
 

Página 1 de 4 

 
Av. Dr. Arimatéia Monte e Silva, 650 – Parque Alvorada – CEP: 62030-230 – Fone: (88) 3614.1544 

E – mail: sobral@oabce.org.br 
 

 

 

Ofício nº 22/2021 

 

Sobral – CE, 12 de fevereiro de 2021. 

 

Exma. Sra. Dra. Maria Nailde Pinheiro Nogueira 

Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.  

 

Assunto: criação de nova unidade de Juizado Especial em Sobral.  

 

 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subsecção Sobral, 

por meio de seu Presidente, e a Comissão de Defesa das Prerrogativas e 

Acesso à Justiça da OAB – Subsecção de Sobral, também por meio de seu 

presidente, que ao final assinam, vêm, com o devido respeito e acatamento, 

à presença de Vossa Excelência, trazer dados para demonstrar as 

solicitações da Advocacia de Sobral, e comarcas circunvizinhas, bem como 

de toda a sociedade, relativos ao acúmulo expressivo de processos judiciais 

concentrados no único Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 

Sobral.  

 

 

Há bastante tempo, vivencia-se problemática no 

escorreito funcionamento da unidade, em razão do elevado acervo 

processual em tramitação no órgão. O quadro de funcionários se mostra 

insuficiente para a vazão da crescente demanda, e há apenas um 

magistrado titular, o Exmo. Sr. Juiz Elison Pacheco Oliveira Teixeira. Esta 

situação causa descrédito generalizado na atuação do Poder Judiciário, 

pois se desdobra em obstáculo estrutural e impessoal para a jurisdição 

célere.  

 

Ademais, em análise dos fluxos de processos novos na 

Comarca de Juazeiro do Norte, a qual conta com estimados 276.264 

habitantes, em contraste com a Comarca de Sobral, com previsão de 

210.711 indivíduos residentes (IBGE, 2020, n/p), observa-se que a demanda 
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proposta nas duas unidades especializadas da primeira cidade é 

proporcionalmente equivalente à da recepção de novos casos do JECC de 

Sobral. Observe-se, v.g., a seguinte tabela comparativa:  

 

 

COMARCA NOVOS CASOS 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sobral 

– 2019 

 

2.553 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sobral 

– 2020 

 

1.912 

1ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Comarca de Juazeiro do Norte - 2019 

 

2.107 

1ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Comarca de Juazeiro do Norte - 2020 

 

1.873 

2ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Comarca de Juazeiro do Norte - 2019 

 

1.686 

2ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Comarca de Juazeiro do Norte - 2020 

 

1.160 

 

 

A diferença é mínima, quando se comparam os dados 

de proporcionalidade de população das duas cidades. O porte 

socioeconômico que Sobral tem adquirido é intenso e crescente, com 

Produto Interno Bruto local per capita na ordem de R$ 17.725,62, o que alça 

o município à posição de 16ª economia estadual (IBGE, 2020). A circulação 

de bens e serviços em tal alçada é, certamente, motor para novas 

demandas relacionadas aos direitos do consumidor, uma das principais 

áreas de atuação do microssistema dos Juizados Especiais. Deste modo, e 

na esteira do necessário impulso econômico de retomada no período 

posterior à pandemia atual, torna-se necessária a instalação de uma 

segunda unidade de Juizado Especial na Comarca de Sobral. 

 

A listagem acima também mostra outro dado 

significativo: a quantidade de novos processos em trâmite no Juizado 

Especial de Sobral tem crescido sem interrupções. Esta indicação, somada 

às vicissitudes da marcha regular dos processos e, em especial, da execução 

dos julgados, leva à tendência de repressão de demanda. Há limites 
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humanos ao trabalho, e a sobrecarga é prejudicial aos servidores e aos 

jurisdicionados. Uma única unidade de Juizado Especial, em Sobral, não é 

suficiente.  

 

Segundo a reestruturação do Código de Organização 

Judiciária do Ceará, é prevista a incorporação das Comarcas de Meruoca e 

Forquilha à de Sobral. O foro receberia, assim, o acervo de aproximados 

3.170 processos de Meruoca, assim como os de Alcântaras, unidade 

vinculada. De Forquilha, haveria a recepção de cerca de 2.723 processos. 

Com a demanda total, apenas de feitos redistribuídos, somam-se 5.893 

casos, sem que haja a interrupção das demandas locais do município sede.  

 

A nova legislação prevê a abertura de nova vara em 

Sobral, em virtude das incorporações descritas acima. Esta é a conjugação 

necessária para a criação e instalação de uma segunda unidade de 

Juizado Especial na Comarca de Sobral. Cenário diverso poderia levar a 

ineficiência de tal porte que se aproximaria do colapso do sistema judiciário 

da comarca sede.  

 

O presente requerimento pauta-se no direito de acesso à 

justiça, previsto constitucionalmente no artigo 5º, XXXV da Constituição 

Federal, verbis: 

 

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

 

A morosidade e ineficiência na resolução dos conflitos 

leva o Judiciário, enquanto Poder Republicano, ao descaso. O desestímulo 

do cidadão para buscar o Estado quando necessário prejudica a própria 

democracia, uma vez que estimula o esquecimento de direitos e a própria 

participação do indivíduo nas esferas públicas de decisão. Esta é, em suma, 

a essência da própria liberdade, que se encontra em discussão no cotejo da 

presente solicitação.  

 

Em termos mais pragmáticos, a situação estrutural da 

jurisdição única do órgão de Juizado Especial em Sobral leva os causídicos à 

difícil opção de protocolarem as lides de seus constituintes em varas comuns, 
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submetidas ao procedimento amplo do Código de Processo Civil. O 

detrimento do rito da Lei 9.099/95 causa entraves desnecessários aos 

jurisdicionados, dada a menor complexidade das demandas.  

 

 

Ante o exposto, os subscritores, em prol da advocacia, 

pugnam junto a Vossa Excelência, para que, em seu justo alvitre, envide 

esforços para criar a segunda unidade do Juizado Especial Cível e Criminal 

da Comarca de Sobral. Este é, decerto, o meio mais adequado para a 

população ter o devido acesso à prestação jurisdicional do Estado, com 

eficiência e justiça. 

 

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e 

distinta consideração.  

 

Atenciosamente,  

 

 

 
Rafael Pereira Ponte 

Presidente da OAB – Subsecção Sobral 

 

 

 

 
Francisco Barbosa Braga Neto 

Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Acesso à Justiça da 

OAB – Subsecção Sobral 

http://oabce.org.br/subseccao/sobral
http://oabce.org.br/subseccao/sobral

