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Referência nº 8500005-55.2018.8.06.0129
Assunto: Ressarcimento de valores descontados a título de faltas
Interessado: Francisco Carlos Rios Alves, Analista Judiciário
Reconheço a dívida de exercício anterior e autorizo o pagamento no valor de R$ 739,90 (setecentos e trinta e nove reais e
noventa centavos), referente ao ressarcimento de valor descontado a título de falta, que ocorreu no mês de setembro de 2017,
na folha de pagamento do mês de outubro de 2017, em razão de haver sido devidamente justificada e abonada.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza em 22 de maio de 2018.
Desembargador Francisco Gladyson Pontes - Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará

Referência: nº 8522871-90.2017.8.06.0000s
Interessado (a) (s): Manuela Caldas Fontenele Alves
Assunto: Verbas Rescisórias
Reconheço a dívida de exercício anterior e autorizo o pagamento no valor de 1.730,84 (um mil, setecentos e trinta reais e
oitenta e quatro centavos), referente à indenização de férias proporcionais de 2018 (1/12 avos) e ao benefício constitucional
de 1/3 sobre férias de 2018, bem como ao 13º salário proporcional de 2018 (1/12 avos), em face da exoneração do cargo em
comissão de Assessor I, ocorrida a partir de 31/10//2017, efetuando-se as devidas deduções em caso de apuração de débito.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza em 22 de maio de 2018.
Desembargador Francisco Gladyson Pontes - Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
ATOS, RESOLUÇÕES E OUTROS EXPEDIENTES
EDITAL Nº 15/2018
O Des. Francisco Darival Beserra Primo, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições
legais e atendendo aos arts. 2º, 3º, e 4º da Resolução nº 04/2014, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará, que dispõe sobre a formação do juízo colegiado de que trata o art. 1º, caput, da Lei Federal nº 12.694/2012, torna
público, para conhecimento dos interessados em geral, notadamente aos(as) Juízes(as) de Direito com competência criminal,
inclusive execução penal, varas especializadas, Juizados e Juízes Auxiliares, pertencentes à 9ª Zona Judiciária, o sorteio
para composição de COLEGIADO DE 1º GRAU no âmbito do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Crateús-CE (procedimento nº
8501883-33.2018.8.06.0026) – que visa, especificamente, a prática de todos os atos instrutórios e decisórios na condução dos
processos nº 20796-61.2017.8.06.0070 e 290-30.2018.8.06.0070 – a ser realizado no próximo dia 30 de maio, às 9h, no prédio
da Corregedoria-Geral - Edifício Desembargadora Auri Moura Costa, situado à Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/n –
Cambeba – CEP. 60.822-325, Fortaleza/CE, sendo excluídos de participar do sorteamento os juízes Francisco Gilmario Barros
Lima - requerente, Katheryne Martins da Costa (afastada), ficando igualmente intimados, por este edital, as partes e advogados,
devendo ser encaminhada cópia da publicação ao juízo requerente para que seja acostada aos autos respectivos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Fortaleza, 29 de maio de 2018.
Des. Francisco Darival Beserra Primo
Corregedor-Geral da Justiça

EDITAL Nº 16/2018
O Des. Francisco Darival Beserra Primo, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições
legais e atendendo aos arts. 2º, 3º, e 4º da Resolução nº 04/2014, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará, que dispõe sobre a formação do juízo colegiado de que trata o art. 1º, caput, da Lei Federal nº 12.694/2012, torna
público, para conhecimento dos interessados em geral, notadamente aos(as) Juízes(as) de Direito com competência criminal,
inclusive execução penal, varas especializadas, Juizados e Juízes Auxiliares, pertencentes à 9ª Zona Judiciária, o sorteio
para composição de COLEGIADO DE 1º GRAU no âmbito do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Crateús-CE (procedimento nº
8501886-85.2018.8.06.0026) – que visa, especificamente, a prática de todos os atos instrutórios e decisórios na condução dos
processos nº 1320-03.2018.8.06.0070 e nº 47121-10.2016.8.06.0070 – a ser realizado no próximo dia 30 de maio, às 9:10h, no
prédio da Corregedoria-Geral - Edifício Desembargadora Auri Moura Costa, situado à Av. General Afonso Albuquerque Lima,
s/n – Cambeba – CEP. 60.822-325, Fortaleza/CE, sendo excluídos de participar do sorteamento os juízes Bruno dos Anjos
- requerente, Katheryne Martins da Costa (afastada), ficando igualmente intimados, por este edital, as partes e advogados,
devendo ser encaminhada cópia da publicação ao juízo requerente para que seja acostada aos autos respectivos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Fortaleza, 29 de maio de 2018.
Des. Francisco Darival Beserra Primo
Corregedor-Geral da Justiça
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