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Informações gerais sobre a prática
Título
Núcleo de Apoio Jurisdicional

Unidade de implantação
Comarca de Canindé – Diretoria do Fórum

Data de implantação
06/01/2009

Alinhamento ao Plano Estratégico
Tema
Acesso à Justiça

Objetivo
Maximizar o acesso dos cidadãos à Justiça

Autor(es)

Autor 1
Antônio Josimar Almeida Alves– Juiz de Direito 3ª Entrância

Informações detalhadas sobre a prática
Descrição da prática
Constituição de equipe técnica e administrativa, formada por duas assistentes
sociais, uma pedagoga, uma psicopedagoga, um agente administrativo e um motorista.
Funcionamento do Núcleo no Plenário do Tribunal do Júri; Requisição ao Tribunal de
Justiça de material para funcionamento do serviço; Parceria com o Poder Público
municipal que cedeu os servidores necessários para o funcionamento do serviço.

Finalidade
Elaborar estudos sociais e relatórios nas areas de família, infância e juventude,
idoso, violencia domestica, atendendo as demandas dos juízos da 1ª e 2ª Vara;
Promover oficinas de conscientização com grupos de adolescentes em conflito com a
lei, autores de violencia domestica, alcoolistas, entre outros grupos. Atendimento ao
publico em geral, no sentido de encaminhar as demandas para os Órgãos competentes;
Promoção de conciliações diárias mediante a promoção de acordos; Participação no
Dia da Conciliação, promovida pelo Juízo da 1ª Vara, sempre na ultima quarta-feira do
mês; Participação no Projeto Pai Presente; Atendimento de jovens adolescentes no
Projeto “Toque de Acolher”, executado pelo Juizado da Infância e da Juventude,
mediante entrevistas realizadas com os jovens e seus pais, antes da audiência com o
Juiz, os quais, se necessário, são encaminhados aos serviços de atendimento
disponíveis no município; Execução do Projeto “Justiça na Comunidade”,
oportunidade em que são ministradas palestras nas comunidades da zona rural e nos
bairros da cidade, com atendimento e esclarecimentos sobre ações judiciais e
encaminhamentos diversos.

Resultados alcançados

Os resultados alcançados estão discriminados nos relatórios encaminhados à

Presidencia do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Revelou-se positiva a criação
do serviço tendo em vista que muitas demandas deixam de ser ajuizadas em razão da
abordagem inicial que é feita pelas técnicas do NAJ, resolvendo os conflitos mediante
acordos e encaminhamentos para outras instituições, tais como Defensoria Pública e
Ministério Público. Outro dado positivo é a realização do atendimento direto ao
cidadão que procura o Fórum, oportunidade em que é orientado sobre a informação
que deseja.

