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Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Nova Olinda, Estado do Ceará, aos 09 de Janeiro de 2018.
HERICK BEZERRA TAVARES
Juiz de Direito

PORTARIA Nº 01/2018
Dispõe sobre os expedientes de comunicação de atos processuais da Secretaria
O Juiz de Direito Luís Eduardo Girão Mota, Juiz Auxiliar respondendo por esta Comarca e Diretor do Fórum local, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará no processo administrativo nº
8503132-53.2017.8.06.0026.
Revoga o art.3º da Portaria nº15/2017 desta comarca.
Esta Portaria entra em vigor na data de hoje.
Para fins de publicação, afixe-se cópia da presente portaria no átrio deste Fórum bem como publique-se no Diário da Justiça
do Estado do Ceará.
Remeta-se cópia à Corregedoria do TJCE.
Cientifique-se Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar.
Catarina-CE, 09 de janeiro de 2018
Luís Eduardo Girão Mota
Juiz de Direito

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON CE/DECON)
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
Rua Barão de Aratanha, 100 - Centro - CEP 60.050-070 – Fortaleza/CE.
Página na Internet: www.mpce.mp.br/decon Tels: (085) 3452-4518 / 3452-4503
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 40/2017
Pelo presente Edital, nos termos do artigo 23, §§ 1º e 2º, artigo 25, caput e seus parágrafos e artigo 41, caput e §§ 1º e 2º,
todos da Lei Complementar Estadual n. 30, de 26.07.2002, fica a parte reclamada abaixo discriminada, notificada da decisão
administrativa que julgou procedente a reclamação, inclusive com aplicação de multa, a fim de que efetue o pagamento da
sanção ou recorra à Junta Recursal do DECON – JURDECON no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da publicação
deste no Diário da Justiça do Estado do Ceará, devendo a petição de recurso ser entregue na sede do DECON, Rua Barão
de Aratanha, nº 100, Centro, CEP: 60.050-070, Fortaleza-Ce, que os enviará à JURDECON. Não serão recebidos recursos
intempestivos conforme Súmula nº 02 da JURDECON.
Frise-se, em caso de pronto pagamento da multa, o fornecedor sancionado deverá obter o DAE (Documento de Arrecadação
Estadual) junto a 3ª Promotoria de Justiça, a fim de efetuar o devido recolhimento. Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE
(Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará) corresponde a R$ 3,94424.
Decorridos prazo de 10(dez) dias úteis os autos serão enviados à PGE, para inscrição do débito na Dívida Ativa do
Estado do Ceará.
VALOR DA MULTA
EM UFIR-CE
(UNIDADE: R$ 3,94424)

Nº PROCESSO

RECLAMADA/O

23.001.001.15-0016087

SUNSIDE
SOCIEDADE
PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 10.404.109/0001-48

23.001.001.16-0019225

MILA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA
CNPJ: 22.544.292/0001-66

0114-015.878-4

ELETROMIL
–
COMÉRCIO
UTILIDADES DO LAR LTDA
CNPJ: 11.172.389/0001-79

DE 7.000
UFIRs-CE

30.000
UFIRs-CE

DE 15.000
UFIRs-CE
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0114-002.730-3

ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS 100.000
ELETRÔNICOS LTDA
UFIRs-CE
CNPJ: 04.176.689/0003-22

0112-000.519-8

KARLA NAYANNE BENEVIDES FARIAS 15.000
BEZERRA – ME
UFIRs-CE
CNPJ: 11.089.908/0001-30
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Cumpra-se.
Fortaleza/CE, 19 de dezembro de 2017.
João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça

PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON CE/DECON)
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Rua Barão de Aratanha, 100 - Centro - CEP 60.050-070 – Fortaleza/CE.
Página na Internet: www.mpce.mp.br/decon Tels: (085) 3452-4518 / 3452-4503
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 41/2017
Pelo presente Edital, nos termos do artigo 41 da Lei Complementar Estadual n. 30, de 26.07.2002, e considerando que
houve o trânsito em julgado da decisão administrativa que julgou procedente a reclamação, inclusive com aplicação de multa,
fica a parte reclamada abaixo descrita notificada para efetuar o pagamento do DAE (Documento de Arrecadação Estadual)
referente ao valor da multa, que deverá ser obtido junto a 3ª Promotoria de Justiça, a fim de efetuar o devido recolhimento.
Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará) corresponde a R$ 3,94424.
Em caso de não pagamento no prazo de 10 (dez) dias seguintes à publicação deste, os autos serão enviados à Procuradoria
Geral do Estado, fins inscrição do débito na Dívida Ativa, conforme artigo 29 da Lei Complementar Estadual nº 30 de 26.07.2002.
VALOR DA MULTA
EM UFIR-CE
(UNIDADE: R$ 3,94424)

Nº PROCESSO

RECLAMADA/O

0114-011.421-2

MASTER
ELETRÔNICA
BRINQUEDOS LTDA
CNPJ: 40.841.728/0098-93

0114-019.184-9

LOJAS INSINUANTE LTDA
CNPJ: 40.841.728/0098-93

0112-009.397-3

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 7.000
S.A.
UFIRs-CE
CNPJ: 08.343.492/0001-20

0112-009.397-3

JDM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 09.512.830/0001-72

0112-008.335-2

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS 15.000
LTDA
UFIRs-CE
CNPJ: 60.736.279/0012-50

0112-008.335-2

MASTER
ELETRÔNICA
BRINQUEDOS LTDA
CNPJ: 40.841.728/0019-90

DE 1.000
UFIRs-CE

2.500
UFIRs-CE

7.000
UFIRs-CE

DE 1.500
UFIRs-CE

Cumpra-se.
Fortaleza/CE, 19 de dezembro de 2017.
João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON CE/DECON)
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
Rua Barão de Aratanha, 100 - Centro - CEP 60.050-070 – Fortaleza/CE.
Página na Internet: www.mpce.mp.br/decon Tels: (085) 3452-4518 / 3452-4503
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 42/2017
Pelo presente edital, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar Estadual nº 30 de 26 de julho de 2002 e artigo 42 do
Decreto nº 2.181 de 20 de março de 1997, fica a parte reclamada abaixo descrita notificada para apresentar, no prazo de 10
dias, a sua impugnação nos autos do processo administrativo, sob pena de revelia e cominação de sanção pecuniária.
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Nº PROCESSO

RECLAMANTE

RECLAMADA

23.001.001.17-0003532

NYVIA MARIA DE HOLANDA MAIA

JAICOS TUR LTDA – ME
CNPJ: 41.433.905/0001-32

23.001.001.17-0011293

GELCIVAN BARROS MONTEIRO

NFA INTERMEDIAÇÕES EIRELI
CNPJ: 05.511.048/0001-88

23.001.001.17-0018404

SARA RODRIGUES DE MELO ANDRADE

TECNET PROVEDOR DE ACESSO AS
REDES DE COMUNICAÇÃO EIRELI –
ME
CNPJ: 07.054.341/0001-99

0114-023.285-2

MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE SOUSA

LITORÂNEA COMERCIAL DE MOTOS E
PEÇAS LTDA
CNPJ: 11.172.389/0001-79

Cumpra-se.
Fortaleza/CE, 22 de dezembro de 2017.
João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 01/18
(Instauração de Inquérito Civil Público)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e
Planejamento Urbano da Capital, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 129, inciso III da Constituição Federal, art.
26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, §1º, da Lei nº 7347/85 e art. 114, §4º, da Lei Complementar nº 72/2008,
CONSIDERANDO o que determina o art. 7º da Resolução 036/16 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça
do Estado do Ceará, que estabelece que o inquérito civil, de natureza inquisitorial, será instaurado para apurar ocorrência de
danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba
defender;
CONSIDERANDO que o art. 19 da mesma Resolução estabelece o prazo de 01 ano, prorrogável pelo mesmo prazo e
quantas vezes forem necessárias por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização
ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público mediante remessa, por ofício ou via
eletrônica, de cópia da decisão.
RESOLVE:
Converter o presente Procedimento Preparatório nº. 2017/449353 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO objetivando apurar
reclamação dando conta da solicitação de implantação de ciclovia na Av. Borges de Melo, nesta urbe, procedendo-se com a
adoção das seguintes providências:
1. Autue-se o inquérito civil público em tela, procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data
da conversão.
2. Encaminhe-se cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente,
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, conforme o disposto no §8º, do art.
20, da Resolução 036/16 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário da Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE.
3. Encerrado o prazo de 01 (um) ano fixado para os término do inquérito civil, venham-me conclusos para prorrogação do
prazo, nos termos do art. 19 da Resolução 036/16, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Ceará.
Fortaleza, 02 de janeiro de 2018.
RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 02/18
(Instauração de Inquérito Civil Público)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e
Planejamento Urbano da Capital, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 129, inciso III da Constituição Federal, art.
26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, §1º, da Lei nº 7347/85 e art. 114, §4º, da Lei Complementar nº 72/2008,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018

Caderno 1: Administrativo

Fortaleza, Ano VIII - Edição 1821

55

CONSIDERANDO o que determina o art. 7º da Resolução 036/16 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça
do Estado do Ceará, que estabelece que o inquérito civil, de natureza inquisitorial, será instaurado para apurar ocorrência de
danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba
defender;
CONSIDERANDO que o art. 19 da mesma Resolução estabelece o prazo de 01 ano, prorrogável pelo mesmo prazo e
quantas vezes forem necessárias por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização
ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público mediante remessa, por ofício ou via
eletrônica, de cópia da decisão.
RESOLVE:
Converter o presente Procedimento Adm. nº. 2012/009, com numeração 2018/487566 no Arquimedes, em INQUÉRITO
CIVIL PÚBLICO objetivando apurar denúncia dando conta de EDIFICAÇÃO IRREGULAR promovida pela empresa SIDNEY G.
SANTANA CONSTRUÇÕES, obra localizada na Rua Professor Vicente Silveira, nº. 1013, Vila União, nesta urbe, procedendo-se
com a adoção das seguintes providências:
1. Autue-se o inquérito civil público em tela, procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data
da conversão.
2. Encaminhe-se cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente,
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, conforme o disposto no §8º, do art.
20, da Resolução 036/16 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário da Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE.
3. Encerrado o prazo de 01 (um) ano fixado para os término do inquérito civil, venham-me conclusos para prorrogação do
prazo, nos termos do art. 19 da Resolução 036/16, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Ceará.
Fortaleza, 04 de janeiro de 2018.
RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 03/18
(Instauração de Inquérito Civil Público)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e
Planejamento Urbano da Capital, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 129, inciso III da Constituição Federal, art.
26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, §1º, da Lei nº 7347/85 e art. 114, §4º, da Lei Complementar nº 72/2008,
CONSIDERANDO o que determina o art. 7º da Resolução 036/16 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça
do Estado do Ceará, que estabelece que o inquérito civil, de natureza inquisitorial, será instaurado para apurar ocorrência de
danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba
defender;
CONSIDERANDO que o art. 19 da mesma Resolução estabelece o prazo de 01 ano, prorrogável pelo mesmo prazo e
quantas vezes forem necessárias por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização
ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público mediante remessa, por ofício ou via
eletrônica, de cópia da decisão.
RESOLVE:
Converter o Processo nº. 5531/2012-6 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO objetivando apurar denúncia dando conta de
instalação irregular de uma antena de telecomunicações localizada na Rua Mozart Solon, sem licença ambiental e alvará de
construção, por parte da empresa CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 04127856/0001-83, procedendo-se
com a adoção das seguintes providências:
1. Autue-se o inquérito civil público em tela, procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data
da conversão.
2. Encaminhe-se cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente,
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, conforme o disposto no §8º, do art.
20, da Resolução 036/16 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário da Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE.
3. Encerrado o prazo de 01 (um) ano fixado para os término do inquérito civil, venham-me conclusos para prorrogação do
prazo, nos termos do art. 19 da Resolução 036/16, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Ceará.
Fortaleza, 05 de janeiro de 2018.
RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça
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PORTARIA Nº 04/18
(Instauração de Inquérito Civil Público)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e
Planejamento Urbano da Capital, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 129, inciso III da Constituição Federal, art.
26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, §1º, da Lei nº 7347/85 e art. 114, §4º, da Lei Complementar nº 72/2008,
CONSIDERANDO o que determina o art. 7º da Resolução 036/16 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça
do Estado do Ceará, que estabelece que o inquérito civil, de natureza inquisitorial, será instaurado para apurar ocorrência de
danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba
defender;
CONSIDERANDO que o art. 19 da mesma Resolução estabelece o prazo de 01 ano, prorrogável pelo mesmo prazo e
quantas vezes forem necessárias por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização
ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público mediante remessa, por ofício ou via
eletrônica, de cópia da decisão.
RESOLVE:
Converter o Processo nº. 21771/2012-4 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO objetivando apurar denúncia dando conta de USO
INDEVIDO DO ESPAÇO PÚBLICO em área institucional do Conjunto Habitacional Sítio São João, Jangurussu, localizado entre
a Avenida B e Ruas 40 e 37, por parte do senhor FRANCISCO CLEYLSON MOREIRA, com a instalação de um trailer (sucata de
caminhão) no qual são vendidas bebidas alcoólicas, ocorre utilização de som de veículos, bem como demarcação da localidade
como de propriedade do denunciado, procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
1. Autue-se o inquérito civil público em tela, procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data
da conversão.
2. Encaminhe-se cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente,
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, conforme o disposto no §8º, do art.
20, da Resolução 036/16 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário da Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE.
3. Encerrado o prazo de 01 (um) ano fixado para os término do inquérito civil, venham-me conclusos para prorrogação do
prazo, nos termos do art. 19 da Resolução 036/16, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Ceará.
Fortaleza, 05 de janeiro de 2018.
RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 05/18
(Instauração de Inquérito Civil Público)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e
Planejamento Urbano da Capital, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 129, inciso III da Constituição Federal, art.
26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, §1º, da Lei nº 7347/85 e art. 114, §4º, da Lei Complementar nº 72/2008,
CONSIDERANDO o que determina o art. 7º da Resolução 036/16 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça
do Estado do Ceará, que estabelece que o inquérito civil, de natureza inquisitorial, será instaurado para apurar ocorrência de
danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba
defender;
CONSIDERANDO que o art. 19 da mesma Resolução estabelece o prazo de 01 ano, prorrogável pelo mesmo prazo e
quantas vezes forem necessárias por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização
ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público mediante remessa, por ofício ou via
eletrônica, de cópia da decisão.
RESOLVE:
Converter o Processo nº. 25348/2012-7 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO objetivando apurar denúncia dando conta de
POLUIÇÃO SONORA e SACRIFÍCIO DE ANIMAIS por parte de uma sociedade religiosa que atua na prática de candomblé,
localizado na Rua Francisco Lima e Silva, nº. 115, Conjunto Almirante Tamandaré/Jangurussu, nesta cidade, procedendo-se
com a adoção das seguintes providências:
1. Autue-se o inquérito civil público em tela, procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data
da conversão.
2. Encaminhe-se cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente,
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, conforme o disposto no §8º, do art.
20, da Resolução 036/16 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário da Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
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SEGE/PGJ/CE.
3. Encerrado o prazo de 01 (um) ano fixado para os término do inquérito civil, venham-me conclusos para prorrogação do
prazo, nos termos do art. 19 da Resolução 036/16, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Ceará.
Fortaleza, 05 de janeiro de 2018.
RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 158/17
(Instauração de Inquérito Civil Público)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e
Planejamento Urbano da Capital, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 129, inciso III da Constituição Federal, art.
26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, art. 8º, §1º, da Lei nº 7347/85 e art. 114, §4º, da Lei Complementar nº 72/2008,
CONSIDERANDO o que determina o art. 7º da Resolução 036/16 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça
do Estado do Ceará, que estabelece que o inquérito civil, de natureza inquisitorial, será instaurado para apurar ocorrência de
danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba
defender;
CONSIDERANDO que o art. 19 da mesma Resolução estabelece o prazo de 01 ano, prorrogável pelo mesmo prazo e
quantas vezes forem necessárias por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização
ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público mediante remessa, por ofício ou via
eletrônica, de cópia da decisão.
RESOLVE:
Converter o presente Procedimento Administrativo nº. 2008/035 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO objetivando apurar
denúncia dando conta de POLUIÇÃO SONORA e ATMOSFÉRICA, por parte da FÁBRICA DE MÓVEIS, denominada BRASIL
MÓVEIS, localizada na Av. Senador Fernandes Távora, nº. 3362, Parque Genibaú, nesta urbe, procedendo-se com a adoção
das seguintes providências:
1. Autue-se o inquérito civil público em tela, procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data
da conversão.
2. Encaminhe-se cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente,
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, conforme o disposto no §8º, do art.
20, da Resolução 036/16 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário da Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE.
3. Encerrado o prazo de 01 (um) ano fixado para os término do inquérito civil, venham-me conclusos para prorrogação do
prazo, nos termos do art. 19 da Resolução 036/16, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Ceará.
Fortaleza, 19 de dezembro de 2017.
RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 076/2017
(Instauração de Inquérito Civil Público)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça representante legal da 2ª
Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, fundamentado
nos arts. 129, inciso III da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93, 8º, §1, da Lei nº 7347/85 e 114 §4 da Lei
Complementar nº 72/2008;
CONSIDERANDO o que determina o art. 2º c/c art. 9º, I, da Resolução nº 36/2016 – OECPJ, bem como o 7º desta Resolução,
que estabelece que o inquérito civil é a investigação administrativa, de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado
e presidido por Membro do Ministério Público e destinado a apurar a a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos e
interesses difusos coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o
exercício das atribuições inerente as funções institucionais;
CONSIDERANDO que o artigo 19 da Resolução nº 36/2016 – OECPJ estabelece que o inquérito civil público deverá ser
concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada
de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho
Superior do Ministério Público, mediante remessa, por ofício ou via eletrônica, de copia da decisão.
RESOLVE: Instaurar o Inquérito Civil Público nº 2017/430428 em razão da necessidade de realização de novas diligências
para obter informações sobre denúncia da Senhora Antônia Wiara de Araújo Rocha, identidade nº 90005014870 SSPCE, de
suposta poluição sonora produzida pela Academia Química do Corpo, situada na Rua Perdigão de Oliveira nº 761, -A, Bairro
João XXIII, na cidade de Fortaleza-CE, adotando as seguintes providências:
1. Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida pelo Sistema Arquimedes e procedendoPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se com as anotações no livro próprio, se houver;
2. OFICIE-SE o 27º Distrito Policial - PCCE, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe se foi instaurado procedimento
criminal para apurar o fato e autoria objeto da presente demanda, em face do Boletim de Ocorrência nº 127-1087/2017;
3. ANEXE-SE ao(s) ofício(s) supra: cópia da portaria do procedimento instaurado ou indicação do endereço eletrônico em
que ela esteja disponibilizada;
4. Encaminhe-se cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente,
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, nos termos do § 8º do artigo 20, da
Resolução nº 36/2016 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário de Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE;
5. Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se despacho;
6. Encerrado o prazo de 01 (um) ano sem que a investigação tenha sido concluída, venham-me conclusos para prorrogação
de prazo, nos termos do art. 19, da Resolução nº 36/2016 - OECPJ.
Fortaleza, 27 de novembro de 2017.
José Francisco de Oliveira Filho
Promotor de Justiça titular da 2ª PJMAPU
PORTARIA Nº 078/2017
(Instauração de Inquérito Civil Público)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça representante legal da 2ª
Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, fundamentado
nos arts. 129, inciso III da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93, 8º, §1, da Lei nº 7347/85 e 114 §4 da Lei
Complementar nº 72/2008;
CONSIDERANDO o que determina o art. 2º c/c art. 9º, I, da Resolução nº 36/2016 – OECPJ, bem como o 7º desta Resolução,
que estabelece que o inquérito civil é a investigação administrativa, de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado
e presidido por Membro do Ministério Público e destinado a apurar a a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos e
interesses difusos coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o
exercício das atribuições inerente as funções institucionais;
CONSIDERANDO que o artigo 19 da Resolução nº 36/2016 – OECPJ estabelece que o inquérito civil público deverá ser
concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada
de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho
Superior do Ministério Público, mediante remessa, por ofício ou via eletrônica, de copia da decisão.
RESOLVE: Instaurar o Inquérito Civil Público nº 2017/481949 em razão da necessidade de obter informações sobre o fato
noticiado de suposta produção de poluição sonora produzida pelo estabelecimento Casa 523 – Bar e Restro, de propriedade
da senhora “Lea”, situado na Rua Castro Alves, nº 515, bairro Joaquim Távora, Fortaleza/CE, bem como utilização irregular de
logradouro público, com mesas e cadeiras sobre a via pública, possível ausência de alvará de localização e funcionamento e
autorização especial para utilização de equipamento sonoro, estacionamento irregular de veículos não identificados sobre a via
pública, possível uso de substâncias entorpecentes, por indivíduos desconhecidos nas proximidades dos bares e congêneres
situados na Rua Castro Alves, e outros fatos conexos, adotando as seguintes providências:
1. Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida pelo Sistema Arquimedes e procedendose com as anotações no livro próprio, se houver;
2. OFICIE-SE à AMC, AGEFIS e a SECRETÁRIA REGIONAL II, para que no campo de suas competências, proceda
fiscalização no local e estabelecimento reclamado, informando ao Ministério Público sobre as irregularidades denunciadas e
providências legais adotadas, com cópia de folhas nº 02/03;
3. OFICIE-SE a DENARC - PCCE, para que, seja cientificada do possível uso de substâncias entorpecentes, no período da
noite e madrugada, nos arredores e proximidades de onde funciona o bar noticiado, o Espetinho do Tiago (ou Espetinho Root´s)
e outros estabelecimentos congêneres, adotando as medidas e diligências necessárias, com cópia de fls. 02/03;
4. ANEXE-SE ao(s) ofício(s) supra: cópia da portaria do procedimento instaurado ou indicação do endereço eletrônico em
que ela esteja disponibilizada;
5. Encaminhe-se cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente,
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, nos termos do § 8º do artigo 20, da
Resolução nº 36/2016 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário de Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE;
6. Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se despacho;
7. Encerrado o prazo de 01 (um) ano sem que a investigação tenha sido concluída, venham-me conclusos para prorrogação
de prazo, nos termos do art. 19, da Resolução nº 36/2016 - OECPJ.
Fortaleza, 13 de dezembro de 2017.
José Francisco de Oliveira Filho
Promotor de Justiça titular da 2ª PJMAPU

DEFENSORIA PÚBLICA
EDITAL Nº 66/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 1a DEFENSORIA CÍVEL DE CAUCAIA
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o art.
36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que estão sendo destinadas
para atuação extraordinária no órgão de atuação da 1a Defensoria Cível na Comarca de Caucaia 02(duas) vagas, a serem
providas por DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 1a Defensoria Cível na Comarca de Caucaia está vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da prestação
do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
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CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 02 (duas) vaga para atuação na 1 a Defensorias Cível na Comarca de Caucaia.
§ 1° Os Defensores Públicos deverão atuar 01(uma) vez por semana, às terças e quintas-feiras, no órgão defensorial acima
indicado, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de
petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° Os(as) Defensores(as) Públicos(as) selecionados escolheram um dos dias da semana, conforme especificado acima,
observando-se a antiguidade.
§ 3° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério de antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação dos Defensores Públicos selecionados será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de
janeiro de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
PARA INGRESSO À CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DE ENTRÂNCIA INICIAL
DO ESTADO DO CEARÁ
EDITAL DE RESULTADO DA PERÍCIA ADMISSIONAL, ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E CONVOCAÇÃO PARA POSSE
A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, tendo em vista o Edital de Abertura de Inscrições e Instruções
Especiais publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará, em 23/09/2014, para ingresso à Carreira de Defensor Público do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018

Caderno 1: Administrativo

Fortaleza, Ano VIII - Edição 1821

60

Estado do CEARÁ, no cargo de Defensor Público de Entrância Inicial, resolve:
I. Convocar para POSSE os candidatos APTOS abaixo mencionados para comparecer na sala de Reuniões da Sede
Administrativa da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, localizado na Av. Pinto Bandeira, 1111, Luciano Cavalcante,
Fortaleza/CE, no dia 12 de janeiro de 2018, às 10hrs.

Candidatos

Posição

Perícia
Admissional

Análise dos Documentos

42

APTO(A)

APTO(A)

43

A PTO(A)

APTO(A)

RENATA EMILI LEITE MOTA
1

SOFIA FROTA ALBUQUERQUE
2

Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública Geral do Estado do Ceará
A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos incisos I
e VII do Art. 148-A da Constituição do Estado do Ceará, alterado pela Emenda Constitucional n.º 80, de 10 de abril de 2014,
publicada no Diário Oficial do Estado de 16 de abril de 2014, Art. 100 da Lei Complementar n° 80, de 12 de janeiro de 1994 e
em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 06 de 28 de abril de 1997, alterada pela Lei Complementar Estadual
nº 117, de 27 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado em 28 de dezembro de 2012, RESOLVE NOMEAR
o Defensor Público FRANCISCO JOSÉ VERAS DE ALBUQUERQUE, matrícula de nº 301.040-1-3, para exercer o Cargo de
Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo DAS-1, lotado na CORREGEDORIA
GERAL, integrante da Estrutura Organizacional da DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO, a partir de 15 de dezembro
de 2017.
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 27 de dezembro de 2017.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos incisos I
e VII do Art. 148-A da Constituição do Estado do Ceará, alterado pela Emenda Constitucional n.º 80, de 10 de abril de 2014,
publicada no Diário Oficial do Estado de 16 de abril de 2014, Art. 100 da Lei Complementar n° 80, de 12 de janeiro de 1994 e
em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 06 de 28 de abril de 1997, alterada pela Lei Complementar Estadual
nº 117, de 27 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado em 28 de dezembro de 2012, RESOLVE NOMEAR
o Defensor Público VICENTE ALFEU TEIXEIRA MENDES, matrícula de nº 301014-1-3, para exercer o Cargo de Direção e
Assessoramento, de provimento em comissão de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo DAS-1, lotado na CORREGEDORIA GERAL,
integrante da Estrutura Organizacional da DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO, a partir de 15 de dezembro de 2017.
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 22 de dezembro de 2017.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

PORTARIA Nº 22/2018
DESIGNA DEFENSORES(AS) PÚBLICOS(AS), NO CASO QUE ESPECIFICA.
A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 100, da Lei Complementar nº. 80, de 12 de janeiro de 1994 e o disposto no art. 32,
inciso VI, alínea “a” e 36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº. 06, de 28 de abril de 1997;
CONSIDERANDO os arts. 2º e seguintes da Resolução nº 40, de 22 de dezembro de 2009;
CONSIDERANDO o Anteprojeto de Plano Geral de Atuação para o biênio 2018/2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os Defensores Públicos constantes do Anexo Único desta Portaria para compor o Grupo de Planejamento
e Gestão – GPG para elaboração do Projeto do Plano Geral de Atuação para o Biênio 2018/2019, a ser submetido ao Egrégio
Conselho Superior da Defensoria Pública.
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Art. 2º. A designação é determinada SEM concessão de custeio de diária(s), ajuda(s) de custo e passagem(ns).
Art. 3º. O presente ato normativo entra em vigor na data de sua assinatura.
Fortaleza, 09 de janeiro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública Geral
DPGE

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 22/2018/
Cargo
Defensora Pública Geral (Presidente do GPG)
Secretária Executiva
Corregedor Geral
Coordenadora das Defensorias da Capital
Coordenador das Defensorias do Interior
Coordenadora da Escola Superior da Defensoria Pública Geral
Supervisor do Núcleo Central de Atendimento – NCA
Assessor de Desenvolvimento Institucional - ADINS
Assessora de Relacionamento Institucional - ARINS
Representante da Associação dos Defensores Públicos do
Estado do Ceará - ADPEC

Nome
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Elizabeth das Chagas Sousa
José Laerte Marques Damasceno
Natali Massilon Pontes
Ricardo Césas Pires Batista
Roberta Madeira Quaranta
Andréa Pereira Rebouças
Samuel de Araújo Marques
Amélia Soares da Rocha
Ana Carolina Neiva Gondim Ferreira Gomes

EDITAL Nº 67/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO JUNTO A 2a. VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRATO
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o art.
36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que estão sendo destinadas
para atuação extraordinária junto a 2 a Vara Cível da Comarca de Crato 02(duas) vagas, a serem providas por DESIGNAÇÃO,
conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente não há Defensor Público atuando junto a 2 a Vara Cível da Comarca de Crato;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 02 (duas) vagas para atuação junto a 2a Vara Cível da Comarca de Crato.
§ 1° O(a) Defensor(a) Público(a) deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme
cronograma a ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes
aos serviços da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do
Tribunal do Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° Os Defensores Públicos selecionados deverão atuar junto ao órgão jurisdicional referido em dias diversos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecida por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público junto ao órgão jurisdicional objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos automaticamente.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 68/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 1a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE REDENÇÃO
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o art.
36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado para
atuação extraordinária no órgão de atuação da 1a Defensoria e Petição Inicial de Redenção 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 1ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Redenção está
vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 1a. Defensoria e Petição Inicial de Redenção.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018

Caderno 1: Administrativo

Fortaleza, Ano VIII - Edição 1821

63

defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 69/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 1a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE JAGUARUANA
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o art.
36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado para
atuação extraordinária no órgão de atuação da 1a Defensoria e Petição Inicial de Jaguaruana 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 1ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Jaguaruana está
vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 1a. Defensoria e Petição Inicial de Jaguaruana.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
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extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 70/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 1a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE QUIXELÔ
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o
art. 36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado
para atuação extraordinária no órgão de atuação da 1a Defensoria e Petição Inicial de Quixelô 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 1ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Quixelô está vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 1a. Defensoria e Petição Inicial de Quixelô.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
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§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 71/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 1a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE AURORA
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o
art. 36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado
para atuação extraordinária no órgão de atuação da 1a Defensoria e Petição Inicial de Aurora 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 1ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Aurora está vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 1a. Defensoria e Petição Inicial de Aurora.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018,podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
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§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 72/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 1a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE FARIAS BRITO
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o art.
36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado para
atuação extraordinária no órgão de atuação da 1a Defensoria e Petição Inicial de Farias Brito 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 1ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Farias Brito está
vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 1a. Defensoria e Petição Inicial de Farias Brito.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
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§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 73/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 1a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE VÁRZEA ALEGRE
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o art.
36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado para
atuação extraordinária no órgão de atuação da 1a Defensoria e Petição Inicial de Várzea Alegre 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 1ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Várzea Alegre está
vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 1a. Defensoria e Petição Inicial de Várzea Alegre.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
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Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 74/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 1a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE MISSÃO VELHA
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o art.
36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado para
atuação extraordinária no órgão de atuação da 1a Defensoria e Petição Inicial de Missão Velha 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 1ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Missão Velha está
vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 1a. Defensoria e Petição Inicial de Missão Velha .
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018

Caderno 1: Administrativo

Fortaleza, Ano VIII - Edição 1821

69

§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 75/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 1a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE FRECHEIRINHA
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o art.
36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado para
atuação extraordinária no órgão de atuação da 1a Defensoria e Petição Inicial de Frecheirinha 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 1ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Frecheirinha está
vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 1a. Defensoria e Petição Inicial de Frecheirinha.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
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ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 76/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 1a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE GROAÍRAS
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o
art. 36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado
para atuação extraordinária no órgão de atuação da 1a Defensoria e Petição Inicial de Groaíras 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 1ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Groaíras está
vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
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Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 1a. Defensoria e Petição Inicial de Groaíras.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 77/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 1a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE CROATÁ
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o
art. 36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado
para atuação extraordinária no órgão de atuação da 1a Defensoria e Petição Inicial de Croatá 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 1ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Croatá está vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
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RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 1a. Defensoria e Petição Inicial de Croatá.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 78/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 1a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE GRANJA
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o
art. 36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado
para atuação extraordinária no órgão de atuação da 1a Defensoria e Petição Inicial de Granja 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 1ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Granja está vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
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presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 1a. Defensoria e Petição Inicial de Granja.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 79/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 3a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE BARBALHA
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o
art. 36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado
para atuação extraordinária no órgão de atuação da 3a Defensoria e Petição Inicial de Barbalha 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 3ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Barbalha está
vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
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continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 3a. Defensoria e Petição Inicial de Barbalha.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 80/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 1a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE LIMOEIRO DO NORTE
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o art.
36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado para
atuação extraordinária no órgão de atuação da 1a Defensoria e Petição Inicial de Limoeiro do Norte 01(uma) vaga, a ser provida
por DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 1ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Limoeiro do Norte
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está vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 1a. Defensoria e Petição Inicial de Limoeiro do Norte.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

EDITAL Nº 81/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 2a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE PACAJUS
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o
art. 36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado
para atuação extraordinária no órgão de atuação da 2a Defensoria e Petição Inicial de Pacajus 01(uma) vaga, a ser provida por
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DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 2ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Pacajus está
vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 2a. Defensoria e Petição Inicial de Pacajus.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.

Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado

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

Disponibilização: Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018

Caderno 1: Administrativo

Fortaleza, Ano VIII - Edição 1821

77

EDITAL Nº 82/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 2a. DEFENSORIA E PETIÇÃO INICIAL DE BATURITÉ
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o
art. 36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado
para atuação extraordinária no órgão de atuação da 2a Defensoria e Baturité Inicial de Baturité 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação da 2ª Defensoria e Petição Inicial na Comarca de Baturité está vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 2a. Defensoria e Petição Inicial de Baturité.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, participação em audiências e sessões do Tribunal do
Júri, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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EDITAL Nº 83/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DE SOBRAL
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o
art. 36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado
para atuação extraordinária no órgão de atuação na Petição Inicial de Sobral 01(uma) vaga, a ser provida por DESIGNAÇÃO,
conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação na Petição Inicial na Comarca de Sobral está vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na Petição Inicial de Sobral .
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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EDITAL Nº 84/2017
DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA 3ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CAUCAIA
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e na forma do que preconiza o art.
36, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 06/1997, torna público, para ciência dos interessados, que está sendo destinado para
atuação extraordinária no órgão de atuação na 3ª Defensoria Cível da Comarca de Caucaia 01(uma) vaga, a ser provida por
DESIGNAÇÃO, conforme regras a seguir estabelecidas e ainda:
CONSIDERANDO que atualmente o órgão de atuação na 3ª Defensoria Cível da Comarca de Caucaia está vago;
CONSIDERANDO a elevada quantidade de assistidos da Defensoria Pública naquela comarca que necessitam da
continuidade da prestação do serviço de assistência jurídica por membros desta Instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos membros da carreira igualdade de condições em participarem do
presente processo de designação em que existe urgência no provimento da vaga;
RESOLVE:
Art. 1° Oferecer 01 (uma) vaga para atuação na 3ª Defensoria Cível da Comarca de Caucaia.
§ 1° O Defensor Público deverá atuar 01(uma) vez por semana no órgão defensorial acima indicado, conforme cronograma a
ser estabelecido pela Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI, devendo realizar quaisquer atos inerentes aos serviços
da Defensoria Pública, tais como atendimentos, confecção de petições, observadas as prerrogativas inerentes aos atos.
§ 2° A designação a que se refere o presente artigo ocorrerá pelo período de 03 (três) meses a partir de 01 de fevereiro de
2018, podendo ser renovada, tendo como data final 29(vinte e nove) de junho do mesmo ano.
Art. 2° O órgão de atuação será preenchido conforme o critério antiguidade.
§ 1° Poderão concorrer nessa designação os Defensores Públicos em efetivo exercício, tendo prioridade aqueles que não
tenham participado de outras atividades extraordinárias da Defensoria Pública Geral nos últimos 06 (seis) meses.
§ 2° Para fins de aferição da prioridade mencionada no § 1°, considerar-se-á o exercício de pelo menos 04(quatro) datas em
atividade extraordinária, com recebimento de verba indenizatória.
§ 3° Não poderão participar desta designação aqueles Defensores Públicos que estejam participando de outras atividades
extraordinárias da Defensoria Pública Geral.
§ 4° São consideradas atividades extraordinárias a atuação/auxílio, estabelecidas por portaria específica, em órgão
defensorial diferente da designação ordinária de cada Defensor Público interessado.
§ 5° Os demais Defensores Públicos inscritos formarão lista de suplentes, que deverão ser designados com a observância
dos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 3º Será expedida, pelo Gabinete da Defensoria Pública Geral, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 06, de
28/04/97, publicada no D.O.E. de 02/05/97, portaria específica para atuação na referida atividade jurídica, com prejuízo das
funções ordinárias dos Defensores Públicos no dia em que estiverem designados para atuar no supracitado órgão defensorial.
Art. 4° Os Defensores Públicos interessados deverão se inscrever através do e-mail cdi@defensoria.ce.def.br, até o dia 10
(dez) de janeiro de 2018.
Art. 5° A divulgação do Defensor Público selecionado será efetuada através do site da DPGE, no dia 11 (onze) de janeiro
de 2018.
Art. 6° A solicitação de diária e de ajuda de custo caberá à Coordenadoria das Defensorias do Interior – CDI após o Defensor
Público comunicar as datas que realizará a atividade extraordinária objeto deste edital.
Parágrafo único. Durante o mês, caso o Defensor Público atue extraordinariamente em data diversa ou não possa comparecer
em data(s) especificada(s) em seu pedido, deverá comunicar a Coordenadoria das Defensorias do Interior, através do correio
eletrônico cdi@defensoria.ce.def.br.
Art. 7° As atividades realizadas durante a atuação extraordinária descrita neste edital deverão ser cadastradas no Sistema
Informatizado de Relatórios da Defensoria Pública – SIRDP, no prazo estabelecido no art. 2 o da Resolução n. 55/2011.
Art. 8° Caso seja lotado de maneira efetiva Defensor Público no órgão de atuação objeto deste edital, a portaria de
designação extraordinária perderá seus efeitos.
Art. 9° Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral do Estado.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 14 de dezembro de 2018.
Mariana Lobo Botelho de Albuquerque
Defensora Pública-Geral do Estado
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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