
 

 

[Justiça Fácil] FAQ CONVÊNIO OAB-CE 

Quem pode usufruir dos benefícios do convênio? 

Advogados e advogadas associados à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do 

estado do Ceará. É obrigatório possuir OAB ou OAB suplementar do estado em questão 

para usufruir dos benefícios. 

 

Qual é o principal benefício do convênio entre Justiça Fácil e OAB-CE? 

O principal benefício do convênio é o fornecimento do site/aplicativo Justiça Fácil aos 

advogados e advogadas do Ceará, de forma gratuita e ilimitada, para acompanhamento dos 

seus processos, disponibilizando informações jurídicas publicadas nos Diários Oficiais do 

Estado do Ceará. 

 

Por quanto tempo o convênio permite que eu receba as minhas publicações 

sem custo? 

Durante os 24 meses do convênio firmado entre Justiça Fácil e OAB-CE, que tem vigência 

de setembro de 2017 a setembro de 2019. Dentro deste período, não haverá cobrança para 

que os advogados e as advogadas recebam as publicações em seu nome. 

 

O Justiça Fácil quer celebrar esta parceria com você! 

Como forma de boas-vindas a todos os advogados do Ceará, está disponível uma cortesia 

para a pesquisa de um nome e um estado extra pelo período de 30 dias. Estes recursos 

extras podem ser solicitados através da página do convênio no site ou diretamente com o 

atendimento comercial do Justiça Fácil através do e-mail comercial@justicafacil.com.br ou 

do WhatsApp (51) 99944-3291. 

 

Os benefícios do convênio terminaram por aqui? 

Não! Exclusivamente para os advogados e advogadas inscritos na OAB-CE, 

disponibilizamos um cupom promocional de 30% de desconto para a contratação do serviço 

de recebimento de publicações por e-mail, o que maximiza sua experiência com a nossa 

plataforma. Com esse desconto, a mensalidade do serviço vai reduzir de R$ 14,90 para 

apenas R$ 9,90. 

 

O advogado ou advogada que optar pela contratação na modalidade de assinatura anual, 

poderá ainda, acumular um cupom promocional de 10% de desconto, obtendo uma 

economia ainda maior. 

 

Como vou acompanhar minhas publicações através do Justiça Fácil?  

O aplicativo Justiça Fácil é multiplataforma, então você acompanha as suas publicações em 

seu smartphone ou tablet, e também através do nosso site acessando pelo computador ou 

notebook, isso tornará a sua experiência tecnológica única e sem limites. 

 

Como é feito o login no aplicativo? 

O login no aplicativo é realizado com o seu endereço de e-mail e com o PIN recebido após 

a confirmação do seu cadastro. O PIN será a sua a senha de acesso, anote-o. Os dados 

necessários para realizar login no site, serão os mesmos. 
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[Justiça Fácil] FAQ CONVÊNIO OAB-CE 

As informações sobre os meus processos judiciais enviadas pelo Justiça Fácil 

são confiáveis? 

Sim, pois são extraídas dos diversos Diários Oficiais da Justiça publicados no Brasil. Mas o 

caráter das notificações do aplicativo é meramente informativo.  

 

Para os advogados e advogadas que optarem por usufruir do convênio da OAB-CE, as 

informações são exclusivamente baseadas nos Diários Oficiais e Diários da Justiça, do 

Estado da Seccional, a saber: 

 

● Justiça Estadual CE (1º e 2º Graus); 

● Justiça do Trabalho CE (1º e 2º Graus); 

● Justiça Federal CE (1º e 2º Graus); 

● Tribunais Superiores (STF, STJ, TST). 

 

Preciso acompanhar publicações de nomes de outros advogados(as) e/ou 

estados, é possível incluir no aplicativo? 

Sim. Para incluir outros nomes e/ou estados para acompanhamento, será necessária a 

contratação mensal ou anual do serviço de nome extra e/ou estado extra, que pode ser feita 

pelo site na área de assinaturas ou diretamente com o atendimento comercial do Justiça 

Fácil. O investimento é incrivelmente baixo: apenas R$ 8,04 mensais por nome ou 

estado extra! O benefício da gratuidade concedido pelo convênio é apenas para 

acompanhamento do nome principal no Estado do CE. 

 

O Justiça Fácil realiza pesquisa retroativa de publicações? 

Sim. Após o fornecimento das informações solicitadas pelo cadastro, o aplicativo buscará 

em nossa base de dados histórica (a partir de 01/01/2015 até o mês anterior da data do 

cadastro) as últimas publicações jurídicas (limitado a 20 publicações) do advogado ou 

advogada, alimentando o aplicativo com estas informações. Caso sejam encontrados 

menos de três e mais de zero publicações, o aplicativo será alimentado com estas 

informações e comunicará ao usuário. Caso não sejam encontradas publicações, o 

aplicativo também comunicará ao usuário.  

 

Caso o advogado ou advogada, tenha interesse em pesquisar e receber um número maior 

de publicações retroativas, além das 20 publicações disponibilizadas gratuitamente no 

aplicativo, será necessária a contratação do serviço de Pesquisa Retroativa. Esta pesquisa 

pode ser solicitada através da página do convênio no site ou diretamente com o 

atendimento comercial do Justiça Fácil através do e-mail comercial@justicafacil.com.br ou 

do WhatsApp (51) 99944-3291. O custo é de apenas R$ 58,44 por mês/advogado/estado 

pesquisado. 

 

 

Tenho alguma vantagem em realizar contratação na modalidade anual de 

recursos extras ao convênio? 

Sim. O Justiça Fácil concede 10% de desconto para as contratações de recursos extras, na 

modalidade de assinatura anual. 

 

Saiba mais do Justiça Fácil. 
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[Justiça Fácil] FAQ CONVÊNIO OAB-CE 

Justiça Fácil é o aplicativo jurídico mais conceituado do mercado, que vai mantê-lo 

conectado aos seus processos na justiça. A maioria das pessoas gostaria de saber das 

suas publicações jurídicas no exato momento em que eles acontecem. Com o aplicativo 

Justiça Fácil isto agora é possível de uma forma prática, fácil e segura. Você pode baixar o 

app na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet e acessá-lo diretamente ou ir até o 

nosso site: www.justicafacil.com.br. 

 

Como funciona o aplicativo? 

É simples: cada vez que uma movimentação importante ocorre em seu(s) processo(s) 

judicial(is), havendo uma publicação no Diário Oficial da Justiça, nós processamos essa 

informação e enviamos uma notificação para você no nosso aplicativo, trazendo 

informações detalhadas desta publicação (como o número do processo, nome e edição do 

Diário Oficial da Justiça, a vara e a data do Diário Oficial da Justiça) acompanhadas do 

texto que foi publicado. 

 

Que dados preciso para utilizar o aplicativo? 

Nome completo, variação de nome (por exemplo: Maria Luiza Gonçalves. Nome alternativo: 

Maria L. Gonçalves), número da OAB, estado, cidade, e-mail e telefone celular. Com estas 

informações estaremos aptos a detectar novas publicações do seus processos na justiça. 

Mas atenção, fica expressamente vedada a utilização de dados de terceiros sem a 

autorização destes para consulta no aplicativo Justiça Fácil.  

 

A importância de cadastrar o seu nome corretamente. 

A pesquisa das publicações é realizada com base no nome cadastrado, por isso é 

fundamental que no momento de colocar o seu nome, não seja inserido o título ou pronome 

de tratamento "Dr. ou Dra.”, pois eles dificultam a localização das suas publicações e você 

pode não receber informações dos seus processos. É importantíssimo também que o 

profissional do direito se cadastre como “Advogado”, e não como “Pessoa” ou 

“Empresa”. Apenas desta forma você poderá usufruir de todos os benefícios do convênio 

com a OAB/CE. 

 

O que é variação do nome? 

A variação do nome são outras grafias, formas de escrita, que utilizamos para poder 

encontrar o seu nome na pesquisa. Vamos dar um exemplo: Maria Luiza Silva Machado é o 

seu nome. Uma variação dele pode ser Maria Luiza S. Machado. Preencha com atenção as 

variações. Elas possibilitam uma busca mais precisa e de qualidade. Uma dica para 

identificar variações do seu nome, é observar se ele é citado de formas diferentes nas 

publicações que você costuma receber. 

 

Sou usuário do Justiça Fácil e recebi publicações jurídicas que já foram 

publicadas antes da data que fiz o meu cadastro. Por quê? 

Algumas vezes os processos judiciais demoram para ter novas publicações. Depois que 

você faz o cadastro conosco, pesquisamos em nosso histórico (a partir de 01/01/2015 até o 

último dia 30 subsequente) o número de até 20 publicações dos seus processos que já 

foram publicadas e informamos a você, mostrando 100% dos textos. Isto vai ajudá-lo a 

compreender melhor o que fazemos e ter confiança no nosso aplicativo.  
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Quais modelos de celular rodam o aplicativo Justiça Fácil? 

Smartphones da Apple (iPhone) e que utilizam o sistema operacional Android (Samsung, 

Motorolla, Sony, LG, etc). É necessário que estejam equipados com os sistemas 

operacionais iOS (versão 6.x.x ou superior) e Android (versão 4.1 ou superior). 

 

Roda também em tablets? 

Sim, que possuam os sistemas operacionais iOS (versão 6.x.x ou superior) e Android 

(versão 4.1 ou superior). 

 

Preciso de conexão com a internet para utilizar o aplicativo? 

Sim, a conexão com a internet é necessária para acessar nossos servidores. Sem ela, o 

aplicativo não funciona. 

 

Qual é o valor da assinatura dos recursos extras? 

Assinatura Mensal de Nomes e Estados Extras: R$ 8,04 

Assinatura Anual de Nomes e Estados Extras: R$ 86,85 

 

Assinatura Mensal de Todo Brasil: R$ 24,13 

Assinatura Anual de Todo Brasil: R$ 260,57 

 

Assinatura Mensal de Recebimento de Publicações por E-mail: R$ 9,90 

Assinatura Anual de Recebimento de Publicações por E-mail: R$ 106,92 

 

Pesquisa Retroativa* para 1 nome e 1 estado: R$ 58,44 (por mês pesquisado) 

*Compreendendo o período de 01/01/2015 a 31/08/2017. 

 

As notificações do Justiça Fácil tem valor legal? 

Não. Apesar de serem extraídas dos Diários Oficiais de Justiça, as notificações emitidas pelo 

aplicativo Justiça Fácil têm valor meramente informativo. 

 

Informei meus dados de forma incorreta. Como procedo? 

Você pode mudar diretamente no aplicativo, utilizando as opções existentes no menu. Ou, se 

preferir, entre em contato com a central de atendimento do site www.justicafacil.com.br 

solicitando as alterações que deseja. 

 

Estão fazendo uso não autorizado de minha conta Justiça Fácil. O que faço? 

Entre em contato com a central de atendimento do site www.justicafacil.com.br informando 

detalhadamente o ocorrido. 

 


