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Informações detalhadas sobre a prática 

 

Finalidade 

- Levar o judiciário aos cidadãos, demonstrando ser possível o acesso à justiça de forma rápida e 

satisfatória. 

- Levar à população os meios educacionais, orientação de DSTs, orientação sobre nutrição, 

obesidade infantil, torneio de futebol infantil no poliesportivo, exame de tipagem sanguínea. 

- Levar à população os programas sociais e aproximar a prefeitura municipal dos cidadãos, 

demonstrando os serviços que podem ser utilizados, como mutirão de mamografia, cirurgia de 

catarata, etc. 

 

Passo a passo para a implantação 

Para a realização do Cejusc Itinerante: Marília Cidadã foi assinado Termo de Cooperação 

entre Cejusc, Universidade de Marília (Unimar) e MPF (Ministério Público Federal), com a 

disponibilização de ônibus equipado para realização de orientações jurídicas e audiências de 

conciliação em matérias de família (divórcio, alimentos, reconhecimento de paternidade) e 

patrimoniais (direito do consumidor, vizinhança, locação, acidente de trânsito e cobrança).  

O MPF recebeu denúncias em casos de violação dos direitos humanos, envolvendo saúde, 

educação, moradia, além de atos lesivos ao patrimônio público e social. O INSS prestou 



atendimentos sobre contribuições e benefícios, inclusive informações sobre empréstimo consignado. 

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) emitiu carteiras profissionais, e a Receita Federal, 1ª 

e 2ª  vias do CPF. A prefeitura ofereceu terminais para levantamento e parcelamento de dívidas 

municipais como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto sobre Prestação de 

Serviços), Taxas de Bombeiro. O Conselho Tutelar também esteve presente para atendimento à 

população.   

A Unimar (Universidade de Marília), em parceria com a Secretaria da Saúde, ofereceu 

avaliação nutricional com laboratório gastronômico, triagem para atendimento pelos cursos de 

Odontologia e Fisioterapia, orientação quanto à obesidade infantil, combate à dengue, DSTs 

(Doenças Sexualmente Transmissíveis), exame para determinar tipo sanguíneo e aferição de pressão 

arterial.  

A Unimar e as Secretarias do Esporte e da Cultura promoveram torneio de futebol de campo 

com adolescentes da região, plantio de árvores, oficinas de cultivo e apresentação de grupo de dança. 

 

Resultados alcançados 

- Cumprimento do preceito constitucional disposto no artigo 125, § 7º, implantando a justiça 

itinerante por meio do CEJUSC.  

- Comprovar que a justiça é para todos, diminuindo as dificuldades de acesso de forma gratuita, 

solidária e explicativa.  

 

Fonte 

Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/01/269bbba8a6b772fed5427d7fccb3a8c0.pdf e 

http://www.diariodemarilia.com.br/noticia/135456/cejusc-itinerante-marilia-cidada-atende-no-dia-

15-no-jardim-santa-antonieta 
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