 2015, com objetivo de executar trabalhos de desenvolvimento no âmbito do Projeto de Monitoramento da taxa de 
congestionamento, mediante Portaria nº 942, de 22 de abril de 2015 .

Nome Matrícula Cargo Período Diária c/
pernoite

Diária s/ 
pernoite

Valor das Diárias

Katia Michelle Matos 
de Oliveira

7709 Analista 
Judiciária

04,05,08,11,12,13,14,15 8 R$ 720,00 (setecentos 
e vinte reais)

Lilian Bastos Ribas de 
Aguiar

22550 Técnico 
Judiciário

04,05,08,11,12,13,14,15 8 R$  720,00 (setecentos 
e vinte reais)

Ana Paula Alcantara 
Gonçalves
Pessoa

8348 Analista 
Judiciária

05,11 12 3 R$ 270,00 (duzentos e 
setenta reais)

Leonel Gois Lima 
Oliveira

4500 Técnico 
Judiciário

04,05 2 R$ 180,00 (cento e 
oitenta reais)

Pedro Carlos Alves 
Cavalcante

632 Auxiliar 
Judiciário

11,12,14 3 R$ 270,00 (duzentos e 
setenta reais)

Valor total das diárias:
R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais)

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, em 03 de  

junho de 2015.
Edilson Baltazar Barreira Júnior
Secretário de Gestão de Pessoas, em respondência
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 474 /2015-SGP/SEGER

Dispõe sobre concessão de diárias para magistrados.

O Secretário Geral e o Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em respondência, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista a delegação de competência que trata a Portaria nº 452/2013, de 02 de maio de 
2013, publicada no Diário da Justiça eletrônico do dia 03 de maio de 2013, prorrogada pela Portaria 943/2015, disponibilizada 
no Diário da Justiça eletrônico de 22 de abril de 2015, considerando o que consta do Processo Administrativo nº 8500768-
79.2015.8.06.0026, RESOLVEM conceder diárias, aos magistrados abaixo relacionados, para realizar Inspeção nas Serventias 
Judiciais da(s) comarca(s) de Caucaia, no período de 27 a 30 de abril de 2015.

Nome Matrícula Comarca 
Titular

Qtde. de diárias
Valor total das diárias
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AGENOR STUDART NETO
201639

Senador 
Pompeu 4 ½ d

R$ 935,00 (novecentos e trinta e 
cinco reais)

DEMÉTRIO SAKER NETO
1094 Fortaleza 4 ½ d

R$ 984,20 (novecentos e oitenta e 
quatro reais e vinte centavos)

MIRIAN PORTO MOTA 
RANDAL POMPEU 200604 Fortaleza 4 ½ d

R$ 984,20 (novecentos e oitenta e 
quatro reais e vinte centavos)

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

SECRETARIA GERAL E SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, 
Fortaleza, em 05 de junho  de 2015.

Edilson Baltazar Barreira Júnior
Secretário de Gestão de Pessoas, em respondência.

Pedro Henrique Gênova de Castro
Secretário Geral

Republicado por Incorreção

PORTARIA Nº 484 /2015/SGP/SEGER

Dispõe sobre substituição de titular de cargo comissionado.
O Secretario Geral e o Secretario de Gestão de Pessoas em exercício, no uso das atribuições que lhes confere o art. 1°, 

inciso VII, da Portaria n° 452/2013, publicada no Diário de Justiça de 03 de maio de 2013,
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo n° 8501006-98.2015.8.06.0026,
RESOLVEM:
Art. 1°. Designar Josirley Aguiar de Sousa, Chefe de Serviço de Correições e Estatísticas do Interior/GAJ-3, matrícula nº 

10137, para substituir Marilza Peixoto Fontenele, Diretora de Divisão de Correições, símbolo GAJ-2, matrícula nº 812, durante o 
seu afastamento por 30 (trinta) dias de férias, no período de 11/05/2015 a 09/06/2015.

Art. 2°. Autorizar o pagamento previsto no art. 5° da Resolução n° 10, de 24 de abril de 2008, publicada no Diário de Justiça 
de 25 de abril de 2008, após apresentação do documento atestatório da efetiva substituição.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA GERAL E SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, 

Fortaleza, em 09 do mês de junho de 2015.

Edilson Baltazar Barreira Junior
Secretário de Gestão de Pessoas, em exercício

Pedro Henrique Gênova de Castro
Secretário Geral

PORTARIA Nº 480 /2015-SGP/SEGER

Dispõe sobre concessão de diárias antecipadas para magistrados.

O Secretário Geral e o Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em respondência, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista a delegação de competência que trata a Portaria nº 452/2013, de 02 de maio de 
2013, publicada no Diário da Justiça eletrônico do dia 03 de maio de 2013, prorrogada pela Portaria 1181/2015, disponibilizada 
no Diário da Justiça eletrônico de 27 de maio de 2015, considerando o que consta do Processo Administrativo nº 8500030-
31.2015.8.06.0143 do interesse do Dr(a). ANA CÉLIA PINHO CARNEIRO, Juiz(a) Auxiliar da 3ª Zona Judiciária, sediada na 
Comarca de Quixadá, RESOLVEM conceder 16 (dezesseis) diária(s) sendo, 13 (treze) com pernoite, no valor unitário de R$ 
467,50 (quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) e 03 (três) sem pernoite, no valor unitário de R$ 233,75 
(duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 6.778,75 (seis mil, setecentos e setenta e oito reais 
e setenta e cinco centavos), em virtude de designação para responder pela(s) Comarca(s) de Pedra Branca, no(s) mês(es) de 
junho de 2015.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

SECRETARIA GERAL E SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, 
Fortaleza, em 09 de junho de 2015.

Edilson Baltazar Barreira Júnior
Secretário de Gestão de Pessoas (em respondência).

Pedro Henrique Gênova de Castro
Secretário Geral
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PORTARIA Nº 485 /2015-SGP/SEGER

Dispõe sobre substituição de titular de cargo comissionado.
O Secretário Geral e o Secretário de Gestão de Pessoas em exercício, no uso das atribuições que lhes confere o art. 1°, 

inciso VII, da Portaria n° 452/2013, publicada no Diário de Justiça de 03 de maio de 2013,
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo n° 8508719-08.2015.8.06.0000,
RESOLVEM:
Art. 1°. Designar Marina Rayanne Barbosa de Oliveira, Oficiala de Gabinete, símbolo GAJ-2, matrícula nº 10718, para 

substituir Ana Virgínia da Silva, Assessora de Desembargador, símbolo DJS-2, matrícula nº 12112, durante o seu afastamento 
por 30 (trinta) dias, no período de 01/06/2015 até 30/06/2015, sendo 27 dias referentes às férias de 2006 (de 01/06/2015 a 
27/06/2015) e 3 (três) dias referentes às férias de 2008 (de 28/06/2015 a 30/06/2015), e designar Maria Regina Pereira Matos, 
Auxiliar de Serviços Gerais FPJNF, matrícula nº 5199, para substituir a Oficiala de Gabinete supracitada, pelo mesmo período, 
todas com lotação no Gabinete do Desembargador Francisco Barbosa Filho.

Art. 2°. Autorizar o pagamento previsto no art. 5° da Resolução n° 10, de 24 de abril de 2008, publicada no Diário de Justiça 
de 25 de abril de 2008, após apresentação do documento atestatório da efetiva substituição.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA GERAL E SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, 

Fortaleza, em 11 do mês de junho de 2015.
Edilson Baltazar Barreira Júnior
Secretário de Gestão de Pessoas, em exercício

Pedro Henrique Gênova de Castro
Secretário Geral

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0005346-85.2003.8.06.0000 - Precatório. Credor: SEGREDO DE JUSTIÇA. Herdeira: SEGREDO DE JUSTIÇA. Credor: 
SEGREDO DE JUSTIÇA (Espólio). Credor: SEGREDO DE JUSTIÇA (Espólio). Herdeira: SEGREDO DE JUSTIÇA. Credor: 
SEGREDO DE JUSTIÇA (Espólio). Herdeira: SEGREDO DE JUSTIÇA. Credor: SEGREDO DE JUSTIÇA. Credor: SEGREDO 
DE JUSTIÇA. Devedor: SEGREDO DE JUSTIÇA. Advogado: Dilson Araujo Freire (OAB: 3799/CE). Advogado: Antenio Almeida 
da Silva (OAB: 2341/CE). Advogado: Paulo Teles da Silva (OAB: 4945/CE). Advogado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/CE). 
Proc. Estado: Paulo Gustavo Bastos de Souza (OAB: 18715/CE). Proc. Estado: Joao Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/
CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 23316/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/
CE). Despacho:  - Certifique-se, como convém, o pagamento/provisionamento dos precatórios precedentes. Provisione-se, em 
seguida, o valor atualizado do crédito em subcontas a serem aberta em nome dos respectivos espólios/credores, procedendo-
se da mesma forma, em conta própria, em relação à verba honorária sucumbencial, a prol do respectivo beneficiário. Tal 
providência deverá ser cumprida com atenção às planilhas de págs. 732/736, 738/742 e 744/748, cálculos que homologo ante 
a expressa concordância da parte credora em relação ao valor do principal (págs. 758/761) e e tácito assentimento do ente 
devedor (pág. 762). Todas as contas ficarão à disposição da Presidência do Tribunal de Justiça até que efetivamente cumprido o 
determinado acima quanto ao efetivo pagamento/provisionamento dos precatórios precedentes, bem como à certificação quanto 
ao efetivo beneficiário da verba sucumbencial fixada no título executivo. Isso feito, conclusos os autos para a Presidência 
do TJCE a fim de viabilizar os pagamentos devidos aos espólios de DIMAS LEITE DE CARVALHO, GERALDO GOIANA DA 
SILVA e JOSÉ MILSON DE SOUSA, e após a apuração das retenções tributárias devidas sobre o saldo atualizado da conta de 
provisionamento, em favor do juízo da 2ª, 1ª e 3ª Varas de Sucessões da Capital, respectivamente; De sua vez, a liberação da 
parcela incontroversa dos honorários sucumbenciais ficará na dependência de concreta certificação do que determinado acima 
quanto a seu efetivo beneficiário por parte da Assessoria de Precatórios. Sendo o causídico impugnante o real beneficiário, 
autos ao Serviço de Cálculos para que se pronuncie sobre a impugnação realizada. Conclusos os autos, em seguida. Atente a 
Assessoria de Precatórios para a necessidade da reserva de numerário aqui determinada observar a cronologia dos créditos, tal 
como publicada no sítio eletrônico da Assessoria de Precatórios, presente na página do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
junto à rede mundial de computadores. Cumpra-se. Fortaleza, 11 de junho de 2015. Francisco Eduardo Fontenele Batista Juiz 
de Direito Auxiliar da Presidência - Portaria de delegação nº 198/2015.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0000231-63.2015.8.06.0000 - Requisição de Pequeno Valor. Requisitante: SEGREDO DE JUSTIÇA. Requisitado: 
SEGREDO DE JUSTIÇA. Advogado: Francisco Aprigio da Silva (OAB: 9073/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/
CE). Proc. Estado: Joao Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 
23316/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). Despacho:  - Acolho a manifestação da Procuradoria Geral 
de Justiça, presente às págs. 47/48. Requisite-se, pois, o pagamento, aguardando a Assessoria de Precatórios, pelo prazo legal, 
a regular liquidação do crédito. Decorrido o prazo, certifique-se eventual depósito, vindo os autos conclusos, para os devidos 
fins. Fortaleza, 9 de junho de 2015. Francisco Eduardo Fontenele Batista Juiz de Direito Auxiliar da Presidência - Portaria de 
delegação nº 198/2015.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0000293-06.2015.8.06.0000 - Requisição de Pequeno Valor. Requisitante: Helio Augusto de Carvalho. Requisitado: 
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss. Advogada: Samia Maria Oliveira Ribeiro (OAB: 7585/CE). Advogado: Eliude dos 
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Santos Oliveira (OAB: 7133/CE). Advogado: Thiago Camara Loureiro (OAB: 19245/CE). Despacho:  - Acolho a manifestação 
da Procuradoria Geral de Justiça e das Assessorias Jurídica e de Contas, presentes às págs. 32, 33 e 39/40. Requisite-se 
à representação da AGU encarregada do acompanhamento das requisições devidas pelo INSS o pagamento, aguardando a 
Assessoria de Precatórios, pelo prazo legal, a regular liquidação do crédito, devendo ser observado o tanto quanto apontado 
no parecer da Assessoria de Cálculos. Decorrido o prazo, certifique-se eventual depósito, vindo os autos conclusos, para os 
devidos fins. Fortaleza, 9 de junho de 2015. Francisco Eduardo Fontenele Batista Juiz de Direito Auxiliar da Presidência - 
Portaria de delegação nº 198/2015.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0000379-74.2015.8.06.0000 - Requisição de Pequeno Valor. Requisitante: SEGREDO DE JUSTIÇA. Requisitado: 
SEGREDO DE JUSTIÇA. Advogado: Paulo Teles da Silva (OAB: 4945/CE). Advogado: Antenio Almeida da Silva (OAB: 2341/
CE). Advogada: Georgia Campos Teles da Silva (OAB: 18141/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/CE). Proc. 
Estado: Joao Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). Proc. Estado: 
Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 23316/CE). Despacho:  - Acolho a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça e 
das Assessorias Jurídica e de Cálculos, presente às págs. 49, 50 e 53/54. Requisite-se, pois, o pagamento, aguardando a 
Assessoria de Precatórios, pelo prazo legal, a regular liquidação do crédito. Decorrido o prazo, certifique-se eventual depósito, 
vindo os autos conclusos, para os devidos fins. Fortaleza, 9 de junho de 2015. Francisco Eduardo Fontenele Batista Juiz de 
Direito Auxiliar da Presidência - Portaria de delegação nº 198/2015.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0000510-49.2015.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credor: SEGREDO DE JUSTIÇA. Devedor: SEGREDO DE 
JUSTIÇA. Advogado: Francisco Osmidio Brigido Bezerra Lima (OAB: 5091/CE). Advogado: Glauber de Jesus Nunes (OAB: 
23938/CE). Advogado: Francisco Luciano Vidal (OAB: 4327/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/CE). Proc. 
Estado: Joao Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 23316/CE). 
Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). Despacho:  - Feito à ordem. Em conta o informado às págs. 23 e 24, 
revogo a decisão de pág. 20 e, assim o fazendo, torno sem efeito a decisão de pág. 20 e determino o pronto arquivamento 
deste incidente, apensando-o ao precatório acima referido, nos termos do §5º, art. 27, da Resolução nº 13/2013, OETJCE, feito 
ao qual deverá ser junta a informação relativa ao falecimento do credor originário. Intimem-se. Fortaleza,9 de junho de 2015. 
Francisco Eduardo Fontenele Batista Juiz Auxiliar da Presidência.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0002693-27.2014.8.06.0000 - Requisição de Pequeno Valor. Requisitante: SEGREDO DE JUSTIÇA. Requisitado: 
SEGREDO DE JUSTIÇA. Advogado: Carlos Antonio Chagas (OAB: 6560/CE). Advogado: Patricio Wiliam Almeida Vieira (OAB: 
7737/CE). Advogada: Maria Veronica Lima de Araujo (OAB: 16614/CE). Advogada: Ana Virginia Porto de Freitas (OAB: 9708/CE). 
Advogado: Joao Vianey Nogueira Martins (OAB: 15721/CE). Advogado: Anatole Nogueira Sousa (OAB: 22578/CE). Despacho:  
- Acolho a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, da Assessoria Jurídica e de Cálculos, presentes às págs. 369, 
370 e 373/374. Requisite-se o pagamento, aguardando a Assessoria de Precatórios, pelo prazo legal, a regular liquidação do 
crédito, devendo ser observado o tanto quanto apontado no parecer da Assessoria de Cálculos. Decorrido o prazo, certifique-se 
eventual depósito, vindo os autos conclusos, para os devidos fins. Fortaleza, 9 de junho de 2015. Francisco Eduardo Fontenele 
Batista Juiz de Direito Auxiliar da Presidência - Portaria de delegação nº 198/2015.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0002880-35.2014.8.06.0000 - Requisição de Pequeno Valor. Credor: SEGREDO DE JUSTIÇA. Devedor: SEGREDO DE 
JUSTIÇA. Advogado: Paulo Teles da Silva (OAB: 4945/CE). Advogado: Antenio Almeida da Silva (OAB: 2341/CE). Advogada: 
Georgia Campos Teles da Silva (OAB: 18141/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/CE). Proc. Estado: Joao 
Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 23316/CE). Proc. Estado: 
Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). Despacho:  - Acolho as manifestações de págs. 46, 47 e 50/51. Requisite-se, pois, 
o pagamento, aguardando a Assessoria de Precatórios, pelo prazo legal, a regular liquidação do crédito. Decorrido o prazo, 
certifique-se eventual depósito, vindo os autos conclusos, para os devidos fins. Fortaleza, 9 de junho de 2015. Francisco 
Eduardo Fontenele Batista Juiz de Direito Auxiliar da Presidência - Portaria de delegação nº 198/2015.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0002881-20.2014.8.06.0000 - Requisição de Pequeno Valor. Credora: SEGREDO DE JUSTIÇA. Devedor: SEGREDO DE 
JUSTIÇA. Advogado: Paulo Teles da Silva (OAB: 4945/CE). Advogado: Antenio Almeida da Silva (OAB: 2341/CE). Advogada: 
Georgia Campos Teles da Silva (OAB: 18141/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/CE). Proc. Estado: Joao 
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Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 23316/CE). Proc. Estado: 
Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). Despacho:  - Acolho as manifestações de págs. 46, 47 e 50/51. Requisite-se, pois, 
o pagamento, aguardando a Assessoria de Precatórios, pelo prazo legal, a regular liquidação do crédito. Decorrido o prazo, 
certifique-se eventual depósito, vindo os autos conclusos, para os devidos fins. Fortaleza, 9 de junho de 2015. Francisco 
Eduardo Fontenele Batista Juiz de Direito Auxiliar da Presidência Portaria de delegação nº 198/2015.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0002928-91.2014.8.06.0000 - Requisição de Pequeno Valor. Requisitante: SEGREDO DE JUSTIÇA. Requisitado: 
SEGREDO DE JUSTIÇA. Advogado: Francisco Aprigio da Silva (OAB: 9073/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/
CE). Proc. Estado: Joao Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 
23316/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). Despacho:  - Acolho a manifestação da Procuradoria 
Geral de Justiça, da Assessoria Jurídica e de Cálculos, presentes às págs. 85, 86 e 89/90. Requisite-se, pois, o pagamento, 
aguardando a Assessoria de Precatórios, pelo prazo legal, a regular liquidação do crédito. Decorrido o prazo, certifique-se 
eventual depósito, vindo os autos conclusos, para os devidos fins. Fortaleza, 9 de junho de 2015. Francisco Eduardo Fontenele 
Batista Juiz de Direito Auxiliar da Presidência Portaria de delegação nº 198/2015.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0003072-65.2014.8.06.0000 - Requisição de Pequeno Valor. Requisitante: SEGREDO DE JUSTIÇA. Requisitado: 
SEGREDO DE JUSTIÇA. Advogado: Francisco Aprigio da Silva (OAB: 9073/CE). Advogado: Samuel Barreto de Meneses (OAB: 
25603/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/CE). Proc. Estado: Joao Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/
CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 23316/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/
CE). Despacho:  - Diante da manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (págs. 71/74) e em conta o informado às págs. 
54 e 68, requisite-se o pagamento ao ente devedor. Para esse fim, e diante do sugerido no parecer junto à pág. 77, ora 
acolhido, deverá ser utilizado o valor indicado na requisição de pagamento pelo juízo da execução, que é o competente para 
promover a atualização do crédito e, inclusive, resolver se, após a atualização, estaria a requisição enquadrada com precatório 
ou RPV, tudo em conformidade com o previsto nos artigos 9º e 3º, respectivamente, da Portaria nº 684/2012, TJCE. Quanto 
ao destaque da verba honorária contratual, reputo devido, por ocasião do pagamento da RPV, por ter sido junto o contrato de 
honorários antes do encaminhamento da requisição (art. 22, §4, Lei 8.906/94). Encaminhe-se, pois, ofício ao ente devedor. 
Cumpra-se. Fortaleza,10 de junho de 2015. Francisco Eduardo Fontenele Batista Juiz de Direito Auxiliar da Presidência Portaria 
de delegação nº 198/2015.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0003172-20.2014.8.06.0000 - Requisição de Pequeno Valor. Requisitante: SEGREDO DE JUSTIÇA. Requisitado: 
SEGREDO DE JUSTIÇA. Advogado: Paulo Teles da Silva (OAB: 4945/CE). Advogada: Georgia Campos Teles da Silva (OAB: 
18141/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/CE). Proc. Estado: Joao Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/
CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 23316/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). 
Despacho:  - Acolho as manifestações de págs. 42, 43 e 46/47. Requisite-se, pois, o pagamento, aguardando a Assessoria de 
Precatórios, pelo prazo legal, a regular liquidação do crédito. Decorrido o prazo, certifique-se eventual depósito, vindo os autos 
conclusos, para os devidos fins. Fortaleza, 9 de junho de 2015. Francisco Eduardo Fontenele Batista Juiz de Direito Auxiliar da 
Presidência - Portaria de delegação nº 198/2015.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0003175-72.2014.8.06.0000 - Requisição de Pequeno Valor. Requisitante: SEGREDO DE JUSTIÇA. Requisitado: 
SEGREDO DE JUSTIÇA. Advogado: Paulo Teles da Silva (OAB: 4945/CE). Advogada: Georgia Campos Teles da Silva (OAB: 
18141/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/CE). Proc. Estado: Joao Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/
CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 23316/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). 
Despacho:  - Acolho as manifestações de págs. 41, 42 e 45/46. Requisite-se, pois, o pagamento, aguardando a Assessoria de 
Precatórios, pelo prazo legal, a regular liquidação do crédito. Decorrido o prazo, certifique-se eventual depósito, vindo os autos 
conclusos, para os devidos fins.Fortaleza, 9 de junho de 2015. Francisco Eduardo Fontenele BatistaJuiz de Direito Auxiliar da 
Presidência - Portaria de delegação nº 198/2015.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

8514113-64.2013.8.06.0000 - Requisição de Pequeno Valor. Requisitante: SEGREDO DE JUSTIÇA. Requisitado: 
SEGREDO DE JUSTIÇA. Advogado: Paulo Teles da Silva (OAB: 4945/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/CE). 
Proc. Estado: Paulo Gustavo Bastos de Souza (OAB: 18715/CE). Proc. Estado: Joao Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/
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CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 23316/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). 
Despacho:  - Em conta o informado à pág. 138, aguarde-se o desate o agravoregimental interposto. Intimem-se. Fortaleza,10 de 
junho de 2015. Francisco Eduardo Fontenele Batista Juiz de Direito Auxiliar da Presidência - Portaria de delegação nº 198/2015.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

8512627-44.2013.8.06.0000 - Requisição de Pequeno Valor. Requisitante: SEGREDO DE JUSTIÇA. Requisitado: 
SEGREDO DE JUSTIÇA. Advogado: Paulo Teles da Silva (OAB: 4945/CE). Advogado: Antenio Almeida da Silva (OAB: 2341/
CE). Advogada: Georgia Campos Teles da Silva (OAB: 18141/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/CE). Proc. 
Estado: Paulo Gustavo Bastos de Souza (OAB: 18715/CE). Proc. Estado: Joao Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. 
Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 23316/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). Despacho:  
- Tendo em conta o informado à pág. 102, a revelar que a conta nº 01502872-4 não está a disposição da Presidência do Tribunal 
de Justiça, providencie o ente público, em 05 (cinco) dias, o aporte dos recursos necessários ao cumprimento do determinado 
à pág. 97, sob pena de adoção das providências cabíveis. Intime-se. Conclusos, após. Fortaleza,8 de junho de 2015. Francisco 
Eduardo Fontenele Batista Juiz de Direito Auxiliar da Presidência Portaria de delegação nº 198/2015.

Total de feitos: 1

EDITAIS, AVISOS E PEDIDOS DE VISTA

EXTRATO DE SANÇÃO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas 
atribuições legais e, em harmonia com o art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como no previsto na Cláusula 
11ª, § 3º, “d”, do Contrato nº 14/2014, e considerando o disposto no Processo Administrativo nº 8500051-96.2014.8.06.0254, 
RESOLVE aplicar a sanção de MULTA no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), correspondente a 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do contrato, por inexecução total do pacto, à empresa Stúdio F3 Ltda-ME. (CNPJ 23.481.856/0001-21).

Fortaleza, 17 de abril de 2015.

DESEMBARGADOR FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRAS MENDES
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE SANÇÃO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e, em harmonia com o art. 87, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/1993, bem como no previsto na Cláusula 8ª, item 8.1, inciso I, do Contrato nº 33/2011, e considerando o disposto no 
Processo Administrativo nº 8516504-55.2014.8.06.0000, RESOLVE aplicar a sanção de MULTA no valor de R$ 188,00 (cento 
e oitenta e oito reais), correspondente a 1% (um por cento) restrita ao décimo dia útil de atraso no fornecimento de Nobreak, 
avaliado em R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), nos municípios de Pentecoste, Baturité, Paraipaba e Araripe, à empresa 
SMS Tecnologia eletrônica Ltda. (CNPJ 48.715.759/0001-87).

Fortaleza, 09 de junho de 2015.

DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL Nº 75/2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
as disposições contidas nos arts. 9º e 10 da Lei estadual nº 13.551, de 29 de dezembro de 2004, art. 27 da Lei estadual nº 
14.786, de 13 de agosto de 2010 e nos arts. 5º e 13 da Resolução nº 7, de 12 de abril de 2007, que regulamenta o Sistema de 
Progressão e Promoção Funcionais dos Servidores do Poder Judiciário, combinados com a Resolução nº 19, de 13 de dezembro 
de 2007 e Resolução do Órgão Especial nº 06/2015, de 7 de maio de 2015, publicada no Diário da Justiça de 8 de maio de 2015;

RESOLVE divulgar as listas provisórias de classificação dos servidores do Poder Judiciário, constantes dos Anexos I, II, III e 
IV deste Edital, para efeito de progressão e promoção por antiguidade, bem como a promoção automática, nos termos dos arts. 
13 e 14 da Resolução nº 7, de 12 de abril de 2007, combinados com a Resolução nº 19, de 13 de dezembro de 2007, conferindo-
se aos interessados o prazo de 10 (dez) dias úteis para interposição de recursos que deverão ser apresentados à Comissão de 
Progressão e Promoção Funcional, mediante protocolo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
CEARÁ, em Fortaleza, aos 12 de junho de 2015.

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2015

A Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará torna público que realizará, no dia 26 de 
junho de 2015 às 14:30h (horário de Brasília), um Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, que tem 
como objeto a “Registro de Preços visando eventual aquisição de PAPEL SULFITE NOS FORMATOS A4 e A3, a fim de 
abastecer as diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.” As propostas de 
preços serão recebidas, por meio eletrônico, até o dia 26 de junho de 2015 às 14:00h (horário de Brasília). Edital e demais 
informações estão à disposição dos interessados na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no horário de 08:00h às 
18:00h, fone/fax: (85)3207-7098, (85)3207-7100, (85)3207-7954 ou pelo e-mail: cpl.tjce@tjce.jus.br e pelos sites www.tjce.jus.
br e www.licitacoes-e.com.br.

Fortaleza-CE, 12 de junho de 2015.

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

CONVENENTES:Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, o Ministério 
Público do Estado do Ceará, Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, a Defensoria Pública do Estado do 
Ceará, a Vice-Governadoria do Estado do Ceará, a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Setra) 
do Município de Fortaleza, a Associação Cearense de Magistrados e a Terre des hommes, com apoio da Associação Brasileira 
de Magistrados;OBJETIVO:Promover a difusão dos princípios e práticas da Justiça Restaurativa como estratégia de pacificação 
de conflitos e violências envolvendo crianças e adolescentes no Estado do Ceará;VIGÊNCIA: 03/06/2015 até 31/12/2016; DATA 
DA ASSINATURA: 03 de junho de 2015;SIGNATÁRIOS: Desa. Maria Iracema Martins do Vale, Des. Paulo Francisco Banhos 
Ponte, Dr. Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, Dra. Antônia Lima de Sousa, Dr. Túlio Iumatti Ferreira, Dr. Fernando 
Antônio da Costa de Oliveira, Dr. Cláudio Ricardo Gomes de Lima, Dr. Antônio Alves de Araújo, Dr. Santelmo Albuquerque de 
Lima e o Dr. Marcelo Roseno de Oliveira.

OUTROS EXPEDIENTES

EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 47/2015 
CORRIGENDA

No Diário da Justiça Eletrônico, de 3 de junho de 2015, Expediente da Secretaria de Gestão de Pessoas nº 43/2015, no 
qual consta a publicação de abono de faltas, referência nº 8500004-64.2015.8.06.0165, ONDE SE LÊ: Francisco das Chagas 
Coelho”, LEIA-SE: “Francisco Neuton Braga Viana”.

SECRETARIA GERAL E SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, 
Fortaleza, em 11 de junho de 2015.

Edilson Baltazar Barreira Júnior
Secretário de Gestão de Pessoas, em respondência
Pedro Henrique Gênova de Castro
Secretário Geral

Referência: 8508306-92.2015.8.06.0000.
Assunto: Ressarcimento de remuneração de servidoras do TRE cedidas ao TJCE
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará-TRE/CE

Considerando-se a delegação contida na Portaria nº 452, de 02 de maio de 2013, publicada no DJe de 03/05/2013, 
prorrogada pela Portaria nº 943/2015, de 20/04/2015, disponibilizada no Dje de 22/04/2015, autorizamos o pagamento no valor 
total de R$ 18.876,47 (dezoito mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), em favor do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado do Ceará-TRE/CE, relativo ao ressarcimento de remuneração e encargos das servidoras GLAVANY LIMA 
MAIA VIEIRA e VLÁDIA SANTOS TEIXEIRA (proporcional de 21 dias), referente ao mês de abril de 2015.

SECRETARIAS GERAL E DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em 11 de junho de 2015.
Edilson Baltazar Barreira Júnior  - Secretário de Gestão de Pessoas, em respondência
Pedro Henrique Gênova de Castro - Secretário Geral

Referência: 8507133-33.2015.8.06.0000
Assunto: Ressarcimento de Remuneração de Servidores da UFC
Interessado: Universidade Federal do Ceará da UFC cedido ao TJCE

Considerando-se a delegação contida na Portaria nº 452, de 02 de maio de 2013, publicada no DJe de 03/05/2013, 
prorrogada pela Portaria nº 1181/2015, de 26 de maio de 2015, disponibilizada no DJE de 27 de maio de 2015, e a informação 
prestada pela Divisão de Folha de Pagamento (fls.09), autorizamos o pagamento no valor de R$ 12.606,09 (doze mil, seiscentos 
e seis reais e nove centavos), em favor da Universidade Federal do Ceará – UFC, referente a ressarcimento da remuneração do 
servidor CLAUBER BARROSO CORDEIRO, correspondente ao mês de abril de 2015.

SECRETARIAS GERAL E DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em 11 de junho de 2015.
Edilson Baltazar Barreira Júnior  - Secretário de Gestão de Pessoas, em respondência
Pedro Henrique Gênova de Castro - Secretário Geral
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EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA Nº 50/2015

Referência: 8508080-84.2015.8.06.0001
Assunto: Ajuda de custo para Moradia
Interessado: Dra. Dilara Pedreira Guerreiro Brito

Considerando a informação da Secretaria Geral (fl. 13) que demonstra que o requerimento preenche os requisitos previstos 
nas Resoluções n° 199/2014-CNJ e n° 01/2015-TJCE, DEFIRO o pedido determinando a implantação em folha, inclusive com 
o pagamento a partir de 1° de Janeiro de 2015. Com relação as parcelas anteriores, aguarde-se futura determinação desta 
Presidência

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, em 09 de junho de 2015.
Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale - Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará

CONSELHO DE MAGISTRATURA

ATOS, RESOLUÇÕES E OUTROS EXPEDIENTES

PORTARIA Nº 1327/ 2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando cumprimento 
à decisão do Conselho Superior da Magistratura, em sua Sessão Ordinária de 08 de junho de 2015, ao apreciar o pedido 
constante do Processo Administrativo de  nº. 8508575-34.2015.8.06.0000, formulado pelo Dr. Whosemberg de Morais Ferreira, 
Juiz de Direito da  Comarca de Beberibe,

RESOLVE designar o Dr. ROMMEL MOREIRA CONRADO, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cascavel, para, sem 
prejuízo de suas funções,  atuar na Carta Precatória de nº. 9567-41.2015.8.06.0049, em curso na Comarca de Beberibe, face ao 
impedimento do Dr. Whosemberg de Morais Ferreira, Juiz de Direito.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 09 de junho de 2015.

Desembargadora  MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE
Presidente do TJCE

PORTARIA Nº1328/ 2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando 
cumprimento à decisão do Conselho Superior da Magistratura, em sua Sessão Ordinária de 08 de junho de 2015, ao apreciar o 
pedido constante do Processo Administrativo de  nº. 8500085-34.2015.8.06.0255, formulado pelo Dr. José Arnaldo dos Santos 
Soares, Juiz de Direito Auxiliar respondendo pela Comarca de Cruz,

RESOLVE designar o Dr. FERNANDO DE SOUSA VICENTE, Juiz de Direito Auxiliar da 7ª Zona Judiciária, para, sem prejuízo 
de suas funções,  atuar na Ação de Indenização por Danos Morais de nº. 2436-37.2015.8.06.0074, em curso na Comarca de 
Cruz, face ao impedimento do Dr. José Arnaldo dos Santos Soares, Juiz de Direito Auxiliar.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 09 de junho de 2015.

Desembargadora  MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE
Presidente do TJCE

PORTARIA Nº 1324/ 2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando 
cumprimento à decisão do Conselho Superior da Magistratura, em sua Sessão Ordinária de 08 de junho de 2015, ao apreciar o 
pedido constante do Processo Administrativo de  nº. 8500037-81.2015.8.06.0156, formulado pela Dra. Cristiane Maria Castelo 
Branco Machado Ramos, Juíza de Direito,

RESOLVE revogar a Portaria nº 1057/2015 que designou a Dra. Cristiane Maria Castelo Branco Machado Ramos, Juíza de 
Direito da Comarca de Barreira, para, sem prejuízo de suas funções, atuar nos processos de nº’s: 4967-78.2014.8.06.0156 e 
5400-82.2014.8.06.0156, ambos  em curso na Comarca de Redenção, e designar, por conseguinte, o DR. FERNANDO ANTÔNIO 
MEDINA DE LUCENA, Juiz de Direito Auxiliar da 5ª Zona Judiciária, para presidir os referenciados feitos.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 09 de junho de 2015.

Desembargadora  MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE
Presidente do TJCE
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PORTARIA Nº 1326/ 2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando 
cumprimento à decisão do Conselho Superior da Magistratura, em sua Sessão Ordinária de 08 de junho de 2015, ao apreciar o 
pedido constante do Processo Administrativo de  nº. 8500041-69.2015.8.06.0043, formulado pelo Dr. Leonardo Afonso Franco 
de Farias, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barbalha,

RESOLVE revogar a Portaria nº 1586/2012 que designou o Dr. Leonardo Afonso Franco de Farias, Juiz de Direito da 2ª Vara 
da Comarca de Barbalha, para, sem prejuízo de suas funções, atuar no processo de nº. 6023-96.2012.8.06.0066,  em curso na 
Comarca de Cedro, e designar, por conseguinte, o DR. HYLDON MASTERS CAVALCANTE COSTA, Juiz de Direito Auxiliar da 2ª 
Zona Judiciária, para presidir o referenciado feito.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 09 de junho de 2015.

Desembargadora  MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE
Presidente do TJCE

PORTARIA Nº 1325/ 2015

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, dando 
cumprimento à decisão do Conselho Superior da Magistratura, em sua Sessão Ordinária de 08 de junho de 2015, ao apreciar 
o pedido constante do Processo Administrativo de  nº. 8500091-41.2015.8.06.0255, formulado pela Dra. Fabrícia Ferreira de 
Freitas, Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Quixeramobim,

RESOLVE designar o Dr. ROBERTO NOGUEIRA FEIJÓ, Juiz de Direito Auxiliar da 3ª Zona Judiciária, para, sem prejuízo de 
suas funções,  atuar no processo de nº. 9837-41.2015.8.06.0154, em curso na Comarca de Quixeramobim, face à suspeição da 
Dra. Fabrícia Ferreira de Freitas, Juíza de Direito.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 09 de junho de 2015.

Desembargadora  MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE
Presidente do TJCE

DIRETORIA  DO  FÓRUM  CLÓVIS  BEVILÁQUA

PORTARIAS, ATOS, DESPACHOS E OUTROS EXPEDIENTES

PORTARIA Nº 585/2015

O DIRETOR DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA DESTA COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, O 
JUIZ DE DIREITO JOSÉ MARIA DOS SANTOS SALES, no uso de suas atribuições legais;

Considerando solicitação da MM Juíza de Direito Coordenadora do Juizado da infância e Juventude, formulada através do 
PA nº -88.2015.8.06.0001

Resolve designar o servidor Francisco de Assis Mariano, matrícula 94155, para substituir Luzanir Tavares da Silva,  matrícula 
93736, Chefe de Seção de Apoio ao Serviço Administrativo do Juizado da Infância e Juventude, durante o gozo de suas férias, 
a partir do dia 06 de julho de 2015, e enquanto perdurar seu afastamento.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se .
Gabinete da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, 11 de junho de 2015.
José Maria dos Santos Sales
Juiz Diretor do Fórum

PORTARIA Nº 584/2015

O DIRETOR DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA DESTA COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, O 
JUIZ DE DIREITO JOSÉ MARIA DOS SANTOS SALES, no uso de suas atribuições legais;

Considerando solicitação do MM Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública, formulada através do PA nº 8508389-08.2015.8.06.0001,
Resolve designar o Auxiliar Judiciário, Jocelito Machado Cavalcante, matrícula 4976, para substituir a Bela. Priscila Ferreira 

de Sousa, matrícula 10595, Conciliadora da referida Unidade, durante suas férias no período de 06/07/2015 a 04/08/2015.
Registre-se, Publique-se e cumpra-se .
Gabinete da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, 10 de junho de 2015.
José Maria dos Santos Sales
Juiz Diretor do Fórum

PORTARIA Nº 578/2015

O DIRETOR DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA DESTA COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, 
JUIZ DE DIREITO JOSÉ MARIA DOS SANTOS SALES, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
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CONSIDERANDO o PA nº 8508359-70.2015, que trata da interrupção de férias da Juíza Nismar Belarmino Pereira;
RESOLVE revogar, em parte, a Portaria nº 505-15, a partir de 22/06/15, que designou o Juiz Carlos Augusto Gomes Correia, 

para responder pelo expediente da 5ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, em Fortaleza, 09 de junho de 2015.

JOSÉ MARIA DOS SANTOS SALES
JUIZ DIRETOR

PORTARIA Nº 579/2015

O DIRETOR DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA DESTA COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, 
JUIZ DE DIREITO JOSÉ MARIA DOS SANTOS SALES, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o PA nº 8508329-35.2015, que trata da interrupção de férias da Juíza Rita Emília de Carvalho Rodrigues 
Bezerra de Menezes;

RESOLVE revogar, em parte, a Portaria nº 505-15, a partir de 15/06/15, que designou a Juíza Daniela Lima da Rocha, para 
responder pelo expediente da 1ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, em Fortaleza, 09 de junho de 2015.

JOSÉ MARIA DOS SANTOS SALES
JUIZ DIRETOR

COMARCAS DO INTERIOR

PORTARIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DOS JUÍZOS DAS COMARCAS DO INTERIOR

COMARCA DE MORADA NOVA

PORTARIA Nº 06/2015

O Dr. Ricardo Bruno Fontenelle,Juiz de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Morada Nova e Juiz Diretor do Fórum da 
Comarca de Morada Nova, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.

Considerando competir ao Diretor do Fórum superintender o serviço judiciário da comarca (art. 83 do Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado do Ceará);

Considerando que o servidor que atualmente responde pela Distribuição, Genésio Pinheiro da Silva Filho, Auxiliar Judiciário, 
matrícula 593-1/5, entrará em gozo de férias no dia 18 de junho, estendendo-se o afastamento até o dia 17 de julho do corrente 
ano;

Considerando a necessidade de designar um servidor, de preferência do quadro efetivo do Tribunal de Justiça, para 
responder pela Distribuição do Fórum;

RESOLVE:

Art. 1º – Designar o servidor Expedito Maurício Pereira Nobre, Analista Judiciário, matrícula 1249, para substituir o servidor 
Genésio Pinheiro da Silva Filho, Auxiliar Judiciário, Matrícula 593-1/5, durante seu afastamento para gozo de férias, no período 
de 18/06/2015 a 17/07/2015, passando a responder como Distribuidor do Fórum local;

Art. 2º – A presente Portaria deverá ser publicada no átrio do Fórum e encaminhada para divulgação na página eletrônica 
(Intranet) do TJ/CE.

Registre-se e cumpra-se.
Morada Nova-CE, 29 de maio de 2015.

Ricardo Bruno Fontenelle
Juiz de Direito - Diretor do Fórum

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE MORADA NOVA
DIRETORIA DO FÓRUM

PORTARIA Nº 07/2015

O Dr. Ricardo Bruno Fontenelle, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Morada Nova e Juiz Diretor do Fórum da 
Comarca de Morada Nova, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.

Considerando que a Lei Municipal nº 204, de 14 de Junho de 1960, estabelece como feriado municipal o dia 11 de Junho, em 
homenagem aos vaqueiros e criadores de Morada Nova;
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Considerando que a Portaria nº 05/2009, da Diretoria do Fórum, ainda se encontra em vigor, na parte em que se trata do 
plantão judiciário nos feriados municipais, estabelecendo sistema de rodízio entre as unidades judiciárias desta comarca;

RESOLVE:

Art. 1º – Não haverá expediente forense neste dia 11/06/2015 (quinta-feira), por força de feriado municipal, ficando 
prorrogados todos os prazos processuais para o primeiro dia útil de reabertura do Fórum ao público, nos termos do art. 184, § 
1º e 2º do Código de Processo Civil;

Art. 2º – O plantão judiciário, observando o sistema de rodízio, ficará a cargo da Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, com 
funcionamento entre 08:00hs e 14:00hs, para o recebimento dos casos considerados urgentes e surgidos durante o plantão;

Art. 3º – A presente Portaria deverá ser publicada no átrio do Fórum e encaminhada para divulgação na página eletrônica 
(Intranet) do TJ/CE.

Registre-se e cumpra-se.
Morada Nova-CE, 10 de Junho de 2015.

Ricardo Bruno Fontenelle
Juiz de Direito - Diretor do Fórum

COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA
SECRETARIA DO FORO

PORTARIA Nº 01/2015.

Nomeia escrevente substituto do Cartório do Registro Civil do Distrito de Mangabeira, Comarca de Lavras da 

Mangabeira  e dá outras providências.

O Dr. DAVID FORTUNA DA MATA, Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal e Diretor do Foro da Comarca 
de Lavras da Mangabeira, no uso das suas atribuições legais;

Considerando a necessidade de haver Escrevente Autorizada no Cartório, sobretudo para  atuar em substituição ao 
Escrevente Titular nos casos de licenças, férias e impedimentos, garantindo-se a continuidade do serviço público;

Considerando mais que a nomeação desse Substituto é da competência do Juiz de Direito da Comarca, através de Portaria, 
como assim estabelecem o art. 414, § 2º, da Lei Estadual nº 12.342/94, o art. 20 e §§,  da Lei Federal nº 8.935/94 e a Portaria 
nº 03/2006, expedida pela Douta Corregedoria Geral de Justiça;

Considerando ainda que a Senhora Oficiala Titular do Cartório do Registro Civil do Distrito de Mangabeiradesta Comarca, 
também usando da sua competência encaminhou a este Juízo, através de ofício datado de 30 de abril de 2015, o nome da 
serventuária a ser nomeada como Escrevente Substituta,

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear a Serventuária FRANCISCA EDNA PINHEIRO DE SOUSA,  brasileira, solteira, portadora do RG: 

2007928684-9 SSP-CE, CPF: 062.755.703-18, residente e domiciliada no Distrito de Mangabeira, Lavras da Mangabeira-

CE, para exercer o cargo de Escrevente Substituta, instituído pelo art. 414, alínea !ga!h, da Lei Estadual nº 12.342/94, do 
Cartório do Registro Civil do 1º Ofício de Lavras da Mangabeira.

Art. 2º- A Serventuária nomeada no artigo anterior, somente poderá atuar em substituição à Escrevente Compromissada, nas 
faltas desta, decorrentes de licença e férias, bem como no caso impedimento legal da mesma para proceder ao ato.

Art. 3º-  A nomeação acima não implica em direito à qualquer vantagem inerente à titularidade do Ofício respectivo.
Art. 4º- Após assinado o termo de compromisso pela Escrevente Substituta nomeada no artigo 1º desta Portaria, remeta-se 

cópia da mesma à Douta Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, dando ciência do nome da nomeada, como assim 
prevê o art. 2º, da citada Portaria Nº 03/2006.

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e revoga disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Lavras da Mangabeira, 12 de junho de 2015.

 DAVID FORTUNA DA MATA
Juiz de Direito - DIRETOR

PORTARIA Nº 01/2015

O Dr. PÉRICLES VICTOR GALVÃO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal desta Comarca, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará (Lei nº 
12.342/94, de 28.07.94), etc..

CONSIDERANDO que a Diretora de Secretaria SUSILENE NUNES DE MENESES, matrícula nº 189, á usufruir férias no 
período de 01.07.2015 a 30.07.2015;

CONSIDERANDO a necessidade de regular funcionamento dos trabalhos na Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca.

RESOLVE:
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DESIGNAR a servidora JOSEFA CLÁUDIA FERNANDES SILVA, Oficiala de Justiça, matrícula nº 3361, para responder pela 
Direção da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, durante o período de gozo de férias da diretora acima referida.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Juazeiro do Norte/CE, no Gabinete do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, no 
Fórum Des. Joaquim Juvêncio de Santana, aos 12(doze) de junho do ano de 2015.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

PÉRICLES VICTOR GALVÃO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal

ESTADO DO CEARء
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE BARBALHA
JUÍZO DA 3ª VARA
-
PORTARIA N° 08/2015

O Dr. RENATO ESMERALDO PAES, MM. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Barbalha/CE, por nomeação 

legal, e no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO que o Diretor de Secretaria da 3ª Vara - Jailson Matos Nobre, gozará férias no período de 02 a 31 de 
julho de 2015 (30 dias);

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de propiciar a continuidade dos serviços da Secretaria de Vara, e de quem por eles 
respondam, durante a ausência do Diretor Titular;

RESOLVE:

Designar o servidor Wagner Pereira Barros - Técnico Judiciário, matrícula n° 3071, para exercer as funções do cargo 
de Diretor de Secretaria da 3ª Vara, em caráter de substituição, durante as férias do Diretor de Secretaria titular, no período 
compreendido entre os dias 02 e 31 de julho de 2015.

Publique-se, afixando-se no átrio do Fórum e remetendo para publicação no Diário de Justiça do Estado do Ceará.

Barbalha/CE, 12 de junho de 2015.

Renato Esmeraldo Paes
JUIZ DE DIREITO – TITULAR DA 3ª VARA

PORTARIA Nº  02/2015

O Dr. JOSÉ RICARDO COSTA D’ ALMEIDA, Juiz de Direito titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 
Itapipoca-CE, no uso de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o contido no Provimentos CGE nºs 06/2006 e 10/2012 e no Provimento CRE-CE nº 05 /2014,

RESOLVE:

Autorizar o cadastramento, junto à Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará, da  servidora MARTA REGINA TEIXEIRA 
PIRES, auxiliar judiciário, matrícula nº 3146,  para acesso ao Sistema de Informações Eleitorais -  SIEL, visando à 
solicitação, via meio eletrônico, de informações constantes do cadastro eleitoral, mediante utilização de e-mail institucional e 
senha pessoal e intransferível, observado o sigilo dos dados e a estrita vinculação dos mesmos com as atividades funcionais 
deste órgão, nos termos do disposto no art. 29, §3º, alínea “b”, da Resolução TSE nº 21.538/2003 e no art. 5º do Provimento 
CRE-CE nº 05 /2014.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Itapipoca – CE, 12 de  junho de 2015.

José Ricardo Costa D’ Almeida

JUIZ DE DIREITO

COMARCA DE BARBALHA
GABINETE DO JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA

PORTARIA Nº 07/2015

Designa período para realização de Correição Interna no âmbito da 3ª Vara da comarca de Barbalha/CE.

O DOUTOR RENATO ESMERALDO PAES, Juiz de Direito titular da 3ª Vara da comarca de Barbalha/CE, no uso de suas 
atribuições legais, etc. 

CONSIDERANDO disposto no § 1º, do artigo 102, do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, 
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que atribui aos magistrados de 1º grau competência para realização de correição permanente na Secretaria de Vara de sua 
titularidade;

CONSIDERANDO o teor do artigo 25 do Provimento nº 01/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado do 
Ceará, o qual disciplina a realização de correições permanentes pelos Juízes de primeiro grau;

CONSIDERANDO a ção nº 12/2013 da Corregedoria Nacional de Justiça, a qual dispõe sobre medidas de organização de 
trabalho nas Unidades Judiciárias, mais especificamente a inspeção da Vara, pelo magistrado de 1º grau, pelo período não 
superior a 01 (um) ano;

CONSIDERANDO que a última correição interna na Secretaria da 3ª Vara da comarca de Barbalha/CE foi realizada no mês 
de agosto do ano pretérito, bem como ante a necessidade de levantamento de todos os feitos em trâmite no Juízo em tela, com 
a finalidade de proceder a eventuais correções nos mapas estatísticos, e, ainda, a verificação quanto à regularidade no trâmite 
dos processos sob a responsabilidade da unidade em comento, uma maior organização e melhor prestação jurisdicional.  

 
RESOLVE:

Art. 1º – DETERMINAR a realização de CORREIÇÃO INTERNA na 3ª Vara da comarca de Barbalha/CE, no período de 22 a 
26 de junho de 2015;

Art. 2º – ESTABELECER que no período da correição, acima mencionado, o atendimento ao público será mantido,  mas 
realizado por servidor escalado;

Art. 3º – DETERMINAR o retorno à Secretaria deste Juízo, até o dia 18/06/2015, de todos os processos que se encontrem 
com carga ao Ministério Público, Fazenda Pública, Advogados, Defensores Públicos e demais profissionais, suspendendo, a 
partir da mencionada data, a carga de quaisquer autos, asseverando que os prazos serão devolvidos à parte após o período de 
correição.

Art. 4º - MANTER as audiências agendadas para os dias aludidos.

Art. 5º - PRORROGAR todos os prazos processuais até o primeiro dia útil seguinte ao último dia da correição interna, nos 
termos dos §§ 1º e 2º do art. 184 do Código de Processo Civil.

Art. 6º – DETERMINAR que afinal da inspeção o Diretor de Secretaria lavre certidão de cumprimento da presente Portaria, 
bem como da recomendação nº 12/2013 da Corregedoria Nacional de Justiça, fazendo nela constar eventuais fatos relevantes, 
para fins de documentação, mantendo-a em pasta própria à disposição de quem quiser consultá-la, bem como para fiscalização 
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará.

Encaminhe-se cópia desta Portaria à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à Corregedoria Geral de 
Justiça deste Estado, ao Ministério Público, à Direção do Fórum de Barbalha, à Ordem dos Advogados do Brasil (Subseções de 
Crato e Juazeiro do Norte) e à Defensoria Pública, sem prejuízo da publicação na intranet do TJ/CE e no Diário da Justiça do 
Estado do Ceará, e, ainda, afixação no átrio do Fórum.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete do Juiz de Direito da 3ª Vara da comarca de Barbalha/CE, aos 03 de junho de 2015.

Renato Esmeraldo Paes
JUIZ DE DIREITO – TITULAR DA 3ª VARA

Vara Única da Comarca de Horizonte

Portaria nº 04/2015

Nomeia Titular Interina para o  Cartório Maia, Ofício de Notas e Registros, desta Comarca de Horizonte/CE, bem como para 

o Cartório do Distrito de Queimadas.

A Doutora DEBORAH CAVALCANTE DE OLIVEIRA SALOMÃO GUARINES, Juíza de Direito Titular desta Comarca de 
Horizonte, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.

CONSIDERANDO o falecimento da Oficiala MIRIAN AMÉLIA MAIA,  Titular do Cartório Maia, Ofício de Notas e Registros da 
Comarca de Horizonte; e titular interina do Cartório do Distrito de Queimadas, Horizonte, no dia 15/05/2015.

RESOLVE, no uso de suas atribuições legais:
DECLARAR vagas as serventias acima apontadas; bem como, NOMEAR, em caráter interino, a Sra. ANTÔNIA FERREIRA 

CARNEIRO para desempenhar a função de Oficiala Interina junto ao Cartório Maia, Ofício de Notas e Registros da Comarca de 
Horizonte, Estado do Ceará e do Cartório do Distrito de Queimadas, considerando que se trata da substituta mais antiga desta 
Comarca, até posterior deliberação.

Ciência ao Corregedor Geral da Justiça.
Republique-se por incorreção.
Dado e passado na Comarca de Redenção, Estado do Ceará, aos (16) dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e 

quinze (2015).

DEBORAH CAVALCANTE DE OLIVEIRA SALOMÃO GUARINES
Juíza de Direito Titular
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PORTARIA Nº 13/2015
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 05/2015

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por sua Representante Titular da Promotoria de Justiça da Comarca 
de Monsenhor Tabosa-CE, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal; art. 7º, I, da Lei 
Complementar nº 75/1993, arts. 129 e 130 da Constituição Estadual; art. 25, IV, alínea “a”, da Lei nº 8.625/93; art. 2º, §4º, 
da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 9º da Resolução nº 007/2010 do Colégio de 
Procuradores do Ministério Público do Estado do Ceará.

CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal);

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público a promoção de Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública 
para a proteção do patrimônio público (art. 129, III, da CF/88);

CONSIDERANDO os termos do art. 2º, §4º, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que 
dispõe acerca da possibilidade de complementar as informações recebidas pelo Órgão Ministerial antes de instaurar o inquérito 
civil, utilizando-se de procedimento preparatório;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o presente procedimento extrajudicial, tendo em vista que a Notícia de Fato 
não se presta à investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico, o que demandaria a 
instauração de Inquérito Civil Público ou Procedimento Investigatório Criminal, respectivamente;

CONSIDERANDO as informações constantes da representação que instrui este procedimento, dando conta da suposta 
contratação irregular da empresa WF Construções e Serviços LTDA, a qual teria firmado vários contratos com a Prefeitura de 
Monsenhor Tabosa, para prestação de serviços diversos, e não estaria funcionando no endereço fornecido pela Junta Comercial;

RESOLVE:
Converter a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO para adoção das providências cabíveis diante 

da suposta contratação irregular da empresa WF Construções e Serviços LTDA pelo Município de Monsenhor Tabosa, visando 
apurar a prática de ato de improbidade administrativa, em seu tríplice aspecto: criminal, civil e administrativo, na forma da 
Súmula nº 02/2008 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, subsidiando a instauração de inquérito civil, 
ação civil pública e/ou ação penal pertinente. Ao passo em que

DETERMINA:
1. Autuação e registro das peças na forma de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil no Sistema Arquimedes e em 

livro próprio, com as anotações de praxe.
2. Encaminhamento da presente Portaria ao Secretário Geral do Ministério Público para publicação no Diário Oficial e 

comunicação ao Conselho Superior, à Corregedoria Geral do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional da Defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, bem como sua fixação no local de costume (arts. 3º, VIII, e 26 da Resolução 
nº 007/2010 do CPJ).

3. Nomeio o servidor IBRAIM SOUZA SAMPAIO para secretariar e diligenciar o presente Procedimento Preparatório, 
mediante Termo de Compromisso, nos termos do art. 3º, inciso VII, da Resolução nº 007/2010 do CPJ e art. 4º, V, da Resolução 
nº 23 do CNMP, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;

4. Após, adotem-se as providências determinadas no item 5 da decisão que converteu a notícia de fato nº 2015/199078 no 
presente procedimento preparatório.

Registre-se. Cumpra-se.
Expedientes necessários.
Monsenhor Tabosa, 1º de junho de 2015.
Lívia Cristina Araújo e Silva
Promotora de Justiça

PORTARIA 16/2014

Tendo chegado ao Ministério Público da Comarca de Meruoca-CE, por meio de documentação encaminhada pelo senhor 
Sérgio Martins de Souza Queiroz, brasileiro, advogado, inscrito no Registro Geral ( RG) nº 1.010.782(SSP-DF), e no Cadastro 
de Pessoa Física sob o nº 398.505.791-53, domiciliado na Rua Salvador Corrêa n 156, Aclimação, São Paulo, SP, CEP 04109-
070, a ocorrência de descumprimento por parte dos municípios de Meruoca e Alcântaras de dever de implemento de sistema 
de Descarte de Esgoto adequado em todos os domicílios dos território do município, determino a instauração do presente 
Procedimento Administrativo visando a fiel e conclusiva adoção das medidas pertinentes no âmbito deste Órgão Ministerial.

Meruoca-CE, 22 de outubro de 2014.

VENUSTO DA SILVA CARDOSO
Promotor de Justiça

PORTARIA N.º 005/2015

Procedimento n.º 2015/173393
Conversão em Procedimento Administrativo

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ, por seu Promotor de Justiça ao final subscrito, no uso de suas funções constitucionais 
e legais e atendendo às determinações constantes da Resolução n.º 007/2014 do Colégio de Procuradores de Justiça e no art. 
1.º,  da Resolução 16/2014 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e,

CONSIDERANDO ser missão constitucional do Ministério Público a defesa dos interesses coletivos, na forma do art. 127 da 
Carta Magna;

CONSIDERANDO que compete, ao Ministério Público, fiscalizar as Instituições de Longa Permanência para Idosos, na 
forma do art. 74, VIII da Lei nº 10.741/2003, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção 
de irregularidades porventura verificadas;

CONSIDERANDO que, na forma da Resolução 016/2014  - OECPJ, a fiscalização, de cunho permanente ou não, de 



Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

54Disponibilização: Segunda-feira, 15 de Junho de 2015 Fortaleza, Ano VI - Edição 1224Caderno 1: Administrativo

instituições, deve ser efetuada por meio de Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO que tramita, nesta 17ª Promotoria de Justiça Cível, o procedimento n.º 2015/173393, com a finalidade de 

fiscalizar a regularidade da ABRIGO LAR TRÊS IRMÃOS;
RESOLVE:
CONVERTER, em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, a Notícia de Fato n.º 2015/173393,  com vistas a apurar, em toda 

a sua extensão, a sobredita matéria, determinando a adoção, inicialmente, das seguintes providências:
1 – Registro da presente Portaria;
2 – Autuação do Procedimento Administrativo, com registro no livro próprio;
3 – A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, ao Centro de Apoio da Cidadania e à 

Corregedoria Geral do Ministério Público, na forma do art. 26 da Resolução n.º 07/2010 do Colégio de Procuradores de Justiça;
4 – Os trabalhos atinentes ao regular prosseguimento do feito ficarão sob a responsabilidade do servidor presente nesta 

Unidade Ministerial;
5 – Encaminhe-se esta Portaria para publicação no Diário da Justiça;
6- Aguarde-se  o cumprimento  o despacho de fls.09.
7- Designo audiência para o dia 05/08/15 às 9:30hs para oitiva do Representante legal da Instituição.
Cumpra-se.
Fortaleza/CE, aos 09 de junho  de 2015.

Alexandre de Oliveira Alcântara
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 19/2015, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GRAÇA

EMENTA: Instaura Procedimento Preparatório, de ordem cronológica nº 11/2015, visando a Defesa e Proteção do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, tendo por objeto a análise e colheita de provas acerca das irregularidades 
apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios no processo nº 2007.GCA.PCS.10034/08, o qual aplicou multa ao ex-gestor 
da Câmara Municipal de Graça, José Reginaldo Gonçalves, para eventual ajuizamento das ações cabíveis.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por sua Promotora de Justiça que esta subscreve, RUTE FONTENELE 
ARRAES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, incisos III, VI e IX, da Constituição Federal de 1988; 
artigo 26, inciso I, e alíneas, da Lei Federal nº 8.625/93, artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 75/93,

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 
127 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, 
inciso III, da Carta Política;

CONSIDERANDO as informações oriundas do Tribunal de Contas dos Municípios, referente ao processo nº 2007.GCA.
PCS.10034/08, que julgou a PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRAÇA , referente ao 
EXERCÍCIO 2007, de responsabilidade do ex-gestor JOSÉ REGINALDO GONÇALVES;

CONSIDERANDO que no referido acórdão houve a fixação de multa em razão da prestação de contas, por considerá-las 
irregulares.

CONSIDERANDO o atual entendimento no sentido de que a legitimidade para execução é do ente federado que mantém 
referida Corte;

CONSIDERANDO a necessidade de análise e colheita de provas acerca das irregularidades apontadas pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios no processo acima referido, para eventual ajuizamento das ações cabíveis;

RESOLVE

Instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, de registro cronológico nº 11/2015, visando a Defesa e Proteção do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, tendo por objeto a análise e colheita de provas acerca das irregularidades 
apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios no processo nº 2007.GCA.PCS.10054/08, o qual aplicou multa ao ex-gestor 
da Câmara Municipal de Graça, diante do envio da prestação de contas consideradas irregulares, para eventual ajuizamento 
das ações cabíveis.

À guisa das considerações expendidas, o Ministério Público do Estado do Ceará, por sua Promotora de Justiça com 
atribuições perante essa Comarca, inicialmente DETERMINA:

I – Autuação e registro das peças de informação como Procedimento Preparatório no Sistema Arquimedes e no livro próprio, 
com as anotações de praxe.

II – Encaminhamento da presente Portaria, via email, ao Secretário Geral do Ministério Público para publicação no Diário 
Oficial e comunicação ao Conselho Superior, à Corregedoria Geral do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional da 
Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, bem como sua fixação no local de costume.

III - Expedição de ofício ao Tribunal de Contas dos Municípios, solicitando cópia integral, em mídia, do processo de 
julgamento de contas objeto deste procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

IV- Expedição de ofício ao Município de Graça requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, informações existentes em seus 
bancos de dados pertinentes à qualificação do ex-gestor, em especial seu endereço.

V - Em face da celeuma doutrinária/jurisprudencial no que se refere a quem seria o órgão competente para executar as 
multas aplicadas pelo TCM, sendo pacífico no STJ que tal legitimidade pertence ao ente público que mantém a referida Corte, 
no caso, o Estado, e em face da recomendação constante do Ofício-Circular nº 003/2014/PROCAP, determino a expedição de 
ofício à Procuradoria Geral do Estado do Ceará, contendo cópias do processo/acórdão que fixou a multa, para que adote as 
providências que entender cabíveis acerca da inscrição em dívida ativa e/ou ajuizamento da respectiva execução, certificando-
se nos autos o envio àquele órgão.

VI - Expeça-se ofício ao Município de Graça requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, certidão noticiando o período em 
que JOSÉ REGINALDO GONÇALVES; exerceu mandato, cargo em comissão ou de função de confiança no Município de Graça.

VII - Com a resposta do Município de Graça acerca do endereço do ex-gestor, ou sobrevindo notícia deste nos autos,
notifique-o , pessoalmente ou pelos correios, facultando-lhe manifestação e apresentação de documentos,
no prazo de 15 (quinze) dias.
NOMEIO a servidora ROSELY DE OLIVEIRA ALVES, técnica ministerial, como secretária-escrevente, nos termos do art. 4º, 
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inciso V, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, mediante termo de compromisso.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se, com as cautelas legais.
Graça-CE, 09 de junho de 2015.

RUTE FONTENELE ARRAES

Promotora de Justiça

PORTARIA Nº 16/2015, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GRAÇA

EMENTA: Conversão da Notícia de Fato nº 20/2012 (2014/96321), em trâmite na Promotoria de Justiça da Comarca de 
Graça/CE, em Procedimento Administrativo, em face do decurso do prazo para conclusão da Notícia de Fato e diante da 
necessidade de realização de diligências adicionais.

O Ministério Público do Estado do Ceará, por sua Promotora de Justiça que esta subscreve, RUTE FONTENELE ARRAES, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, incisos III, VI e IX, da Constituição Federal de 1988; artigo 
26, inciso I, e alíneas, da Lei Federal nº 8.625/93, artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 75/93, e atendendo às 
determinações constantes da Resolução nº 007/2010 do CPJ/CE.e

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 
127 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, 
inciso III, da Carta Política;

CONSIDERANDO a possível situação de risco e abandono do adolescente José Elias do Nascimento por parte de sua 
genitora, a Sra. Maria Cesário do Nascimento.

CONSIDERANDO a necessidade de apurar os fatos noticiados e acompanhar a situação do menor José Elias do Nascimento.

CONSIDERANDO que a presente notícia de fato de nº 2014/96321, tramita há mais de 150 (cento e cinquenta) dias;

CONSIDERANDO a Recomendação nº 003/2014, da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências adicionais tendentes a concluir as investigações;
RESOLVE

Converter a Notícia de Fato nº 20/2012 (2014/96321), em trâmite na Promotoria de Justiça de Graça/CE, em PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO, de registro cronológico nº 02/2015, visando apurar em toda a sua extensão as denúncias apontadas nestes 
fólios procedimentais.

À guisa das considerações expendidas, o Ministério Público do Estado do Ceará, por sua Promotora de Justiça com 
atribuições perante essa Comarca, inicialmente, DELIBERA:

I  – Autuação e registro das peças oriundas do procedimento enunciado na forma de inquérito civil no Sistema 
Arquimedes e no livro próprio, com as anotações de praxe.

II  – Encaminhamento da presente Portaria, por meio virtual,  ao Secretário Geral do Ministério Público para 
publicação no Diário da Justiça e comunicação ao Conselho Superior, à Corregedoria Geral do Ministério Público e ao Centro de 
Apoio Operacional pertinente, bem como sua fixação no local de costume.

III – Reitere-se expediente de fl. 75.
NOMEIO a servidora ROSELY DE OLIVEIRA ALVES, técnica ministerial, como secretária-escrevente, nos termos do art. 4º, 

inciso V, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, mediante termo de compromisso.
Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se, com as cautelas legais.
Graça-CE, 03 de junho de 2015.

Rute Fontenele Arraes
Promotora de Justiça

PORTARIA Nº 18/2015, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GRAÇA

EMENTA: Conversão da Notícia de Fato nº 45/2012 (2014/96998), em trâmite na Promotoria de Justiça da Comarca de 
Graça/CE, em Procedimento Administrativo, em face do decurso do prazo para conclusão da Notícia de Fato e diante da 
necessidade de realização de diligências adicionais.

O Ministério Público do Estado do Ceará, por sua Promotora de Justiça que esta subscreve, RUTE FONTENELE ARRAES, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, incisos III, VI e IX, da Constituição Federal de 1988; artigo 
26, inciso I, e alíneas, da Lei Federal nº 8.625/93, artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 75/93, e atendendo às 
determinações constantes da Resolução nº 007/2010 do CPJ/CE.

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 
127 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, 
inciso III, da Carta Política;

CONSIDERANDO a denúncia feita pelo Conselho Tutelar de uma possível situação de risco do adolescente Francisco 

Cleudiano Cordeiro Jorge por parte de seus pais.
CONSIDERANDO a necessidade de apurar os fatos noticiados e acompanhar a situação do menor Francisco Cleudiano 

Cordeiro Jorge.

CONSIDERANDO que a presente notícia de fato de nº 2014/96998, tramita há mais de 150 (cento e cinquenta) dias;

CONSIDERANDO a Recomendação nº 003/2014, da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências adicionais tendentes a concluir as investigações;
RESOLVE

Converter a Notícia de Fato nº 45/2012 (2014/96998), em trâmite na Promotoria de Justiça de Graça/CE, em PROCEDIMENTO 
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ADMINISTRATIVO, de registro cronológico nº 03/2015, visando apurar em toda a sua extensão as denúncias apontadas nestes 
fólios procedimentais.

À guisa das considerações expendidas, o Ministério Público do Estado do Ceará, por sua Promotora de Justiça com 
atribuições perante essa Comarca, inicialmente, DELIBERA:

I  – Autuação e registro das peças oriundas do procedimento enunciado na forma de inquérito civil no Sistema 
Arquimedes e no livro próprio, com as anotações de praxe.

II  – Encaminhamento da presente Portaria, por meio virtual,  ao Secretário Geral do Ministério Público para 
publicação no Diário da Justiça e comunicação ao Conselho Superior, à Corregedoria Geral do Ministério Público e ao Centro de 
Apoio Operacional pertinente, bem como sua fixação no local de costume.

III – Reitere-se expediente de fl. 52.
NOMEIO a servidora ROSELY DE OLIVEIRA ALVES, técnica ministerial, como secretária-escrevente, nos termos do art. 4º, 

inciso V, da
Resolução nº 23/2007 do CNMP, mediante termo de compromisso.
Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se, com as cautelas legais.
Graça-CE, 03 de junho de 2015.

Rute Fontenele Arraes
Promotora de Justiça

PORTARIA Nº 01/2014

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA VINCULADA 
DE ALCÂNTARAS, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal e arts. 129 e 130, inc. III, da Constituição 
Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal Nº 8.625/93, Lei Estadual n. 13.195, de 10 de janeiro de 2002 e, segundo 
as disposições da Lei Federal Nº 7.347/85 e ;

CONSIDERANDO os termos da Recomendação Nº 003/2014-CGMP/PGJ/CE, de 20 de junho de 2014;
CONSIDERANDO o despacho de fl. 63, do Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça determinando a conversão de todos 

os Procedimentos Administrativos com mais de 90 dias de instauração em Inquérito Civil Público, nos termos da Recomendação 
supra;

RESOLVE:
1.Baixar a presente PORTARIA e em consequência converter o Procedimento Administrativo Ministerial Nº 01/2009 em 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 01/2014, com fundamento ainda no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985;
2.Nomear para secretariar o presente feito o Técnico Ministerial da PGJ/CE, que deverá prestar compromisso legal e, logo 

em seguida, tomar as medidas atinentes à sua função;
3.Providenciar demais diligências necessárias, com a devida ciência a todos os interessados, com remessa publicação;
Adotadas as diligências delineadas, voltem-me os autos conclusos para posterior deliberação.
Autuada. Cumpra-se.
Alcântaras-CE, 06 de agosto de 2014.

VENUSTO DA SILVA CARDOSO

PROMOTOR DE JUSTIÇA

PORTARIA Nº 21/2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA VINCULADA 
DE ALCANTARAS, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal e arts. 129 e 130, III, da Constituição 
Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal Nº 8.625/93, Lei Estadual n. 13.195, de 10 de janeiro de 2002 e, segundo 
as disposições da Lei Federal Nº 7.347/85 e ainda a Resolução Nº 13/2006 do CNMP e Resolução 03/2009 do MPCE;

CONSIDERANDO os Termos de Declarações dos Vereadores do Município de Alcântaras-CE JOSÉ MAURÍCIO CARVALHO, 
ANTÔNIO AÍRTON ALBUQUERQUE e ANTÔNIO MARCOS XIMENES CARVALHO informando ao Ministério Público tentativas 
de suborno por parte do Prefeito do Município de Alcântaras-CE, Sr. Eliésio fonteles, do Presidente da Câmara de Vereadores 
do Município de Alcântaras-CE, Sr. Manoel Freire Albuquerque, e supostamente da Vice-Presidente da Câmara de Vereadores 
do Município de Alcântaras-CE, Sra. Cleuvilândia Menezes Costa Machado, em troca de apoio político;

CONSIDERANDO que todos os edis delatores compareceram espontaneamente na sede do Núcleo de Tutela Coletiva 
de Sobral-CE para narrar os fatos ilícitos constantes nos Termos de Declarações, conforme os Termos de Declarações acima 
mencionados;

CONSIDERANDO que há indícios da prática de atos de improbidade administrativa por parte do Prefeito de Alcântaras-CE, 
Sr. Eliésio Fonteles, bem como do Presidente da Câmara de Vereadores de Alcântaras-Ce, Sr. Manoel Albuquerque, e da Vice-
Presidente do Legislativo de AlcÇantaras-CE, Sra. Cleuvilândia Menezes Costa Machado;

CONSIDERANDO ainda que compete ao Ministério Público a titularidade para a propositura de Ação Civil Pública por 
Ato de Improbidade Administrativa pelos atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra 
a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual;

CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público é um procedimento de natureza investigatória e de caráter administrativo, 
presidido exclusivamente pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal;

RESOLVE:
1.Baixar a presente PORTARIA e em conseqüência instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, no âmbito da Promotoria de 

Justiça da Comarca Vinculada de Alcântaras-CE, em desfavor do Prefeito Municipal de Alcântaras, Sr. Eliésio Fonteles, bem 
como dos Vereadores Manoel Freire Albuquerque (Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Alcântaras-CE) e 
Cleuvilândia Menezes Costa Machado (Vice-Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Alcântaras-CE);

2.Inquirir, se necessário, todos os cidadãos que possam esclarecer os fatos objetos desta apuração;
3.Requisitar informações e Documentos;
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4.Acostar os Termos de Declarações prestados pelos vereadores denunciantes ao presente Inquérito Civil Público;
5.Providenciar demais diligências necessárias, com base nas informações coletadas;
Adotadas as diligências delineadas, voltem-me os autos conclusos para posterior deliberação.
Autuada. Cumpra-se.
Alcântaras-CE, 06 de dezembro de 2013.

VENUSTO DA SILVA CARDOSO

PROMOTOR DE JUSTIÇA

PORTARIA Nº 22/2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA VINCULADA 
DE ALCANTARAS, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal e arts. 129 e 130, III, da Constituição 
Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal Nº 8.625/93, Lei Estadual n. 13.195, de 10 de janeiro de 2002 e, segundo 
as disposições da Lei Federal Nº 7.347/85 e ainda a Resolução Nº 13/2006 do CNMP e Resolução 03/2009 do MPCE;

CONSIDERANDO a Representação formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Alcântaras-CE/
SINDICAN informando ao Ministério Público contratações de servidores públicas de forma exagerada para fins eleitoreiros por 
parte do atual prefeito de Alcântaras-CE, Sr. Eliésio Fonteles, em troca de apoio político;

CONSIDERANDO que, conforme referida representação, cerca de 500 (quinhentos) servidores contratados durante o 
período eleitoral foram demitidos apenas 1 (um) dia após o resultado oficial das eleições municipais de 2012;

CONSIDERANDO que há indícios da prática de atos de improbidade administrativa por parte do Prefeito de Alcântaras-CE, 
Sr. Eliésio Fonteles;

CONSIDERANDO ainda que compete ao Ministério Público a titularidade para a propositura de Ação Civil Pública por 
Ato de Improbidade Administrativa pelos atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra 
a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual;

CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público é um procedimento de natureza investigatória e de caráter administrativo, 
presidido exclusivamente pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal;

RESOLVE:
1.Baixar a presente PORTARIA e em conseqüência instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, no âmbito da Promotoria de 

Justiça da Comarca Vinculada de Alcântaras-CE, em desfavor do Prefeito Municipal de Alcântaras, Sr. Eliésio Fonteles;
2.Inquirir, se necessário, todos os cidadãos que possam esclarecer os fatos objetos desta apuração;
3.Requisitar informações e Documentos;
4.Providenciar demais diligências necessárias, com base nas informações coletadas;
Adotadas as diligências delineadas, voltem-me  os autos conclusos para posterior deliberação.
Autuada. Cumpra-se.
Alcântaras-CE, 29 de novembro de 2013.

VENUSTO DA SILVA CARDOSO

PROMOTOR DE JUSTIÇA

RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL nº 001/2015-2ªPmJR

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de Russas que ao final subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, em especial 
o disposto no art. 127, caput, c/c o art. 129, II, c/ o art. 230 e c/ o art. 5º, LV, todos da Constituição Federal de 1988; no artigo 26, 
I, “b”; artigo 27, II e § único, inciso IV, ambos da Lei nº 8.625/93, vem expor, requisitar e recomendar o que se segue:

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, na soberana dicção 
do art. 127, caput, da Carta Magna de 1988;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe também zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna pátria, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 
1988;

CONSIDERANDO que o amparo à pessoa idosa é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurando sua participação 
na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida (art. 230 da CF/1988), constituindo-se 
sua proteção em interesse difuso que requer a tutela estatal e, por mandamento constitucional, do Ministério Público;

CONSIDERANDO que o direito aos proventos de aposentadoria insere-se no conceito amplo de dignidade da pessoa 
humana que deve nortear a proteção à pessoa idosa (art. 1º, III, da CF/1988), sejam oriundos da iniciativa privada ou pública, 
sendo indevida a sua redução sem motivo expressamente justificado;

CONSIDERANDO ainda a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente nos seguintes 
precedentes: MS 24.268, rel. orig. Min. Ellen Gracie, rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJ 17.09.2004; MS 24.728, rel. 
Min. Gilmar Mendes, DJ 09.09.2005; MS 24.754, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.02.2005; MS 24.742, rel. Min. Marco Aurélio, 
DJ 11.03.2005, no sentido de que, nos casos de decisão administrativa que cancela ou reduz benefícios previdenciários e/ou 
assistenciais anteriormente concedidos, deve ser assegurado à parte interessada o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
consagrados constitucionalmente (art. 5º, LV, da CF/1988);

CONSIDERANDO que, nos autos da Notícia de Fato nº 110.215/2014, em trâmite perante a 2ª Promotoria de Justiça de 
Russas-CE, chegou ao conhecimento deste Órgão Ministerial que o Município de Russas e o Fundo Municipal de Seguridade 
Social dos Servidores de Russas (FMSS) estão, unilateralmente e sem qualquer observância aos princípios do contraditório 
e da ampla defesa, revogando e/ou anulando benefícios componentes do montante concernente a diversas aposentadorias 
e pensões de ex-servidores públicos municipais de Russas e/ou seus dependentes, particularmente ex-Professores da Rede 
Municipal de Ensino, provocando redução abrupta dos proventos de tais segurados e comprometendo sua própria dignidade;

CONSIDERANDO também a que maior parte dos ex-servidores prejudicados pelos cortes nos seus respectivos proventos 
são pessoas idosas, merecedoras de proteção especial consagrada no texto constitucional (art. 230 da CF/1988), como já 
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mencionado;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, no exercício de suas funções, pode instaurar inquéritos civis, processos 

administrativos e outras medidas pertinentes, podendo, para instruí-los, requisitar informações, exames periciais e documentos 
de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos Órgãos e entidades da Administração direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme expõe o artigo 26, 
caput, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.625/93;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e 
Estadual, podendo, no exercício de tais atribuições, expedir Recomendações, nos termos do art. 27, § único, IV, da Lei 8.625/93;

RECOMENDA à Prefeitura Municipal de Russas, bem como ao Fundo Municipal de Seguridade Social dos Servidores 
de Russas (FMSS), que tomem as seguintes providências:

a) ABSTENHAM-SE IMEDIATAMENTE de efetuar quaisquer descontos em rubricas componentes de proventos 
de aposentadoria vinculados ao Fundo Municipal de Seguridade Social dos Servidores de Russas (FMSS), sob a 
alegativa de ilegalidade/ilegitimidade na concessão de tais componentes, sem a instauração do competente Processo 
Administrativo de Revisão;

b) Na hipótese de constatada a existência de indícios de irregularidades na concessão de quaisquer benefícios que 
componham o montante de proventos de aposentadoria de ex-servidor público municipal, INSTAUREM O COMPETENTE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO, OPORTUNIZANDO AO(S) INTERESSADO(S) O CONTRADITÓRIO E A AMPLA 
DEFESA, com os meios e recursos a eles inerentes, em cumprimento ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal 
de 1988, e aos precedentes jurisprudenciais supracitados.

Por fim, a teor do que dispõe o artigo 27, § único, IV, da lei nº 8.625/93, determino que se dê ampla e irrestrita divulgação 
desta Recomendação, enviando-se cópias desta para os seguintes Órgãos Públicos municipais desta cidade, para conhecimento: 
1) Câmara Municipal de Russas; 2) Juiz-Presidente do Fórum desta Comarca.

Ainda em cumprimento ao supracitado dispositivo da Lei 8.625/93, requisito dos Órgãos Públicos destinatários diretos 
da presente Recomendação (Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Seguridade Social dos Servidores de Russas- 
FMSS) resposta por escrito a esta Promotoria de Justiça, no prazo de até 10 (dez) dias, acerca das providências 
ultimadas visando ao seu fiel cumprimento.

Ressalta-se que a inobservância à presente Recomendação Ministerial ensejará a tomada das medidas judiciais (cíveis e/
ou criminais) pertinentes ao caso.

Envie-se para publicação no Diário de Justiça eletrônico (DJe) do Estado do Ceará.
Russas-CE, 09 de junho de 2015.
___________________________
João Batista Sales Rocha Filho

Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 07/2014

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA VINCULADA 
DE ALCÂNTARAS, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal e arts. 129 e 130, inciso III, da 
Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal Nº 8.625/93, Lei Estadual n. 13.195, de 10 de janeiro de 2002 
e, segundo as disposições da Lei Federal Nº 7.347/85;

CONSIDERANDO as Declarações o encaminhamento das Peças de Informação – PI 1.15.003.000094/2013-31 pela 
Procuradoria da República no Município de Sobral-CE por meio do Ofício Nº 413/14 – MPF/PRM/SOBRAL/EXT informando 
acerca de irregularidades no serviço de transporte escolar de Alcântaras-CE prestado pela Empresa EDIFICA.

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a titularidade para a propositura de Ação Civil Pública por Ato de 
Improbidade Administrativa pelos atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 
de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido 
ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual;

CONSIDERANDO ainda que compete ao Ministério Público a titularidade para a propositura de Ação Penal Pública nos 
crimes praticados contra a Administração Pública;

RESOLVE:
1.Baixar a presente PORTARIA e em conseqüência instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, no âmbito da Promotoria 

de Justiça da Comarca Vinculada de Alcântaras-CE para apurar irregularidades na prestação do serviço de transporte escolar 
prestado pela Empresa EDIFICA no município de Alcântaras-CE;

2.Inquirir, se necessário, todos os cidadãos que possam esclarecer os fatos objetos desta apuração;
3.Requisitar informações e Documentos;
4.Providenciar demais diligências necessárias, com base nas informações coletadas;
Adotadas as diligências delineadas, voltem-me os autos conclusos para posterior deliberação.
Autuada. Cumpra-se.
Alcântaras-CE, 26 de março de 2014.

VENUSTO DA SILVA CARDOSO

PROMOTOR DE JUSTIÇA

PORTARIA Nº 3262/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso 
de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso V, da Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008 (Lei Orgânica 
e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará), c/c o Provimento 066/2010 e alterações, do Colégio de Procuradores de 
Justiça,

CONSIDERANDO a possibilidade de afastamento para curso, seminário, congresso ou similar, fora do Estado ou no Exterior, 
conferida aos membros do Ministério Público do Estado do Ceará pelos artigos 203 e 204, da sobredita Lei Complementar;
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CONSIDERANDO a decisão da 21ª Sessão Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, 
realizada no dia 02 de junho de 2015, que deliberou pelo deferimento do pedido de autorização de afastamento do membro 
abaixo identificado e;

CONSIDERANDO que o membro do Ministério Público deverá, finalizado o afastamento, apresentar ao Conselho Superior, 
relatório circunstanciado das atividades desempenhadas, conforme regulamenta o artigo 14 do Provimento nº 66/2010, e tendo 
em vista o que consta no Processo no 19102/2015-9 SP-PGJ/CE,

RESOLVE AUTORIZAR O AFASTAMENTO DO DOUTOR IGOR PEREIRA PINHEIRO, Promotor de Justiça de Entrância 
Final, titular da 2ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Juazeiro do Norte, pelo período de 07 de setembro de 2015 a 
07 de setembro de 2017, com os subsídios resguardados, para frequentar o Curso de Mestrado em Direito Constitucional, pela 
Universidade de Lisboa, na cidade de Lisboa – Portugal, sem ônus para a Procuradoria-Geral de Justiça.

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

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 05 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

TERMO DE ARQUIVAMENTO.
ICP nº 16593/2012-9

O presente Inquérito Civil Público restou instaurado em 09 de março de 2015, através da Portaria de nº 080/2015, conforme 
fls. 02/03, em razão de conversão do processo administrativo de igual numeração, instaurado em 21/06/2012, fls. 09, em razão 
de solicitação de moradores do bairro engenheiro Luciano Cavalcante no sentido de intervenção do Ministério Público junto a 
SR II, objetivando a interdição do estabelecimento denominado LAVA JATO DO PAPAI, que se localizava na rua Dr. Thompson 
Bulcão, 320, esquina com a Rua Rev. Bolivar Pinto Bandeira, no Conj. Santa Luzia do Cocó, haja vista que referido lava jato 
promovendo poluição de solo em razão de lançamento de águas servidas e efluentes na via pública, tendo o referido processo 
administrativo sido encaminhado a eta Promotoria de Justiça em razão do despacho da lavra do Procurador-Geral de Justiça e 
alojado às fls. 11.

Preliminarmente, fizemos expedir memorando ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT para proceder vistoria no lava jato 
reclamado com o escopo de informar de sua adequação à via em que se encontrava instalado, com o expediente sido 
devidamente cumprido, conforme se vê das fls. 14, tendo referido núcleo editado o Relatório de fls. 16/17, o qual nos deu conta 
que o estabelecimento reclamado se encontra adequado à sua via de localização.

A então SEMAM restou acionada através do ofício de fls. 20 para informar da existência de licença ambiental em favor 
do aludido lava jato, sendo certo que a requisição restou reiterada, conforme fls. 22, tendo então referido órgão ambiental 
prestado a informação de fls. 24, dando conta de não haver encontrado processo de licenciamento ambiental em tramitação em 
nome do lava jato reclamado, razão pela qual determinamos a expedição de notificação ao representante legal do mesmo para 
comparecimento a esta Promotoria de Justiça, constando da informação de fls. 28 que no endereço apontado como sendo da 
empresa reclamada já não existe mais qualquer atividade da mesma, funcionando no local uma empresa denominada Nordeste 
Veículos, situação essa verificada pelo subscritor que compareceu pessoalmente no aludido endereço e constatou que o LAVA 
JATO DO PAPAI já não mais ali funciona, colhendo inclusive informações com moradores do entorno, os quais não souberam 
informar se houve simplesmente mudança de endereço ou encerramento das atividades daquela empresa.

EM FACE DO EXPOSTO, considerando que a empresa reclamada não mais funciona no endereço indicado na solicitação 
constante das fls. 10, prejudicando-se assim o objeto destes autos, e nada mais tendo a se apurar, determino o ARQUIVAMENTO 
deste inquérito civil público, com fulcro no art. 9º da Lei nº 7.347/85, submetendo-o a exame pelo Conselho Superior do 
Ministério Público do Estado do Ceará, nos termos do § 1º do aludido comando legal, tempestivamente, para a sua devida 
HOMOLOGAÇÃO, deixando de cientificar as partes reclamante e reclamado, em razão da não identificação dos mesmos, 
desta decisão de arquivamento, conforme estabelecido na Resolução nº 007/2010 do Colégio de Procuradores de Justiça, 
procedendo-se a publicação desta no Diário da Justiça, sem prejuízo de afixação de AVISO DE ARQUIVAMENTO no átrio desta 
Promotoria de Justiça, sem prejuízo de sua publicação no Diário da Justiça.

Determino ainda que seja o arquivamento averbado no Livro de Registro, após sua homologação pelo Conselho Superior do 
Ministério Público do Ceará.

Fortaleza, Ce., 10 de junho de 2015.

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
PROMOTOR DE JUSTIÇA

TERMO DE ARQUIVAMENTO.

ICP nº 299/2005

O presente Inquérito Civil Público restou instaurado em 03 de outubro de 2014, através da Portaria de nº 347/2014, conforme 
fls. 02/03, em razão de conversão do então procedimento administrativo de igual numeração, instaurado em 05/09/05, fls. 08, 
em razão de denúncia formulada pelo senhor Francisco Pereira da Silveira, residente na Av. Sargento Hermínio, 2755, Monte 
Castelo, nesta cidade, dando conta de corte de árvore levado a efeito pela senhora Laura Maria Cidrão, síndica do Condomínio 
Nova Aurora, localizado na referida Av. Sargento Hermínio, nº 2755, e residente no Bloco L, apto. 304, sem que para tanto 
estivesse munida da necessária autorização por parte da municipalidade.
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A denúncia veio instruída com as fotografias alojadas às fls. 10/11, constando das fls. 12 informação da SR I, constante de 
autos internos, dando conta da inexistência de perigo iminente por parte da árvore sacrificada, tendo sido atravessado nestes 
autos a informação constante das fls. 13, da lavra da parte reclamante, dando conta de que a referida síndica quedou-se por 
não esperar pela conclusão deste caderno e promoveu o corte da árvore apontada na fotografia de fls. 10, conforme se vê das 
fls. 15.

Fizemos expedir o ofício de fls.17 para a SR I requisitando o cumprimento imediato do comando legal do art. 589 do Código 
de Obras e Posturas desse município, no sentido da aplicação de multa pela prática indevida de corte de árvore promovido pela 
mencionada síndica, tendo sido determinado a expedição de notificação para a mesma, objetivando o seu comparecimento 
nesta Promotoria e Justiça objetivando prestar declarações se manifestar-se acerca de proposta de TAC, tendo o expediente 
sido cumprido, fls. 20, e a notificada comparecido e prestado as declarações constante das fls. 21, momento em que esclarecer 
que a árvore abatida restou sacrificada porque impedia e/ou dificultava a entrada e saída de um condômino, como se vê das 
fotografias de fls. 10, salientando que outras árvores foram plantadas no condomínio.

Em razão das declarações prestadas pela síndica, determinamos às fls. 22 a expedição de ordem de serviço para  que 
funcionário desta Promotoria de Justiça, em atividade de encarregado de diligências ad hoc, comparecesse ao aludido 
condomínio e promovesse ensaio fotográfico com o escopo de informar se ali foram plantadas outras árvores em compensação 
à que restou abatida, tendo o encarregado prestado a informação de fls. 24, dando conta de haver constatado o plantio de 08 
árvores defronte ao condomínio aqui tratado, conforme fotografia de fls. 25/27.

Na realidade, o abate da árvore levado a efeito pela senhora Sandra Maria Cunha Carneiro, síndica do  condomínio Nova 
Aurora, tratado nestes autos, a nosso ver, deu-se por imperiosa necessidade de facilitação de entrada e saída de veículo 
pertencente a um condômino, manobra essa dificultada pela localização da árvore abatida, o que se vê facilmente pela 
fotografia de fls. 10, sendo certo, como já demonstrado que outras árvores restaram efetivamente plantadas defronte ao aludido 
condomínio, numa perfeita compensação ambiental.

EM FACE DO EXPOSTO, considerando que não restou confirmada degradação ambiental em razão do abate da árvore no 
interior do condomínio Nova Aurora, denunciado pelo condômino Francisco Pereira da Silveira, com endereço às fls. 09, tendo 
havido o plantio de 08 árvores que já se encontram em porte arbóreo no passeio do mencionado condomínio, entendemos por 
perdido o objeto destes autos, nada mais tendo a se apurar, determino o ARQUIVAMENTO deste inquérito civil público, com 
fulcro no art. 9º da Lei nº 7.347/85, submetendo-o a exame pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, 
nos termos do § 1º do aludido comando legal, tempestivamente, para a sua devida HOMOLOGAÇÃO, cientificando a parte 
reclamante, senhor Francisco Pereira da Silveira, residentes na Av. Sargento Hermínio, 2755, Bloco I, apto. 201, Monte Castelo, 
nesta urbe, bem como a parte reclamada, qual seja, o(a) síndico (a) do dito condomínio, desta decisão de arquivamento, 
conforme estabelecido na Resolução nº 007/2010 do Colégio de Procuradores de Justiça, procedendo-se a publicação desta no 
Diário da Justiça.

Determino ainda que seja o arquivamento averbado no Livro de Registro, após sua homologação pelo Conselho Superior do 
Ministério Público do Ceará.

Fortaleza, Ce., 10 de junho de 2015.

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
PROMOTOR DE JUSTIÇA

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Inquérito Civil Público n° 26037/2012-5
Parte Interessada: Francisco Alexandre Menezes Farias e Maria Gercina Menezes
Parte Reclamada: Padaria & Confeitaria São Sebastião
Assunto: Poluição sonora e poluição atmosférica

O Promotor de Justiça RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA, titular da 1° Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano de Fortaleza-CE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do §1º, art. 13, da Resolução nº 007/10 
– CPJ/PGJ/CE, promove a publicação da promoção de arquivamento dos autos em epígrafe.

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Inquérito Civil Público n° 28889/2012-7
Parte Interessada: Associação Beneficente e Cultural de Messejana
Parte Reclamada: Não identificados
Assunto: Invasão de área verde localizada na Praça Nova Assunção

O Promotor de Justiça RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA, titular da 1° Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano de Fortaleza-CE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do §1º, art. 13, da Resolução nº 007/10 
– CPJ/PGJ/CE, promove a publicação da promoção de arquivamento dos autos em epígrafe, deixando-se de realizar a efetiva 
cientificação pessoal da parte reclamada em face da sua não identificação nos autos.

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Inquérito Civil Público n° 29763/2012-3
Parte Interessada: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Parte Reclamada: Senhor Edvaldo
Assunto: Maus tratos a animais

O Promotor de Justiça RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA, titular da 1° Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e 
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Planejamento Urbano de Fortaleza-CE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do §1º, art. 13, da Resolução nº 007/10 
– CPJ/PGJ/CE, promove a publicação da promoção de arquivamento dos autos em epígrafe, deixando-se de realizar a efetiva 
cientificação pessoal da parte reclamante em face da sua não identificação nos autos.

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Procedimento Administrativo n° 9313/2012-1
Parte Interessada: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO  CEARÁ

Parte Reclamada:  TELES BAR/PARADA OBRIGATÓRIA

O Promotor de Justiça  JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, titular da 2° Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano de Fortaleza-CE, usando de suas atribuições legais, e atento ao que prescreve a RECOMENDAÇÃO n° 
001/2012,da lavra do Exmo. Sr. Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, dar ciência ao reponsável legal do 
estabelecimento TELES BAR/PARADA OBRIGATÓRIA, acerca do despacho que determinou o arquivamento do procedimento 
administrativo nº 9313/2012-1, para fins legais.

PORTARIA N.º 3263/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso 
de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XXXIII, da Lei Complementar nº 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 – 
Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, e tendo em vista o que consta do Processo n.º 18770/2015-4,

RESOLVE TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 2296/2015, de 07/04/2015, que concedeu ao DR. IONILTON PEREIRA DO 
VALE, Promotor de Justiça de  Entrância Final, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Execuções Fiscais e de Crimes Contra a 
Ordem Tributária da Comarca de Fortaleza, 15 (quinze) dias de férias alusivas ao 1º período aquisitivo de 2012, para usufruí-la 
com início em 15/07/2015 a 29/07/2015.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL  DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 5 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA N.º 3264/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso 
de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XXXIII, da Lei Complementar nº 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 – 
Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, e tendo em vista o que consta do Processo n.º 18770/2015-4,

RESOLVE TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 2297/2015, de 07/04/2015, que concedeu ao DR. IONILTON PEREIRA DO 
VALE, Promotor de Justiça de  Entrância Final, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Execuções Fiscais e de Crimes Contra 
a Ordem Tributária da Comarca de Fortaleza, 15 (quinze) dias de férias remanescentes do 1º período aquisitivo de 2012, para 
usufruí-la com início em 15/12/2015 a 29/12/2015.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL  DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 5 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3265/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XII, c/c o art. 193, da Lei 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 – Lei 
Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, e tendo em vista o que consta do Processo nº 18770/2015-4,

RESOLVE CONCEDER AO Dr. Ionilton Pereira do Vale, Promotor de Justiça titular da 5ª Promotoria de Justiça de 
Execuções Fiscais e de Crimes Contra a Ordem Tributária da Comarca de Fortaleza, 30 (trinta) dias de férias alusivas ao 1º 
período aquisitivo de 2012, para usufruí-la com início em 01/07/2015 a 30/07/2015.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 5 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA N.º 3266/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso 
de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XXXIII, da Lei Complementar nº 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 – 
Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, e tendo em vista o que consta do Processo n.º 18770/2015-4,

RESOLVE TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 1501/2015, de 27/02/2015, que concedeu ao DR. IONILTON PEREIRA DO 
VALE, Promotor de Justiça titular da 5ª Promotoria de Justiça de Execuções Fiscais e de Crimes Contra a Ordem Tributária 
da Comarca de Fortaleza, 30 (trinta) dias de férias alusivas ao 2º período aquisitivo de 2012, para usufruí-la com início em 
03/08/2015 a 01/09/2015.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL  DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 5 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA Nº 3267/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XII, c/c o art. 193, da Lei 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 – Lei 
Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, e tendo em vista o que consta do Processo nº 18770/2015-4,

RESOLVE CONCEDER AO Dr. Ionilton Pereira do Vale, Promotor de Justiça titular da 5ª Promotoria de Justiça de 
Execuções Fiscais e de Crimes Contra a Ordem Tributária da Comarca de Fortaleza, 30 (trinta) dias de férias alusivas ao 2º 
período aquisitivo de 2012, para usufruí-la com início em 01/12/2015 a 30/12/2015.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 5 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3268/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XXXIII, da Lei Complementar nº 72/2008, de 
12 de dezembro de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará,

RESOLVE REVOGAR a Portaria nº 3099/2015, datada de 27/05/2015, que DESIGNOU O(A) Dra. Zélia Maria de Moraes 
Rocha, Procuradora de Justiça para, sem prejuízo de suas atribuições, representar o Ministério Público junto à 8ª Procuradoria 
de Justiça da Comarca de Fortaleza, em face das férias da Dra. Sheila Cavalcante Pitombeira, fazendo jus ao pagamento de 
ajuda de custo por exercício cumulativo de funções.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 5 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA No 3269/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alínea g, da lei 72, de 12 de dezembro 
de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará c/c a Lei Complementar nº 115, publicada no DOE 
datado de 19 de novembro de 2012, regulamentada pelo Provimento nº 78/2013,

RESOLVE DESIGNAR A  Dra. Zélia Maria de Moraes Rocha, Procuradora de Justiça titular da 26ª Procuradoria de Justiça 
da Comarca de Fortaleza para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar junto à 8ª Procuradoria de Justiça da Comarca de 
Fortaleza, no período de 01/07/2015 a 30/07/2015, em face das férias da Procuradora de Justiça, Dra. Sheila Cavalcante 
Pitombeira fazendo jus ao pagamento de ajuda de custo, por exercício cumulativo de funções.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 5 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3271/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alínea e, da lei complementar nº 72/2008, de 12 de dezembro de 
2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará,

RESOLVE DESIGNAR O Dr. Irapuan da Silva Dionízio Júnior, Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça 
Auxiliar da Comarca de Sobral para, sem prejuízo de suas atuais atribuições, oferecer denúncia em desfavor de DIEGO XAVIER 
DO NASCIMENTO e ISLÂNDIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS, em razão dos fatos apurados no Inquérito Policial nº 47786-
31.2013.8.06.0167, instaurado pela Delegacia Regional de Sobral, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral, 
prosseguindo nos ulteriores termos do Processo, até sentença final e eventual apelação, sem ônus para a Procuradoria Geral 
de Justiça.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 5 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA No 3273/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais dispostas no art. 26 inciso XXXIII, da Lei Complementar nº 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 
– Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará,

Considerando o que consta do Processo nº 19178/2015-9;
RESOLVE alterar, por permuta, a Escala de Plantão constante no ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1887/2015, no que se 

refere às comarcas abaixo:

COMARCAS DATA PROMOTORES DE PLANTÃO
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ARACATI
BEBERIBE
CASCAVEL
FORTIM
ICAPUÍ
JAGUARUANA
PINDORETAMA

06/06/15 e 07/06/15 DR. ANTONIO ROBSON TIMBÓ SALES

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 08 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3274/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alínea g, e art. 183, inciso III, da lei complementar 72/2008, de 
12 de dezembro de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará,

RESOLVE DESIGNAR A Dra. Aspázia Regina Teixeira Moreira, Promotora de Justiça titular da Promotoria de Justiça do 
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itapipoca para, sem prejuízo de suas atribuições, atuar no Inquérito Policial nº 
3480-62.2011.8.06.0032/0 (039/2011), em curso na Vara Única da Comarca de Amontada, fazendo jus a diária (s), em face da 
suspeição da Promotora de Justiça Titular da Comarca de Amontada, Dra. Anna Gesteira Bauerlein.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 8 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3277/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XXXIII da Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008 – Lei 
Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará,

RESOLVE REVOGAR a Portaria nº 6888/2014, de 23 de dezembro de 2014, que DESIGNOU O (A) Dra. Rosalice Macêdo 
Ferraz, Promotor (a) de Justiça, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Pindoretama para, sem prejuízo de suas 
atribuições, representar o Ministério Público junto à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 8 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3278/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XXXIII da Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008 – Lei 
Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará,

RESOLVE REVOGAR a Portaria nº 3128/2015, de 27 de maio de 2015, que DESIGNOU O (A) Dr. Antonio Monteiro Maia 
Junior, Promotor (a) de Justiça, titular da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia (1ª Promotoria de Justiça de Família 
e Sucessões) para, sem prejuízo de suas atribuições, representar o Ministério Público junto à 6ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Caucaia.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 8 de junho de 2015.
Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA N° 3279/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XXXIII, da Lei Complementar no. 72, de 12 de dezembro de 2008 — 
Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO ser atribuição constitucional do Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial, 
conforme art. 129, VII, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a essencialidade do exercício do controle externo da atividade policial, observados os Atos Normativos: 
Resolução CNMP n° 20, de 28/05/2007 e RESOLUÇÃO CNMP N° 65, de 26 de JANEIRO de 2011(Publicada, no DOU, Seção I, 
pág. 141, em 30/03/2011) que altera o § 3° do artigo 4°, Resolução n° 20, de 28 de maio de 2007; CONSIDERANDO a Resolução 
nº 04/2013 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, que disciplina o Controle Externo da Atividade Policial 
neste Estado;

RESOLVE DESIGNAR OS DRS. BISMARCK SOARES RODRIGUES E CHRISTIANE VALÉRIA CARNEIRO DE OLIVEIRA, 
Promotores de Justiça, para atuarem no Controle Externo da Atividade Policial na Comarca de Uruóca, no período de 08/06/2015 
a 31/12/2015, sem ônus para a Procuradoria Geral de Justiça.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 08 de junho de 2015.
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Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3281/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso 
de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alínea g, da lei 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 – Lei Orgânica 
e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará c/c a Lei Complementar 115, de 19 de novembro de 2012, regulamentada 
através do Provimento 78/2013,

RESOLVE DESIGNAR O (A) Dra. Ana Karine Serra Leopércio, Promotora de Justiça titular da 5ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Caucaia para, sem prejuízo de suas atribuições, representar o Ministério Público junto à 6ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de Caucaia, em face das férias do (a) Promotor (a) de Justiça titular Dr. Cledson Ramos Bezerra, no período de 
08/06/2015 a 11/06/2015, fazendo jus ao pagamento de ajuda de custo, por exercício cumulativo de funções.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 8 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3282/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso 
de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alínea g, da lei 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 – Lei Orgânica 
e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará c/c a Lei Complementar 115, de 19 de novembro de 2012, regulamentada 
através do Provimento 78/2013,

RESOLVE DESIGNAR O (A) Dra. Ana Karine Serra Leopércio, Promotora de Justiça titular da 5ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Caucaia para, sem prejuízo de suas atribuições, representar o Ministério Público junto à 3ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de Caucaia, em face das férias do (a) Promotor (a) de Justiça titular Dr. Alexandre Jorge França Cabral, no período 
de 08/06/2015 a 07/07/2015, fazendo jus ao pagamento de ajuda de custo, por exercício cumulativo de funções.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 8 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3283/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alínea g, e art. 183, inciso III, da lei complementar 72/2008, 
de 12 de dezembro de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará c/c a Lei Complementar 115, 
publicada no DOE, de 19 de novembro de 2012, regulamentada através do Provimento 078/2013,

RESOLVE DESIGNAR O (A) Dr. Antonio Monteiro Maia Junior, Promotor (a) de Justiça titular da 7ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de Caucaia (1ª Promotoria de Justiça de Família e Sucessões) para, sem prejuízo de suas atribuições, representar 
o Ministério Público junto à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel, fazendo jus à diária(s), quando for o caso, bem 
como ao pagamento de ajuda de custo, por exercício cumulativo de funções.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 8 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3285/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO,  PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XII, c/c o art. 193, da Lei 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 – Lei 
Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará e tendo em vista o que consta do Processo nº 20743/2015-7,

RESOLVE alterar, parcialmente, o item 14 do ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 6277/2014, no que pertine às férias 
concedidas ao DR. PAULO DE QUEIROZ MAGALHÃES VITORIANO NOBRE, Promotor de Justiça, alusivas ao 1º período 
aquisitivo de 2015 (30 dias), para usufruí-las no período compreendido entre 14/07/2015 a 12/08/2015, sendo que as mesmas 
deverão ser usufruídas no período compreendido entre 14/08/15 a 12/09/15 (30 dias).

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 08 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3286/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alínea g, e art. 183, inciso III, da lei 72/2008, de 12 de dezembro 
de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará c/c a Lei Complementar 115, publicada no DOE, de 
19 de novembro de 2012, regulamentada através do Provimento 78/2013,

RESOLVE DESIGNAR O (A) Dr. Emerson Maciel Elias, Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça da Comarca de 
Jati para, sem prejuízo de suas atuais atribuições, representar o Ministério Público junto à 2ª Promotoria de Justiça da Comarca 
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de Barbalha, em face das férias do(a) Promotor(a) de Justiça respondendo, Dra. ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO, 
no período de 08/06/2015 a 30/06/2015,  fazendo jus à diária(s), quando for o caso, bem como ao pagamento de ajuda de custo, 
por exercício cumulativo de funções.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 8 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA No 3287/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 195, inciso I c/c o art. 196, da Lei Complementar nº 
72/2008, de 12 de dezembro de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, e tendo em vista o 
que consta no Processo no 20929/2015-2 (Eletrônico),

RESOLVE CONCEDER AO (À) Dra. Alice Iracema Melo Aragão, Promotora de Justiça de Entrância Final, titular da 2ª 
Promotoria de Justiça do Júri, 15 (quinze) dias. de licença para tratamento de saúde, no período de 05/06/2015 a 19/06/2015.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL  DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 9 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA No 3287/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 195, inciso I c/c o art. 196, da Lei Complementar nº 
72/2008, de 12 de dezembro de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, e tendo em vista o 
que consta no Processo no 20929/2015-2 (Eletrônico),

RESOLVE CONCEDER AO (À) Dra. Alice Iracema Melo Aragão, Promotora de Justiça de Entrância Final, titular da 2ª 
Promotoria de Justiça do Júri, 15 (quinze) dias. de licença para tratamento de saúde, no período de 05/06/2015 a 19/06/2015.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL  DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 9 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3288/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alínea g, e art. 183, inciso III, da lei complementar 72/2008, 
de 12 de dezembro de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará c/c a Lei Complementar 115, 
publicada no DOE, de 19 de novembro de 2012, regulamentada através do Provimento 78/2013,

RESOLVE DESIGNAR O (A) Dr. Renato Magalhães de Melo, Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça da 
Comarca de Jucás para, sem prejuízo de suas atribuições, representar o Ministério Público junto à Promotoria de Justiça da 
Comarca de Icó, em face das férias do (a) Promotor (a) de Justiça titular Dr. Thiago Marques Vieira, no período de 08/06/2015 
a 07/07/2015, fazendo jus à diária(s), quando for o caso, bem como ao pagamento de ajuda de custo, por exercício cumulativo 
de funções.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 9 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA No 3290/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XXXIII, da lei 72, de 12 de dezembro de 
2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará;

RESOLVE DESIGNAR A DrA. MARIA DO  SOCORRO COSTA BRILHANTE E O DR. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA 
FILHO, Promotores de Justiça de Entrância Final para, sem prejuízo de suas atribuições, representarem o Ministério Público 
junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, como órgão fiscalizador das políticas públicas coordenadas no âmbito 
do referido conselho, sendo que a primeira funcionará como titular e o segundo como suplente, sem ônus para a Procuradoria 
Geral de Justiça.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 09 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3292/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alínea g, e art. 183, inciso III, da lei 72/2008, de 12 de dezembro 
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de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará c/c a Lei Complementar 115, publicada no DOE, de 
19 de novembro de 2012, regulamentada através do Provimento 78/2013,

RESOLVE DESIGNAR O (A) Dr. Renato Magalhães de Melo, Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça da 
Comarca de Jucás para, sem prejuízo de suas atuais atribuições, representar o Ministério Público junto à Promotoria de Justiça 
do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Icó, em face das férias do(a) Promotor(a) de Justiça respondendo, DR. 
THIAGO MARQUES VIEIRA, no período de 08/06/2015 a 07/07/2015,  fazendo jus à diária(s), quando for o caso, bem como ao 
pagamento de ajuda de custo, por exercício cumulativo de funções.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 9 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA No 3293/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XXXIII, da lei 72, de 12 de dezembro de 
2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará;

RESOLVE DESIGNAR A DrA. MARIA DO  SOCORRO COSTA BRILHANTE, Promotora de Justiça de Entrância Final e o 
Servidor FABIANO SANTIAGO MENDES, Técnico Ministerial da Procuradoria Geral de Justiça, para, sem prejuízo de suas 
atribuições, representarem o Ministério Público junto ao Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural 
- COEPA, como órgão fiscalizador das políticas públicas coordenadas no âmbito do referido conselho, sendo que a primeira 
funcionará como titular e o segundo como suplente, sem ônus para a Procuradoria Geral de Justiça.

Fica revogada a Portaria nº 2640/2009, publicada no Diário da Justiça na data de 25/09/09.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 09 de junho de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DO CEARÁ

Ordem dos Advogados do Brasil
Secção do Ceará

EDITAL Nº 8652/2015
Edital da Secretaria-Prazo: 05 (cinco) dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil,  Secção do Ceará, faz público 

que requereram Inscrição Definitiva no Quadro de Advogados os Bacharéis: LUIS EDUARDO DE SALLES TEMOTEO, NARA 
PRISCILA PEREIRA DE CASTRO, MARINA ALBUQUERQUE DE ARAUJO, ALAN YURI MONTEIRO FONTENELE, GABRIELA 
HOLANDA GOMES MAIA, HIGIA STEFANI HOLANDA LAVOR, FRANCISCA ALINE PINHO GONÇALVES, IZABEL CRISTINA 
RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS, VICENTE ALBERTO PESSOA DE ALBUQUERQUE, NEILLA MARIA DOS SANTOS 
SILVEIRA.  O presente aviso é feito com prazo de 05 (cinco) dias úteis. Fortaleza, 10  de junho  de 2015.

Jardson Saraiva Cruz
Secretário Geral

Ordem dos Advogados do Brasil
Secção do Ceará

EDITAL Nº 8626/2015
Edital da Secretaria-Prazo: 05 (cinco) dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil,  Secção do Ceará, faz público 

que requereram Inscrição Definitiva no Quadro de Advogados os Bacharéis: BRENDA DE FIGUEIREDO GONÇALVES, DENISE 
PAZ E SILVA FARIAS, ALEX BALBINO MAGALHAES, OTONIEL FIUZA DE ALENCAR JUNIOR, JORGEANE MARIA SOUSA 
JORGE, WALFRIDO DE MELO SALMITO JUNIOR, NACELIO JUNIOR SANTOS DE ALMADA.  O presente aviso é feito com 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. Fortaleza, 10  de junho  de 2015.

Jardson Saraiva Cruz
Secretário Geral

Ordem dos Advogados do Brasil
Secção do Ceará

EDITAL Nº 8902/2015
Edital da Secretaria-Prazo: 05 (cinco) dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Ceará, faz público 

que requereram Inscrição no Quadro de Estagiários, os Acadêmicos: ALINE CRUZ SILVESTRE3 DE AMORIM, EMELLY ALVES 
BEZERRA, FRANCISCA DEYSE ARRUDA PRADO, RENNY KETY SILVA SANTANA,  ROMARIO SOARES DO NASCIMENTO. 
O presente aviso é feito com prazo de 05 (cinco) dias úteis. Fortaleza, 10 de junho de 2015.

Jardson Saraiva Cruz
Secretário Geral

Ordem dos Advogados do Brasil
Secção do Ceará
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EDITAL Nº 8924/2015
Edital da Secretaria-Prazo: 05 (cinco) dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil,  Secção do Ceará, faz público 

que requereu Inscrição por Transferência da OAB/MA no Quadro de Advogados o(a) Advogado(a): MARLON BANDEIRA 
UCHOA. O presente aviso é feito com prazo de 05 (cinco) dias úteis. Fortaleza, 10 de junho de 2015.

Jardson Saraiva Cruz
Secretário Geral

Ordem dos Advogados do Brasil
Secção do Ceará

EDITAL Nº 8534/2015
Edital da Secretaria-Prazo: 05 (cinco) dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil,  Secção do Ceará, faz público 

que requereu Inscrição por Transferência da OAB/BA no Quadro de Advogados o(a) Advogado(a): ANTONIO CEZAR DE 
FREITAS FERREIRA FILHO. O presente aviso é feito com prazo de 05 (cinco) dias úteis. Fortaleza, 10 de junho de 2015.

Jardson Saraiva Cruz
Secretário Geral

Ordem dos Advogados do Brasil
Secção do Ceará

EDITAL Nº 8560/2015
Edital da Secretaria-Prazo: 05 (cinco) dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil,  Secção do Ceará, faz público 

que requereu Inscrição Definitiva com Restauração do nº 6916 no Quadro de Advogados o(a) Bacharel: RUFINA MARIA DE 
OLIVEIRA. O presente aviso é feito com prazo de 05 (cinco) dias úteis. Fortaleza, 10  de junho de 2015.

Jardson Saraiva Cruz
Secretário Geral
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