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MOÇÃO Nº 03/17 

 

 

CONSIDERANDO que, a 188ª Subseção da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, 

instalada em Votorantim-SP tem se empenhado com ações em busca de pleitear a imediata 

criação de Varas (do Juizado Especial Cível e da Justiça do Trabalho), na cidade de 

Votorantim; 

 

CONSIDERANDO que, a nosso ver, é mais do que justa essa reinvindicação, visto que, até 

municípios menores de nossa região são privilegiados por terem esses órgãos da Justiça em 

seu território, a exemplo de Piedade, São Roque, Itapeva e Salto. Essa luta, encampada pela 

OAB de Votorantim, também deve ser uma luta desta Casa de Leis, levando-se em conta os 

benefícios para a população votorantinense, bem como a melhoria no atendimento do Poder 

Judiciário, em nossa cidade; 

 

CONSIDERANDO que, a falta de Varas do Trabalho e do Juizado Especial Cível, 

evidentemente prejudicam o andamento de processos nos quais figuram votorantinenses, 

sendo realmente necessária a instalação de tais Varas no Município, principalmente, tendo em 

vista o crescimento populacional e econômico de Votorantim nos últimos anos; uma vez que, 

para reclamar direitos básicos e fundamentais, os votorantinenses são obrigados a se 

deslocarem para a Comarca de Sorocaba; 

 

CONSIDERANDO que “os Juizados Especiais foram criados como um instrumento de 

democratização da Justiça. Existem para dar guarida aos antigos anseios de todos os 

cidadãos, especialmente aos menos abastados, de uma justiça apta a proporcionar uma 

prestação de tutela simples, rápida, econômica e segura (...) Os Juizados Especiais Cíveis 

têm como intuito resolver causas de menor complexidade com maior rapidez, buscando, 

sempre que possível, o acordo entre as partes.”; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente que a criação de uma Vara para a Justiça do Trabalho e uma 

para o Juizado Especial Cível, em Votorantim, será de grande valia para os votorantinenses, 

além disso, desafogaria a demanda de processos na Justiça do Trabalho e no Juizado Especial 

Cível, em Sorocaba. 

 

Por todo exposto, apoiamos as reivindicações encapadas pela 188ª Subseção da OAB – 

Ordem dos Advogados do Brasil, instalada em Votorantim-SP, e apresentamos esta 

MOÇÃO DE APELO ao Poder Judiciário, através do Tribunal Regional do Trabalho 

da 15ª Região, em Campinas e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

reivindicando a imediata criação de novas Varas (do Juizado Especial Cível e da Justiça do 

Trabalho), na cidade de Votorantim. 

 

Que do deliberado se dê ciência aos Ilustríssimos Senhores: Rodrigo de Melo Kriguer, 

Presidente; Fernando Camolesi Flora, Presidente da Comissão Direito Trabalho; e 

Mônica Celina Paschoal, Presidente da Comissão dos Assuntos do Judiciário, todos da 

Ordem dos Advogados do Brasil – 188ª Subseção de Votorantim; aos Excelentíssimos 

Senhores: Michel Temer, Presidente da República Federativa do Brasil; Deputado 

Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados; Senador Eunício Oliveira, 
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Presidente do Senado Federal; Geraldo Alckmin, Governador do Estado de São Paulo; 

Cauê Macris, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; e, Fernando 

de Oliveira Souza, Prefeito Municipal de Votorantim, bem como aos órgãos de imprensa 

abaixo relacionados: 

 

 Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do Sul”; 

 TV Votorantim; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Ipanema, Band FM, Rádio Cacique AM e 

FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Tropical FM; e, 

 Blog “Notícias da Cidade de Votorantim”, da jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 6 de junho de 2017. 

 

 

 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 

Vereador 


