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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIAS, PROVIMENTOS E OUTROS ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 1421/2020

Altera para o dia 30 de outubro de 2020 as comemorações alusivas à data consagrada ao servidor público estadual.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO ser o dia 28 de outubro, de acordo com o art. 238 da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, data consagrada 
ao servidor público estadual,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar o funcionamento normal dos órgãos jurisdicionais estaduais de primeiro e de segundo grau no dia 28 de 
outubro de 2020.

Art. 2º Transferir as comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público, anteriormente definida para o dia 28 de outubro 
de 2020, para o dia 30 de outubro de 2020, sexta-feira, declarando para os servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará 
ponto facultativo o expediente desse dia.

Art. 3º Determinar que fique assegurada a prestação jurisdicional, mediante o plantão judiciário de primeiro e segundo 
graus, de acordo com as respectivas designações de magistrados, anteriormente definidas para a data de 28 de outubro de 
2020, no âmbito do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das comarcas do interior do Estado e da Capital, aplicando-se, quanto à 
contagem de prazos, as disposições do art. 219 do Código de Processo Civil, em que são considerados apenas dias úteis. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, 13 de outubro de 2020.

Desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DESPACHO

Processo: 8524141-81.2019.8.06.0000
Assunto: Substituição de cargo comissionado
Interessado: Paulo César da Silva, matrícula: 4567

Reconheço a dívida de exercício anterior e autorizo o pagamento no valor total de R$ 3.065,90 (três mil, sessenta e cinco 
reais e noventa centavos), sendo R$ 2.830,06 (dois mil, oitocentos e trinta reais e seis centavos), referente à substituição do 
cargo de Coordenadora /DAJ- 2, da Coordenadoria de Pós Sentença Cível II, relativas ao período de 25/11/2019 a 19/12/2019, 
e R$ 235,84 (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) relativo ao proporcional do 13º salário.

Fortaleza, 02 de outubro de 2020.

Desembargador Washington Luis Bezerra de Araújo
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

DESPACHO

Processo: 8518713-18.2019.8.06.0001
Assunto: Substituição de cargo comissionado
Interessado: Mauro Ferreira da Silveira, matrícula: 5529

Reconheço a dívida de exercício anterior e autorizo o pagamento no valor total de R$ 1.021,32 (um mil, vinte e um reais e 
trinta e dois centavos), referente à substituição do cargo de Supervisor de Unidade de Entrância Final– DAJ-3, da 3ª Vara de 
Sucessões da Comarca de Fortaleza, relativas ao período de 04/11/19 a 13/11/19.

Fortaleza, 28 de setembro de 2020.

Desembargador Washington Luis Bezerra de Araújo
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

PORTARIA Nº1416/2020

Dispõe sobre a designação do Juiz de Direito David Ribeiro de Souza Belém, Titular do 4º Juizado Auxiliar da 5ª Zona 
Judiciária. 

O Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º, 


		2020-10-13T19:21:12-0300




