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Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé – MT. 
 

Os Vereadores que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da Casa, 
INDICAM ao Exmº. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Dr. Paulo 
Cunha, com cópias ao Exmº. Governador do Estado, Sr. Pedro Taques, ao Exmº. Deputado 
Estadual Emanuel Pinheiro, a elevação da Comarca de Poconé/MT de Primeira para Segunda 
Entrância ou criar e instalar mais uma vara na Comarca. 

 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, Paulo Cunha, a Comarca de Poconé/MT, assim como o próprio 
município, é uma das mais antigas e tradicionais do Estado de Mato Grosso. Como boa parte dos 
membros deste Tribunal que já atuaram direta ou indiretamente neste Município seja como juiz 
substituto, titular, advogado ou membro do Ministério Público conhecem as dificuldades e 
puderam constatar a necessidade, uma vez que desde sua criação, o Fórum local sempre 
jurisdicionou como Comarca de Primeira Entrância. 

 
Contudo, os tempos são outros. Com a “migração” da criminalidade dos grandes 

centros como Várzea Grande e Cuiabá para os municípios menores e próximos como no caso de 
Poconé/MT, aliada as novas modalidades de processos como os previdenciários e de 
consumidores, nos últimos anos houve um aumento de demandas na Comarca, retardando, com 
isso, os serviços prestados pelo Poder Judiciário. 

 
Como a nova sede do Fórum de Poconé conta com espaço amplo, inclusive, com 

salas prontas e vagas para receber mais um magistrado, assessores e vara, e o número de 
habitantes, eleitores aumentaram, aumentando também número de processos, e a arrecadação 
no mesmo ritmo, requisitos indispensáveis do art. 13, da Lei nº. 4.964/85 (COJE) justifica a 
elevação de comarca de Poconé/MT, de Primeira Entrância para Segunda Entrância.                      
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Justificativa: 
 
 

                   Assim sendo, dada à realidade dos fatos, contamos com a compreensão e 
disposição das suas Excelências Desembargador, Governador e Deputado Estadual no 
atendimento desta reivindicação e com os nobres pares da Casa na aprovação dessa 

matéria. 
 

 

 

 

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 18 de setembro de 2015. 
 
 

 
                   Vereador Gonçalo Curado “Gonçalito”, do PR.                      

 


