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Fortaleza, 16 de setembro de 2021. 
 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA – 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ/TJCE 
 
 
Ofício Nº 030/2021 
Assunto: novos procedimentos para entrega dos selos extrajudiciais no Fórum Clóvis Beviláqua 
depois do lamentável incêndio no prédio do TJ/CE 
 
URGENTE 
 
 
A ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO CEARÁ – ANOREG/CE, o 
INSTITUTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURÍDICAS DO CEARÁ – 
IRTDPJ/CE e o SINDICATO DOS NOTÁRIOS, REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES DO ESTADO 
DO CEARÁ – SINOREDI/CE, todos já devidamente qualificados nos termos dos pedidos 
anteriormente encaminhados, por seus presidentes infraindicados, AO PASSO EM QUE SE 
SOLIDARIZAM com o lamentável incêndio que atingiu as instalações desta respeitável Corte 
de Justiça, ficando à disposição para todo o auxílio necessário, E QUE AGRADECEM o 
atendimento ao nosso pleito de novos procedimentos para recebimento dos selos 
extrajudiciais, tendo sido disponibilizado excelente espaço para recebimento dos Titulares 
do Serviço Extrajudicial deste Estado no TJ/CE, VÊM, com o devido acatamento e respeito, à 
presença de Vossa Excelência, em razão da migração provisória de alguns setores 
administrativos do Tribunal, como é o caso do FERMOJU, para o prédio do Fórum Clóvis 
Beviláqua, RENOVAR o pedido de um espaço destinado ao mesmo fim de recepção dos selos 
físicos, os quais tiveram a entrega suspensa desde o dia 08 até o próximo dia 20/09/2021 em 
razão do fatídico episódio, de modo que os Delegatários possam, de forma célere e eficiente 
(a partir de simples identificação de que são Titulares do Serviço Extrajudicial, à semelhança 
dos advogados, promotores de justiça e defensores públicos) ir buscar seus selos, retornando 
imediatamente às suas Serventias para atendimento aos usuários que, em alguns casos, já 
estão tendo seus serviços adiados pela ausência já vivenciada das referidas estampas.   
 
Assim, mais uma vez solicitando vossa prestimosa atenção no acatamento do presente 
pedido de auxílio, com a brevidade necessária uma vez que a previsão é que os mesmos 
voltem a ser entregues no próximo dia 21 ou 22 de setembro nas dependências do Fórum, 
aproveitamos para renovar votos de elevada estima e apreço, aguardando desde já por um 
posicionamento. 

Respeitosamente, 
 
 

                  
       Denis Anderson da Rocha Bezerra   Helena Jacéa C. Leite Borges        Fco. Claudio P. Pinho 

   Presidente do SINOREDI-CE           Presidente da ANOREG/CE      Presidente do IRTDPJ-CE 


