
 

17.03.2015 11:06 
Justiça Comunitária prevê novas ações 

Ações em escolas, visitas domiciliares, mediação e conciliação nos casos que 
envolvam violência familiar, são algumas das frentes que serão prioridades 
para o projeto que atende à população dos bairros mais carentes, o Justiça 
Comunitária. De acordo com o novo coordenador estadual da iniciativa, o juiz 
José Antônio Bezerra Filho, o foco para estes dois anos são ações que tragam 
efetividade para quem precisa dos serviços da Justiça. 
  
“Vamos investir no trabalho do agente comunitário e chama-lo a sua missão, 
que é auxiliar na resolução dos conflitos, por meio da paz social, de forma a 
evitar a judicialização de novos processos. Para isso, serão feitas capacitações 
continuadas para que ele (o agente), que está mais perto da população, saia 
da estrutura física e vá ao encontro de quem precisa de auxílio”, explicou o 
magistrado. 

  
Outro ponto que ganhará grande investimento é a padronização dos 
procedimentos realizados em todos os postos da Justiça Comunitária para que 
o atendimento seja prestado da mesma forma em todos os locais. Atualmente, 
a Justiça Comunitária está instalada nas comarcas de Cuiabá (atende também 
em Acorizal), Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Poconé e Lucas do 
Rio Verde. 
  
José Antônio afirma ainda que todo o trabalho será realizado em paralelo com 
os projetos que foram desenvolvidos nas gestões anteriores, dando 
continuidade às ações que dão resultado. 
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Coordenadoria – A sede do projeto está localizada no Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, no Anexo Desembargador António de Arruda, acima do 
Restaurante dos Servidores. A nova casa foi ampliada e totalmente estruturada 
para melhor receber a população que precisar de auxílio e também os agentes 
comunitários. 
  
A Justiça Comunitária tem a finalidade de fornecer informações necessárias 
sobre leis e direitos dos cidadãos e também de intermediar os conflitos junto à 
própria comunidade. 
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19.03.2015 08:01 
Visitas vão melhorar postos da Justiça Comunitária 

  

 
Com apenas 19 anos, a operadora de caixa de supermercado Ruth Barros 
Gomes tem uma vida marcada pelo trabalho desde cedo e muita luta para criar 
o filho Luiz Eduardo, de 1 ano e oito meses. Nada disso é motivo de 
reclamação. O que dá mais trabalho para ela é o pai da criança, que, segundo 
ela, insiste em não ajudar na criação do bebê, não arcando sequer com as 
fraldas. 
  
Este foi o motivo que a levou a procurar o Posto da Justiça Comunitária na 
manhã desta quarta-feira (18 de março) no bairro Pedra 90. Ela queria saber 
aonde poderia procurar ajuda para resolver o seu problema – receber 
mensalmente a pensão alimentícia e assim poder dar melhores condições para 
o filho. Ruth foi atendida por uma agente de serviço que estava no posto. Ela 
recebeu um documento que a encaminhava para a Defensoria Pública, 
instituição parceira. 
  
Durante a busca pelo serviço, Ruth encontrou o juiz coordenador estadual do 
Projeto Justiça Comunitária, José Antônio Bezerra Filho, que nesta semana 
está fazendo visita aos postos para conhecer a real necessidade de melhorias. 
O posto do Pedra 90, por exemplo, está situado na base da Polícia Militar e 
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conta com cinco agentes que atendem a pelo menos 10 bairros, somando 
cerca de 70 mil habitantes 
  
A sala, apesar de reformada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estava 
fechada, pois foi destinada para outro tipo de atendimento. A Justiça 
Comunitária havia sido transferida para outra sala com espaço muito precário. 
Durante a visita, o magistrado já ligou para o militar responsável pela base e 
pediu a liberação do espaço cujo investimento foi feito pela Justiça. A 
restituição ocorrerá ainda nesta semana. 

  
“Nossa ideia é melhorar a eficiência dos serviços ofertados e dar melhores 
condições de trabalho para os agentes. As pessoas têm que vir e ser bem 
atendida física e emocionalmente. Paralelamente a estas ações estamos 
fazendo algumas mudanças para melhor dimensionar a prestação jurisdicional. 
Estamos elegendo um agente líder por posto que irá coordenar as ações e 
também solicitando relatórios de todos os trabalhos prestados”, explica o 
magistrado. 
 
Os agentes comunitários lotados no Pedra 90 observaram que é muito bom 
quando um juiz vai in loco conhecer a realidade da comunidade. “É bom saber 
que o juiz está presente, que está empenhado e aberto a novas ideias. Isto 
facilita o trabalho. Nós somos o intercâmbio entre a Justiça e a sociedade, pois 
como estamos na ponta, somos nós quem levamos informações e assistência 
judiciária à população”, explica Leociney Guimarães da Silva. 
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Outra mudança muito importante é que a partir de agora o serviço voltará a ser 
ofertado diariamente. Como os agentes são voluntários, cada líder deve 
organizar um cronograma de forma que haja atendimento todos os dias. Até 
então, os agentes recebiam as pessoas aos sábados, das 8h às 12h e das 14h 
às 18h. 
  
Também nos próximos anos o programa estará voltado para os problemas 
comuns, mas complexos encontrados nos bairros como, por exemplo, divórcio, 
união estável, pensão alimentícia, separação, documentos, violência contra a 
mulher, prostituição infantil, doenças sexualmente transmissíveis, entre outros. 
  
“Queremos que toda a comunidade saiba que a Justiça Comunitária exista e 
como funciona. Que utilize os nossos serviços e resolvam seus problemas por 
meio da mediação ou da conciliação. Nosso papel é também evitar a 
judicialização de processos e fazer com que as partes cheguem a um 
consenso”, ressalta o magistrado. 
  
Ruth que ficou sabendo do Posto da Justiça Comunitária por meio de uma 
amiga, saiu do local sabendo o que deve fazer. “Vou procurar a Defensoria 
Pública para dar andamento no processo que tenho na Primeira Vara de 
Família, está tudo no papel. A agente falou ainda que o pai do bebê tem três 
dias para fazer o pagamento da pensão senão vai preso. Ele mandou eu 
procurar a Justiça e eu procurei”, conclui. 
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Justiça Comunitária - O projeto Justiça Comunitária atualmente tem 100 
agentes em todo o Estado, dentre os quais 58 estão trabalhando nos 11 postos 
de Cuiabá. Até o final de semana o magistrado deverá visitar todos os locais 
para ter a real ideia de como está a estrutura física de cada sala. 
  
Além da Capital, há postos de atendimento em Acorizal, Várzea Grande, 
Chapada dos Guimarães, Poconé e Lucas do Rio Verde. Todos os agentes são 
voluntários e são credenciados por meio de edital no qual são avaliados perfil 
psicológico, antecedentes criminais, personalidade e muito mais. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

23.03.2015 12:51 
Mediação é tema de palestra para agentes 

 
Cerca de 32 pessoas participam nesta semana (23 a 27 de março) de um 
treinamento que tem a mediação como tema central. O público alvo são 
agentes da Justiça Comunitária, mas o curso foi estendido também aos 
servidores da Justiça Federal e gestores de comarcas. A capacitação é 
realizada na Escola dos Servidores, nos períodos da manhã e da tarde, e é 
oferecida em parceria pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflito e pela Justiça Comunitária, programas do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso. 
  
Os agentes comunitários atuam nos bairros mais carentes de Cuiabá, dando 
orientações sociais e sanando dúvidas sobre o direito do cidadão. Os 
questionamentos são vastos, indo desde direito do trabalho, previdenciário, 
família, violência contra a mulher e seguindo até sobre doenças. O curso foi 
aberto pelo juiz José Antonio Bezerra Filho, coordenador estadual da Justiça 
Comunitária. Além de sanar dúvidas dos presentes, ele explanou sobre a 
mediação e sobre a importância de utilizar o método nas comunidades. 
  
“Esta é a primeira vez que agentes comunitários recebem curso sobre 
mediação. Com isso, buscamos efetividade na prestação jurisdicional, evitar a 
judicialização de novos processos e também um bom trabalho social. A Justiça 
comunitária tem como foco cinco frentes de trabalho nos próximos dois anos, 
quais sejam: família, gravidez na adolescência, violência doméstica, drogas e 
doenças sexualmente transmissíveis”, explicou o magistrado. 
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A agente Nilza Amaral, do bairro Três Poderes, se diz apaixonada pela 
mediação e pelo trabalho da Justiça Comunitária, tanto que atuou no programa 
por dois anos e depois de um tempo afastada voltou para trabalhar. “Nós 
precisamos envolver todos os segmentos para mudarmos a realidade que a 
cidade vive, envolvendo o comércio, as escolas e a comunidade. Atualmente 
nós vivemos uma inversão de valores a começar por crianças corrompidas pela 
própria sociedade. As comunidades estão sedentas de ajuda e vão aderir à 
proposta, com certeza”, concluiu. 

  
João Pedro de Almeida, que atua no bairro Novo Mato Grosso, também 
comentou a iniciativa afirmando que aderiu ao voluntariado porque já trabalha 
com serviço social em sua igreja e agora quer atuar também no campo da 
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pacificação social. Segundo o agente, as técnicas de mediação ajudam muito 
quando é necessário resolver um conflito na comunidade e assim ajudar no 
direcionamento das pessoas para o caminho certo – resolver os problemas 
sem briga. 
  
O curso está sendo apresentado pelas instrutoras do Núcleo, Tatiane Guerra e 
Waléria Vieira, e também pelas conciliadoras credenciadas Iveth Pereira e 
Jaqueline Schoffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24.03.2015 10:21 
Justiça Comunitária busca parceria com Estado 

 
O coordenador do projeto Justiça Comunitária do Poder Judiciário de Mato 
Grosso, juiz José Antonio Bezerra Filho, fez uma visita de cortesia para 
apresentar ao secretário executivo de Segurança Pública do Estado (Sesp), 
Fábio Galindo Silvestre, as ações que irá desenvolver durante o biênio 
2015/2016 e convidar a Sesp para ser parceira do projeto, que hoje está 
presente em cinco comarcas do Estado (Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos 
Guimarães, Lucas do Rio Verde e Poconé), com 100 agentes trabalhando. 
  
O magistrado explicou que uma das primeiras ações assim que assumiu o 
projeto foi fazer uma vistoria nos 11 postos instalados em Cuiabá para verificar 
como está a situação de cada unidade de atendimento. “Já percorri todos os 
postos da Justiça Comunitária que existem na Capital, sei das deficiências, 
mas sei também que podemos avançar. Com o propósito de afinar esta 
parceria vim fazer esta visita ao secretário para alinharmos novas ações, pois 
quem ganha com isso é a sociedade”. 
  
Durante estes dois anos o coordenador do projeto explicou que a Justiça 
Comunitária irá trabalhar dentro de cinco eixos: família, drogas, violência 
doméstica, prostituição infantil e doenças sexualmente transmissíveis. 
  
“Se nós fizermos um catálogo de ações semanais ou quinzenais, em cada 
bairro, e seguirmos este cronograma religiosamente acho que teremos um bom 
resultado. Para isso acontecer é importante esta união com as polícias, não 
apenas a Militar, mas a Civil, o Corpo de Bombeiros. Para dar resultado 
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precisamos realizar um trabalho integrado. Queremos começar por Cuiabá, 
depois expandir a Várzea Grande e para todas as unidades judiciárias”. 
O magistrado afirmou para o secretário que onde a Polícia estiver fazendo 
ações voltadas para a comunidade a Justiça Comunitária estará presente. 
“Nossos agentes estão sendo treinados, fazendo capacitação em mediação e 
conflito e, com certeza, o trabalho da Justiça Comunitária pode somar com o da 
Polícia. Podemos somar ainda com palestras, psicólogos, assistentes sociais, 
onde vocês estiverem, poderemos estar juntos”. 
  
O secretário executivo da Segurança Pública, Fábio Galindo Silvestre, 
destacou que o que resolve a questão da segurança pública são as políticas 
sociais de base. “Nós sabemos que há uma demanda necessária e urgente 
pela repressão criminal, mas nós sabemos que a repressão criminal só resolve 
um pedaço da questão da Justiça criminal como um todo, porque o criminoso 
volta a reincidir muito rápido. O grande segredo da segurança pública é aliar 
repressão com prevenção e aí o Poder Judiciário vem com toda a sua força, 
com todo o seu prestígio, com este projeto que já está consolidado”. 
  
Para ele, o Poder Judiciário será um grande parceiro neste sentido, 
principalmente porque a orientação do governo do Estado, no aspecto 
preventivo, não é criar nenhum programa novo, “mas sim, em um primeiro 
momento, fazer a articulação, somar com aqueles que já existem e tem muita 
coisa boa ai, como a Justiça Comunitária, o projeto Crack é Possível Vencer, 
Proerd, Bombeiros do Futuro, entre outros. Parceria é uma obrigação de todos 
aqueles que querem uma segurança pública de qualidade”. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26.03.2015 14:26 
Justiça Comunitária vai até a população 

 
Lino Ferreira da Cunha, 73 anos, está separado há 20 anos da primeira 
esposa, mas nunca se divorciou judicialmente. Por conta disso, mesmo vivendo 
há sete anos com Eva Batista de Freitas (68), nunca pensou em se casar. 
Conversando com o gerente do Programa Justiça Comunitária, Paulo Dias, ele 
descobriu que era muito fácil se divorciar, já que não tem filhos do primeiro 
casamento e nem tem bens. “Ele falou que é só fazer no cartório, é de graça, e 
ele ainda vai ajudar”, comentou o idoso. 
  
Durante a conversa, o casal descobriu ainda que poderiam se casar assim que 
saísse o divórcio e que também poderiam conseguir isenção da taxa de 
aproximadamente R$ 1,3 mil que tem que pagar ao cartório extrajudicial. Ela 
comemorou. Ele ficou pensativo. 
  
“Nós já vivemos juntos há muito tempo e vai ser bom a gente se casar. Eu 
tenho cabelo branco e ele também, a gente se dá bem e não tem que ter 
vergonha de estar noivo um do outro, né? Mas se ele não quiser, também não 
tem problema. O que importa é que existe amor e assim a gente vai levando. 
Já resolvendo o divórcio dele e a minha casa, nós vamos ficar muito felizes”, 
comentou Eva, resignada diante da dúvida do noivo. 
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A conversa foi realizada durante mais uma ação da Justiça Comunitária de 
Várzea Grande. Desta vez os atendimentos foram realizados no Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras) Norte, na manhã de quarta-feira (25 de 
março) e reuniu cerca de 100 pessoas. De acordo com a diretora do Cras, 
Valdete Pereira, a maioria mora nos bairros carentes próximos ao Posto Zero, 
onde o centro está instalado, e por conta da correria do dia-a-dia ou da 
distância do centro da cidade não iriam procurar ajuda da Justiça tão cedo. 
  
É o caso de Sueli Gonçalves (48 anos), que também em sua ida ao Cras 
aproveitou para saber quais providências deve tomar para resolver o grande 
problema que tem tirado o sono dela. Ela afirma que morou por 10 anos com 
uma pessoa e com ele teve um filho que atualmente tem oito anos. Entretanto, 
desde que se separou, o ex-marido quer tomar o “barraco de duas peças” que 
ela vive com a criança. 

  
“Moro no barraco no fundo do esgoto de Várzea Grande e ele já entrou até na 
Justiça para me tirar de lá, mas não deu certo. Terminou ele pagando pensão 
de R$150 para o nosso filho. Agora ele veio com a conversa de que quer tirar o 
barraco de novo da gente. Onde que nós vamos morar? Eu trabalho duro 
carpindo quintal, fazendo diária”, destaca. Sueli afirma ainda que quer uma 
relação harmoniosa com o ex-marido, por isso não quer resolver a questão 
litigiosamente e sim por meio de acordo, pois sabe que existe ex-casal, mas 
nunca vai existir ex-filho ou ex-pai. 
  
Ela já saiu do atendimento com todas as informações sobre os procedimentos 
que devem ser tomados. As informações foram repassadas pelos agentes da 
Justiça Comunitária. O diretor Paulo Dias afirma que atualmente o papel da 
Justiça é ir aos bairros para facilitar a vida dos cidadãos e oferecer simplicidade 
e praticidade no atendimento. Ele ressalta ainda que muitas mulheres se 
sentem acolhidas quando são atendidas em seus próprios bairros e por 
pessoas com quem elas têm vínculo de confiança. 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2015/03 - Mar%C3%A7o/26 - Sueli.jpg


A ação comunitária foi realizada em parceria com as Secretarias Municipais de 
Saúde e de Promoção Social de Várzea Grande. Além de atendimento médico 
e palestras também foram oferecidas marcações de atendimento médico e de 
exames papanicolau e mamografia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



07.04.2015 19:10 
Magistrados visitam postos da Justiça Comunitária 

Magistrados que nesta gestão assumiram a coordenação do programa Justiça 
Comunitária em nível estadual, juiz José Antônio Bezerra Filho, e municipal em 
Várzea Grande, juiz Luís Otávio Pereira Marques, visitam os postos de 
atendimento do projeto nos bairros da comarca na manhã desta quarta-feira (8 
de abril), a partir das 9h. 
  
O objetivo é verificar in loco a situação atual de estrutura física e humana dos 
postos de atendimento de Várzea Grande, observar se o número de postos e 
agentes suprem as demandas e colher informações de agentes e da 
comunidade para verificar se realmente há efetividade no programa. De posse 
desse diagnóstico, os magistrados terão subsídios para buscar mais 
investimentos e aparelhamento para o fortalecimento e a expansão do 
programa. 
  
O programa leva a Justiça mais próxima de quem mais precisa e conta com 
trabalhos voluntários de pessoas atuantes em suas comunidades, que doam 
parte de seu tempo e se dispõem a atuar como agentes comunitários da 
Justiça, prestando assistência gratuita aos mais necessitados e humildes. 
Essas pessoas fornecem informações sobre cidadania, direitos e deveres, 
fazem visitas domiciliares, encaminhamentos e acompanhamentos e às vezes 
até conciliam conflitos. As principais demandas que encontram se referem ao 
Direito de Família e Previdenciário. Há postos em que são feitos dez a 15 
atendimentos por dia. 
  
O itinerário de visitas desta quarta-feira começa pelo posto do bairro Santa 
Maria, localizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Lá os 
atendimentos são feitos pela agente Laura Aparecida Souza. Logo depois a 
comitiva vai até o posto do bairro Capão Grande, que funciona no prédio do 
Programa de Saúde da Família (PSF). Eles serão recebidos pela agente 
Jucinéia Domingas da Cruz Oliveira. 
  
Em seguida o grupo irá até o posto do Marajoara, situado na Policlínica 
Guimarães Sato, onde a atendente é a agente Glória Bezerra dos Santos. O 
posto do Jardim Glória I, que fica no Centro de Convivência de Idosos Carolina 
Leite de Figueiredo, será o último a receber a caravana. Lá quem atua é a 
agente Cleonice Marques da Silva. 
  
A Comarca possui 13 postos de atendimentos da Justiça Comunitária e estes 
quatro foram escolhidos para integrar o tour por serem os maiores. Todas as 
unidades selecionadas atendem as redondezas com cerca de dez bairros. 
Várzea Grande também tem 17 agentes cadastrados. Segundo uma das 
servidoras que auxilia no Justiça Comunitária, Paula Adriana Matos de Freitas, 
dois agentes atuam no Fórum e mais dois em um outro posto. Nos demais 
pontos um agente fica à disposição da população. 
  
 
 



10.04.2015 15:12 

Justiça Comunitária aperfeiçoa atuação 

 
A visita aos postos da Justiça Comunitária nos bairros de Várzea Grande fez os 
juízes José Antônio Bezerra Filho e Luis Otávio Pereira Marques, que 
assumiram recentemente a coordenação do programa em nível estadual e 
municipal na comarca, a enxergar novas possibilidades de aperfeiçoar e de dar 
ainda mais efetividade ao programa. 
  
O juiz José Antônio Bezerra elogiou o sistema de trabalho desenvolvido 
naquela Comarca e quer copiá-lo em Cuiabá. Ele conta que todos os postos de 
atendimento do programa em Várzea Grande funcionam em postos de saúde, 
e, por isso, a demanda é muito expressiva. Já na Capital os postos são nos 
destacamentos da Polícia Militar, lugares em que a população parece ter maior 
receio de frequentar. 
  
“Com essa adequação iremos dar um choque de gestão, a produtividade será 
muito maior e os esclarecimentos serão muito mais efetivos. Queremos dar 
nova visão e novo dinamismo ao programa”, frisa. 
  
Para isso, o magistrado vai voltar percorrer bairros de Cuiabá para verificar se 
há condições de acomodação da Justiça Comunitária nos postos de saúde. 
Depois vai buscar parceria com a prefeitura para que essa ideia possa ser 
concretizada. 
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O juiz Luis Otávio conta que a visita aos postos de atendimento do programa 
em Várzea Grande também rendeu frutos para a comarca. Essa foi a primeira 
reunião de trabalho entre as duas direções e os magistrados viram a 
necessidade da aquisição de um veículo oficial e de um melhor aparelhamento 
tecnológico, pois não há acesso à internet em todos os postos de atendimento. 
Também perceberam a necessidade de fazer divulgação maciça via rádio para 
que mais pessoas conheçam o programa e saibam em que situações recorrer. 
  
“O atendimento, a rotina de trabalho é muito boa. Várias orientações, 
encaminhamentos e visitas domiciliares são feitas e em grande volume. Essa 
deficiência na parte tecnológica e de transporte não impede que o atendimento 
seja realizado, pois os agentes vão às visitas de ônibus e quando precisam 
acessam a internet indo ao fórum. O que pedimos vai somente tornar o 
trabalho mais eficiente e produtivo”, observa Luis Otávio. 
  
Segundo o juiz Luis Otávio, os agentes comunitários estão de parabéns, 
porque são bastante motivados e colocam muito amor no que fazem. “As 
pessoas que trabalham nos postos de saúde e o público atendido disseram que 
os agentes são peça fundamental nessa interação da Justiça com a 
comunidade. Eles são esse elo”, destaca. 
  
Os dois magistrados também vão unir forças para fortalecer as parcerias 
existentes e fomentar novas ações e cooperações. Uma reunião já foi 
agendada para a próxima semana com entidades parceiras e também com 
outras instituições conclamadas a debater mais melhorias para o programa. A 
intenção é trocar ideias e sugestões. A reunião será dia 14 de abril, a partir das 
9h, na Escola do Servidor. Ao final esse diagnóstico será repassado à alta 
gestão do Tribunal de Justiça. 
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14.04.2015 18:00 

Reunião define membros do Conselho 

 

Os membros e colaboradores do Conselho Consultivo da Justiça Comunitária 

foram definidos durante reunião na manhã desta terça-feira (14 de abril). Foi 

traçada a formação de um calendário de ações a serem desenvolvidas nas 

comunidades que serão atendidas. 

  
Integram o Conselho Consultivo o Ministério Público, Defensoria Pública, 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), representantes de universidades e 
os colaboradores serão Secretarias estaduais e municipais e entidades. A 
intenção é fomentar ações em bairros como pacificação e mediação de 
conflitos bem como fazer com que a sociedade conheça seus direitos. 
  
Atualmente existem 25 postos da Justiça Comunitária, sendo 10 em Cuiabá e 
12 Várzea Grande, além de um em Chapada dos Guimarães, Poconé e Lucas 
do Rio Verde. Os agentes que atuam na Justiça Comunitária passam por 
capacitação, por meio do Núcleo de Soluções e Conflitos do Tribunal de 
Justiça, para levar melhor atendimento à comunidade. 
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De acordo com o coordenador do programa em nível estadual, juiz José 
Antonio Bezerra Filho, os agentes já têm o conhecimento prévio daquilo que 
pode ser direcionado e encaminhado. Para o magistrado, com todo esse 
trabalho e o programa quem ganha é toda a sociedade. “Nas comunidades 
onde não há a presença do Estado temos ali a presença de um pacificador, de 
um mediador e um encaminhador de soluções que determinada família ou 
pessoa necessita, seja na saúde, na educação ou na questão previdenciária”. 
  
Para o coordenador da Justiça Comunitária em nível municipal, em Várzea 
Grande, juiz Luís Otávio Pereira Marques, a reunião foi importante para realizar 
troca de experiências, colher sugestões e críticas para que se possa formalizar 
um termo de cooperação com os órgãos colaboradores para consolidar não só 
essa parceria, como também a rede de informações, necessária para o melhor 
atendimento daquele que procura a Justiça Comunitária e para aquele que é 
procurado pela Justiça Comunitária. “O trabalho não é somente para o conflito 
latente. Não é somente composição desse conflito, mas também 
direcionamento, orientação, seja ela jurídica ou não para aquele cidadão que 
procura o seu direito. Será uma ação pontual. Serão procurados locais que 
necessitem dessa atuação para resolver esses conflitos”. 

   
Uma das representantes da Secretaria de     
Estado de Segurança Pública de Mato 
Grosso, coronel Zózima Dias dos Santos, 
destacou a grande relevância da parceria. 
“Fazer um trabalho integrado com as 
instituições e a Justiça Comunitária vem ao 
encontro desses enseios. Queremos 
parabenizar o Judiciário por essa iniciativa 
que vem desenvolvendo e que vai se 
fortalecer cada vez mais”. 
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 O trabalho também será desenvolvido nas 
escolas com cinco segmentos a serem 
trabalhados, como família, prostituição, drogas, 
violência doméstica e doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs). O representante da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
Alexandre César, falou que essa é uma forma de, 
através da prevenção e da informação, evitar 
danos e conflitos futuros. “O papel da Justiça 
Comunitária é levar o conjunto de informações 
para a sociedade, para as comunidades, para as 
escolas, a fim de prevenir a ocorrência do 
conflito, de doenças e qualquer outra situação 
que demande serviços da estrutura estatal. É 
importante fazer esse trabalho e a UFMT, que 

tem muitos programas além dos cursos regulares de atividade de extensão, vai 
ser parceira na garantia de quadros que possam contribuir nesse papel de 
formação”, disse. 
  
Ele ressaltou que essa é uma forma de a informação, através da escola, 
chegar aos pais e à família e, com isso, garantir uma multiplicação ainda maior 
dessas informações. E a parceria com outros órgãos e entidades dá um novo 
fôlego para o sistema da Justiça Comunitária, num contexto que se amplia com 
a aprovação do novo Código do Processo Civil, que tem na sua base a busca 
de modos alternativos de resolver conflitos. “Trazer esse conjunto de atores 
para se integrar nesse propósito é um passo importante para atingir esses 
objetivos. O novo Código quer garantir o pleno acesso à Justiça, não só ao 
Poder Judiciário, por isso a importância de integrar diversos Poderes e 
instituições para atuar junto da comunidade”. 
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VG: Justiça Comunitária realiza mutirão com êxito 

 
O último mutirão da Justiça Comunitária em parceria com a Prefeitura de 
Várzea Grande, realizado na semana passada na Escola Municipal Maria das 
Graças, no bairro Jardim Glória II, contabiliza 472 procedimentos e 
esclarecimentos jurídicos e sociais. Na ação, que já faz parte do calendário 
permanente do programa Justiça Comunitária, foram realizados 67 
atendimentos somente pela Justiça, ocasião em que foram resolvidas diversas 
questões. Dentre elas pensão alimentícia, divórcio, emissão de segunda via de 
RG, direito de moradia digna e guarda de filhos. Ainda foram feitas 243 
orientações jurídicas e sociais. 
  
Além disso, os agentes comunitários da Justiça realizaram 16 visitas 
domiciliares no bairro para identificar possíveis idosos ou portadores de 
necessidades especiais que não puderam se deslocar até o local do mutirão, 
mas que estavam necessitados dos serviços ali oferecidos. 
  
Nessas visitas, foram registrados casos de pessoas que não recebem o Bolsa 
Família e de cidadãos que vivem em moradias precárias, apesar de já estarem 
inscritos em programas de habitação há muito tempo. São pessoas que nunca 
tiveram posicionamento do Poder Público sobre a entrega do imóvel. 
  
Também foram resolvidos dois casos de conflitos escolares, um deles foi uma 
evasão escolar de aluno que está com a mãe doente. Outra situação foi de um 
aluno de cinco anos com síndrome do pânico que saiu da escola sem o 
acompanhamento de um responsável. Mesmo sem guarda para realizar o 
controle de acesso, a escola foi responsabilizada. Foi feita uma conciliação 
entre a avó do menino e a coordenação da unidade escolar que resultou na 
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confecção de um documento incumbindo a direção de não deixar a criança sair 
sem a companhia da mãe ou da avó. 

 
Na área da Saúde foram 140 atendimentos. Deste total, 30 agendamentos de 
exames de mamografia, 50 doses de vacinas aplicadas e 60 aferições de 
pressão arterial. Também foram feitas palestras pela Defensoria Pública 
direcionadas aos pais sobre a importância da família na escola e outra 
direcionada a crianças na faixa etária de 4 a 9 anos sobre como realizar uma 
boa escovação. 

 
 
 Além de acompanhar as dicas recebidas pelos dentistas, as crianças também 
assistiram a vídeos para visualizar na prática as técnicas de escovação e 
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receberam aplicação de flúor. Durante todo o dia, das 8h às 15h30, a meninada 
também se envolveu em dinâmicas de interação e aprendeu brincando que a 
conciliação e o diálogo são as melhores saídas para os conflitos. 
  
O resultado foi considerado exitoso pelos organizadores. “A ação foi bastante 
proveitosa, os pais dos alunos compareceram e ficaram muito agradecidos 
pelas ações. Isso mostra que o trabalho da Justiça Comunitária é realmente 
muito importante. Junto com os parceiros, conseguimos contemplar todos os 
anseios da comunidade, levar a Justiça ao encontro das pessoas, orientações 
de cidadania e ações preventivas”, avalia o coordenador da Justiça 
Comunitária na Comarca de Várzea Grande, juiz Luis Otávio Pereira Marques. 

 
O magistrado observa ainda que a população visitada é carente de tudo, de 
recursos e informação. “O projeto vai ao encontro de quem precisa. Vai levar 
alento às pessoas que têm dificuldade de transporte”, completa. 
  
A ação foi tão positiva que já tem duas solicitações de outras escolas, uma no 
bairro da Manga e outra no bairro 13 de setembro. “A ação foi tão boa que 
tiveram pais que faltaram ao trabalho para prestigiar o evento”, conta a 
servidora do programa Justiça Comunitária Paula Adriana de Freitas. 
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05.05.2015 10:15 
Agentes comunitários começam a atuar em mediações 

Casada há dois anos e meio Eliane Marques, por indicação de uma amiga, 
procurou a justiça comunitária para homologar a separação com o ex-marido. 
Moradora do bairro Jardim Vitória, em Cuiabá, Eliane disse que a mediação 
resolveu mais rápido o divórcio. O processo demorou apenas um mês, quando 
foram chamados para a audiência de mediação na sede da Justiça Comunitária 
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Eles integram o programa piloto da 
justiça comunitária, realizado durante essa semana para a atuação dos 
agentes em audiências de mediação e conciliação. 
  
“É bom pra resolver nosso problema, o nosso processo. Facilita muito a nossa 
vida. Eu mesma não conhecia a sede do TJ e creio que quando a Justiça 
Comunitária chegar nos bairros vai facilitar muito a vida de pessoas como eu 
que não conheciam aqui. Vou falar pros meus conhecidos desta ação porque 
as coisas se resolvem mais rápido” 
  
Esse programa de mediação e conciliação é uma grande parceria com o 
Núcleo de Solução de Conflitos do TJMT sob a presidência da 
desembargadora Clarice Claudino da Silva, cujo objetivo é levar mediação às 
comunidades. Antigamente, conforme contou a gestora da Justiça Comunitária 
estadual, Tatiane Guerra, as mediações eram feitas fora dos moldes da 
Resolução 125 (leia aqui), realizadas sem nenhuma técnica e até por isso elas 
tinham dificuldade em ser homologadas, não tinham efeito. 
  
A orientação do coordenador do Programa, juiz José Antonio Bezerra Filho, 
conforme disse Tatiane Guerra, é capacitar os agentes comunitários. Já está 
sendo realizado curso com todos os agentes comunitários do Estado para que 
eles possam fazer as mediações e que elas possam ser homologadas, ter força 
de sentença. “Nesse primeiro momento estamos fazendo a supervisão desses 
agentes comunitários que saíram do curso. É uma espécie de laboratório que 
eles vão fazer no Tribunal de Justiça para que possamos ter certeza da 
capacidade deles quanto a mediar conflitos. Depois de 12 mediações e 
passando pela avaliação do supervisor eles vão fazer esse procedimento na 
comunidade”, explicou a gestora. 
  
Atualmente a segunda turma de agentes está passando pela formação de 
mediação e já está em fase de treinamento de laboratório no Tribunal. Há ainda 
uma última turma para concluir a capacitação dos agentes comunitários do 
estado. Em até dois meses esses agentes já devem estar nas comunidades 
fazendo mediação. 
  
Tatiane Guerra explica que com a Justiça Comunitária não há burocracia e 
segundo ela é justamente por isso que essa é a forma mais eficaz de promover 
a pacificação. “Como o agente comunitário é um membro da comunidade, ele 
fica nos postos de atendimento dos bairros. A pessoa pode procurar um agente 
comunitário e relatar sua situação. Se for um atendimento, ele encaminha para 
um órgão parceiro. Se for uma mediação hoje ele encaminha para o TJ mas 
daqui a pouco ele vai fazer a mediação na própria comunidade”, ressaltou. 



Segundo a gestora esse trabalho é fundamental e quem ganha é a sociedade, 
a comunidade, principalmente os mais carentes que tem dificuldade de acesso 
aos órgãos públicos. “A nossa expectativa quanto a esse trabalho dos agentes 
comunitários é muito boa pra verificarmos o desempenho deles. Estamos 
verificando a qualidade daquilo que a gente semeou no curso e teremos a 
garantia de sucesso que é o alcance da pacificação social nas comunidades”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.05.2015 16:29 
Tijucal recebe mutirão da Justiça Comunitária 

Os moradores do Tijucal e região receberão o mutirão da Justiça Comunitária 
neste sábado (23 de maio), das 8h às  16h. A ação será realizada na Escola 
Estevão Alves Corrêa e levará à população diversos serviços, como orientação 
jurídica e mediação. 
  
Além dos serviços da Justiça Comunitária, os moradores contarão com 
atendimento médico, prestado pela equipe do programa Bem Viver, e outros 
parceiros, todos gratuitos. No local serão ofertadas oficinas de costura, cartoon 
e conversação em Língua Inglesa, além de ações das equipes da Defensoria 
Pública, Rede Cidadã, CEMulher e Unijuris. 
  
A população poderá conferir, também, palestra com o jornalista e radialista 
Davi de Paula sobre a influência das redes sociais na vida dos adolescentes, e, 
logo após, palestra com representante da Coordenadoria Estadual de Políticas 
sobre Drogas de Mato Grosso (COESD). 
  
O atendimento, tanto médico quanto da Justiça Comunitária, será feito por 
ordem de chegada. Primeiramente, a população passará por uma triagem, 
realizada pelos agentes comunitários. Depois, receberão uma senha, e serão 
atendidos de acordo com a especificação de cada atendimento. 
  
A gestora da Justiça Comunitária, Tatiane Guerra, explica que esses mutirões 
são importantes para aproximar o Poder Judiciário da sociedade. “Demonstra a 
preocupação do Judiciário com o social e a necessidade de estar mais próximo 
da sociedade. É também uma grande oportunidade para a população ter 
conhecimento dos serviços prestados pelo Judiciário, porque a população, em 
sua maioria, ainda não tem o conhecimento das ações da Justiça Comunitária”. 
  
Este ano, os mutirões serão realizados mensalmente. Tatiane explica que esta 
foi uma decisão do juiz José Antonio Bezerra Filho, coordenador do projeto 
Justiça Comunitária, para proporcionar o maior alcance da população à Justiça. 
  
Para este mutirão, cerca de 50 agentes comunitários estarão disponíveis, 
prestando atendimento, auxiliando com orientação e direcionamento jurídico e 
mediação. Este será o primeiro mutirão dos agentes capacitados no início do 
ano. 
  
A Escola Estevão Alves Corrêa está localizada na Rua 230, n. 51, setor 2. 
  
Justiça Comunitária – O programa leva a Justiça mais próxima de quem mais 
precisa e conta com trabalhos voluntários de pessoas atuantes em suas 
comunidades, que doam parte de seu tempo e se dispõem a atuar como 
agentes comunitários da Justiça, prestando assistência gratuita aos mais 
necessitados e humildes. Essas pessoas fornecem informações sobre 
cidadania, direitos e deveres, fazem visitas domiciliares, encaminhamentos e 
acompanhamentos e às vezes até conciliam conflitos. 



O objetivo é resolver acordos de forma extrajudicial, para evitar que um conflito 
pequeno e que pode ser resolvido sem a necessidade de processo, chegue à 
Justiça. 
  
A Justiça Comunitária pode ser procurada como um primeiro atendimento, até 
mesmo quando se trata de grandes problemas, como bullying e abusos. É, 
também, um centro de mediação e realiza acordos, como, por exemplo, de 
pensão, divórcio e conflitos entre vizinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.05.2015 10:32 
Justiça Comunitária atende população do Tijucal 

 
 

 
 
O mutirão da Justiça Comunitária no bairro Tijucal (Cuiabá), realizado no último 
sábado (23 de maio), superou as expectativas dos organizadores. Ao todo, a 
iniciativa do Poder Judiciário Mato-Grossense e parceiros realizou 1.061 
atendimentos à comunidade. A ação ocorreu das 8h às 16h, na Escola Estevão 
Alves Corrêa, e levou serviços como orientação jurídica, oficinas e palestras. 
  
Conforme explica o coordenador do programa, juiz José Antonio Bezerra Filho, 
o objetivo é proporcionar maior alcance da população à Justiça. “Nossa 
intenção é reunir todas as ações já desenvolvidas pelo TJMT, bem como as de 
parceiros externos, para levar justiça, serviços e direitos a essas 
comunidades”, afirmou o juiz. 
  
  
José Antonio contou ainda que a partir de agora os mutirões serão realizados 
mensalmente. “Já temos um cronograma de mutirões de maio até novembro, 
mas ainda estamos selecionando os locais conforme as necessidades de cada 
comunidade. Recebemos um convite de Livramento e da Guia e pretendemos 
expandir o programa para outras comarcas do interior”, destacou o magistrado. 
  
Conforme relatório da ação no Tijucal, os 50 agentes comunitários fizeram 433 
atendimentos relativos a assuntos como divórcios, pensões alimentícias, entre 
outros. Parceiros do projeto, os estudantes de Direitos da Unic, por meio do 
Núcleo de Práticas Jurídicas (Unijuris), realizaram 51 orientações jurídicas de 
cunho previdenciário e trabalhista. 
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Já a equipe do programa Bem Viver do TJMT realizou 46 atendimentos 
médicos, entre aferição de pressão e glicemia. Já o dentista fez 62 orientações 
sobre saúde bucal. A Defensoria Pública foi um dos parceiros mais procurados, 
com 302 atendimentos. As oficinas de corte e costura, noções de inglês e 
desenho qualificaram 16, 19 e 21 pessoas, respectivamente. 
  
Além disso, 73 pessoas tiveram seus cabelos cortados, 33 assistiram às 
palestras oferecidas e cinco foram orientadas pelos servidores do Ministério 
Público. 
  
ASSISTIDOS - O soldador Adeir Norton Del Rei, de 36 anos, veio correndo 
para o mutirão assim que ficou sabendo. Faz algum tempo que ele precisava 
tirar a carteira de identidade da filha Micaelly e emitir a segunda via da sua. 
“Minha filha menor estragou meu documento de identidade e desde então não 
sabia aonde ir para conseguir outra. Além disso, a minha menina de 10 anos 
também estava precisando fazer o documento dela. Para mim, é uma ajuda 
muito grande, porque resolvi tudo rapidinho e sem custo”, falou Adeir. 
  
Quem também ficou muito satisfeita com os atendimentos foi Eliane Batista 
Farias. “Eu e minha filha Isadora, de 10 anos, ouvimos falando de um lugar que 
tirava a segunda via de documentos por um carro de som que passou em 
frente de casa, mas não consegui ouvir aonde era. Fiquei perguntando para 
todo mundo até que descobri. Como eu perdi minha bolsa com os documentos 
das minhas filhas e custa quase 150 reais para tirar tudo, fiz questão de vir aqui 
hoje”, disse. 
  
Eliane contou ainda que se surpreendeu ao ver tantos serviços juntos e por 
isso aproveitou para aferir a pressão e a glicose, se consultar com o dentista, 
tirar dúvidas trabalhistas e pegar folhetos informativos que estavam sendo 
distribuídos. “Gostei muito disso aqui. Consegui fazer várias coisas num lugar 
só e ainda peguei um monte de informação. Além disso, o pessoal aqui é 
organizado e atende bem a gente. Inclusive avisei toda a família pelo Whats 
App para que eles venham mais tarde resolver as coisas deles”, salientou 
Eliane. 
  
Parceria - Diferentemente do que era feito nos outros anos, agora o programa 
Justiça Comunitária de Cuiabá se uniu ao Justiça Comunitária de Várzea 
Grande. “Pela primeira vez houve essa junção. Temos 10 anos de atuação em 
Várzea Grande e acredito juntos podemos contribuir para que o programa se 
torne cada vez maior e alcance cada vez mais as pessoas que precisam”, 
assinalou Paula Adriana Lima de Matos, gestora do Justiça Comunitária de 
Várzea Grande. 
  
Questionada sobre a importância da iniciativa, Paula se lembrou da história de 
uma senhora que teve um acidente grave de trabalho com produtos químicos e 
ficou impedida de exercer a sua profissão. “Essa senhora ficou cinco anos com 
um auxílio-doença e não conseguia se aposentar pode invalidez por falta de 
informação e acesso. Fizemos um ofício e a encaminhamos para o INSS. Ela 
ficou tão feliz de ter conseguido a aposentadoria, que ela veio nos agradecer 



muito emocionada. É o que nos faz lutar por esse programa”, garantiu a 
gestora. 
  
“Hoje trabalhamos com 100 agentes comunitários, mas vamos trabalhar para 
dobrar esse número. Além disso, estamos conversando com mais instituições 
para garantir mais parceiros, pois sem eles a gente não consegue tornar essa 
ação realidade”, pontuou o magistrado José Antonio Bezerra Filho. 
  
São parceiros do Justiça Comunitária: Defensoria Pública, Ministério Público, 
Núcleo de Práticas Jurídicas (Unijuris) da Unic, programa Bem Viver do TJMT, 
Rede Cidadã, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar do TJMT (Cemulher), entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.05.2015 17:50 
Confira os destaques da TV.JUS desta terça-feira 

Com o intuito de garantir um serviço público de qualidade a todos os cidadãos, 
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) avançou na formatação da nova 
Câmara de Conciliação que será criada para reduzir a judicialização da saúde. 
Confira os detalhes da reunião na edição desta terça-feira (26 de maio) da 
TV.JUS. 
  
Nesta terça-feira o Judiciário lançou os projetos “Escola de Pais” e “Amigos da 
Infância” com objetivo de prevenir problemas de relacionamentos parentais e 
promover ações que ajudem crianças e adolescentes em situação de risco. 
Veja como deve ser o funcionamento dos projetos. 
  
Nesta edição você confere também como foi o primeiro mutirão do programa 
Justiça Comunitária no bairro Tijucal, em Cuiabá. No local, a população contou 
com atendimentos médicos e serviços da Justiça Comunitária e parceiros, além 
de ter à disposição oficinas e palestras. 
  
E ainda, o programa Bem Viver continua percorrendo o interior do Estado com 
a Caravana da Saúde. Esta semana foi a vez da Comarca de Guiratinga (328 
km ao sul de Cuiabá).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.05.2015 17:42 
Justiça Comunitária conscientiza adolescentes 

 

“A vida é feita de escolhas e cada um paga o preço das suas”, falou a 
psicóloga da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, Enjy Danif, a 
20 alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estevão Alves Corrêa, 
localizada no bairro Tijucal. A palestra faz parte de uma ação do programa 
Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e parceiros, 
realizado no último sábado (23 de maio). 
  
Conforme explica a psicóloga, a proposta é fazer uma ação preventiva com os 
adolescentes. “Hoje as crianças e adolescentes têm acesso a coisas relativas à 
vida adulta muito cedo. Por isso, é fundamental que eles saibam o quanto 
antes que as escolhas deles podem ter consequências sérias”, afirmou Enjy ao 
mostrar um slide com uma imagem do Centro Socioeducativo do Complexo do 
Pomeri. 
  
A psicóloga ressaltou ainda que é justamente na adolescência que os 
familiares e educadores devem reforçar os valores morais e as orientações. 
“Essa fase é muito complicada na vida deles. As opções são muitas e as 
tentações também. Além disso, falta maturidade e sabedoria para saber o que 
escolher. Daí a importância de abrir um espaço de diálogo para instruí-los e 
para que eles possam tirar suas dúvidas”, assinalou Enjy. 
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Ao longo da palestra, os estudantes ainda puderam conversar sobre temas 
como sua missão no mundo, uso de drogas, mundo do crime, autoconfiança e 
sobre o que é viver. 

  
 
Pedro Augusto Santana, de 16 anos, assistiu atentamente à palestra e disse 
que gostou muito dos assuntos levantados. “Adorei poder conversar sobre 
assuntos que geralmente não falamos, como as drogas lícitas e ilícitas, por 
exemplo. Temos vários colegas que usam drogas e acham que não vai dar em 
nada. Mas eu sei no que isso pode dar e não quero isso pra mim”, contou o 
menino, que foi à escola em um dia de sábado para participar do encontro. 
 

  
Colega de Augusto, Wuanderson Araújo de 
Oliveira, de 17 anos, também aprovou a palestra. 
“Aprendi hoje que embora a gente possa fazer o 
que quiser, nem tudo convém e nem tudo vai 
levar a gente para o caminho certo. Acho que o 
mais difícil para a gente é conseguir se aceitar. 
Cada um espera uma coisa da gente e a gente 
não sabe para que lado ir às vezes”, refletiu o 
estudante. 
  
Para coordenador do Justiça Comunitária, juiz 
José Antonio Bezerra Filho, o objetivo do 
programa não é ser meramente “assistencialista”, 
mas levar cidadania e conhecimento às 
comunidades. “Além dos atendimentos, 

queremos levar conhecimento e reflexão às comunidades. Porque cultura e 
sabedoria são coisas que ninguém tira da gente e é o que faz o mundo mudar”, 
pontuou o coordenador. 
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A convite da psicóloga, os alunos encerraram a palestra gritando em uníssono 
a máxima “Eu escolho ser feliz!”. 
  
Projeto - Além da palestra aos adolescentes, que foi realizada no período da 
manhã e da tarde, o Justiça Comunitária ofereceu aos moradores do Grande 
Tijucal atendimentos médicos, orientações jurídicas, oficinas, apresentações 
artísticas, palestras e corte de cabelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.06.2015 16:57 
Videoconferência entre TJ e CNJ é tema da TV.JUS 

Nesta segunda-feira (15 de junho) confira na TV.JUS como foi a 
videoconferência realizada entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o 
Conselho Nacional de Justiça, a fim de definir o projeto piloto de alocação de 
pessoas e gerenciamento matricial de despesas. 
  
Confira também a ação da Justiça Comunitária na Praça Ipiranga, no centro de 
Cuiabá. Uma equipe esteve no local divulgando os serviços do programa e 
realizando atendimentos. 
  
E ainda, saiba todos os detalhes da decisão do Tribunal Pleno que determina o 
funcionamento de 80% dos caixas dos supermercados em horário de pico, e 
50% nos demais horários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.06.2015 08:18 
Justiça Comunitária faz ação na Praça Ipiranga 

 
 
 “Uma mão na roda”. Foi como a vendedora Francisca Ferreira de Lima 
classificou a ação da Justiça Comunitária, realizada na Praça Ipiranga, no 
centro de Cuiabá, na tarde desta sexta-feira (12 de junho). 
  
Uma equipe da Justiça Comunitária realizou uma campanha de divulgação das 
ações do programa, e esteve, além de orientando os cidadãos sobre seus 
direitos, realizando atendimentos. 
  
Francisca Ferreira de Lima foi uma das pessoas atendidas pelos agentes da 
Justiça Comunitária. Ela, que já tinha ouvido falar sobre o programa, mas que 
somente o conheceu ali durante a ação, aproveitou o momento para dar início 
a atendimentos de pensão alimentícia e divórcio. Para ela, a equipe ir até a 
praça foi uma facilidade. 
  
“Eu acho que (a ação) é melhor para nós, porque facilita o acesso a justiça. Eu 
espero que com a vinda de vocês eu consiga resolver meus problemas. Eu 
estou confiante”, comenta. A partir da ficha de atendimento, preenchida ainda 
na praça, será marcada uma mediação na Justiça Comunitária para que seja 
realizado o divórcio e o pedido de pensão alimentícia. 
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A agente voluntária Jocasta Ramos Cristiano explica como é realizada a ação. 
“A gente aborda as pessoas, entrega um panfleto que explica qual que é o 
trabalho da Justiça Comunitária e quais são os atendimentos que fazemos. Se 
a pessoa já chega com o problema, a gente aproveita atende e orienta, explica 
qual é o procedimento, pega o telefone das partes e passa o nosso telefone 
também”. 
  
Alessandra Luzia da Silva também é agente voluntária. Durante a semana, 
trabalha como gestora de Recursos Humanos em uma empresa privada, e 
pediu a liberação do chefe para participar da ação. Entre os atendimentos 
realizados está o de uma mãe, cuja filha passou por um procedimento de 
colostomia (quando acontece a exteriorização do intestino). Ela já deu entrada 
no pedido de auxílio junto ao INSS, mas teve a requisição indeferida. Já estava 
sem saber o que fazer, quando encontrou Alessandra e a Justiça Comunitária, 
que dará encaminhamento ao caso. 
  
Além dessa divulgação nas praças, que ocorre mensalmente, a Justiça 
Comunitária também realiza mutirões uma vez por mês, a fim de facilitar o 
acesso da comunidade à Justiça. 
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23.06.2015 17:08 
Justiça Comunitária faz mais de 1600 atendimentos 

 
 
O projeto Justiça Comunitária, do Poder Judiciário de Mato Grosso, vem se 
superando a cada edição. Para se ter uma ideia, do penúltimo mutirão, 
realizado no dia 23 de maio no bairro Tijucal, para o último, ocorrido no sábado 
(dia 20 de junho), no bairro Pascoal Ramos, houve um aumento de 57% no 
número de atendimentos, totalizando 606 atendimentos a mais. 
  
“Resolvemos mudar o horário do mutirão, em razão da procura pelos serviços 
ser maior no período da manhã. E o resultado foi ótimo. Foram 1.667 
atendimentos no último mutirão, contra 1061 no penúltimo”, conta o juiz 
coordenador do programa, José Antonio Bezerra Filho. 
  
O magistrado explicou ainda que o crescimento também se deve à chegada de 
novos parceiros ao projeto. “A vinda de novas instituições e apoiadores tem 
nos ajudado muito a fomentar o Justiça Comunitária. O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine), a Ong Voluntários da Alegria e a Secretaria de Estado de 
Trabalho e Assistência Social (Setas), por exemplo, chegaram agora e já 
causaram um grande impacto nos atendimentos e na variedade de oferta de 
serviços. Mas, queremos ainda mais”. 
  

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2015/06 - Junho/23 - Justi%C3%A7a Comunit%C3%A1ria - interna.JPG


 
O magistrado destacou que além de trazer novos parceiros para o projeto, a 
intenção é incluir todos os projetos e ações do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso para dentro do “Justiça Comunitária”. “Gostaria muito de valorizar a 
prata da casa. O TJMT tem departamentos que possuem ações incríveis e elas 
devem ser valorizadas. Por isso, quero trazê-las para o projeto”, salientou. 
  
Mutirão Osmar Cabral - Pela primeira vez, por exemplo, a Ouvidoria do TJMT 
saiu do Tribunal para tirar dúvidas da população sobre andamento processual. 
O Programa Bem Viver do TJ também é parceiro. Eles enviaram um médico 
clínico geral e um dentista para realizar atendimentos na Escola Onofre de 
Oliveira, onde ocorreu o mutirão. 
  
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do 
Tribunal participou do último mutirão e mandou dois mediadores. Foi realizado 
até um divórcio no local. 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2015/06 - Junho/23 - Justi%C3%A7a Comunit%C3%A1ria - interna1.JPG
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2015/06 - Junho/23 - Justi%C3%A7a Comunit%C3%A1ria - interna2.JPG


A população ainda recebeu 300 doses de vacina de gripe da Secretaria 
Municipal de Saúde. O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) 
também esteve cadastrando as pessoas no Bolsa Família e em outros 
programas governamentais. 
  
Outra participação inédita foi do Sine, que fez inúmeros atendimentos relativos 
ao cadastro de empregos, assim como orientações sobre carteira de trabalho e 
seguro desemprego. A igreja dos Mórmons também fez questão de voltar ao 
projeto. Desta vez, oferecendo oficinas de inglês, informática, armazenamento 
de alimentos, costura e desenho. 
  
A Organização Não Governamental Voluntários da Alegria foi responsável por 
arrancar sorrisos das crianças e adultos. A Ong levou 6 palhaços, que 
distribuíram pipoca, dançaram quadrilha e promoveram um verdadeiro “Arraia” 
no meio do mutirão. Eles também aproveitaram para cortar o cabelo da 
meninada. 

 
 
Representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, do Núcleo de 
Práticas Jurídicas da Unic (Unijuris) e os agentes comunitários atenderam 
pacientemente centenas de pessoas com dúvidas jurídicas. A Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) ofereceu uma palestra sobre 
drogas aos adolescentes da escola e região. E, por fim, a Secretaria Municipal 
de Saúde aferiu a pressão e a glicemia dos assistidos e ainda distribuiu kits de 
saúde dentária. 
  
O próximo mutirão do Projeto Justiça Comunitária será realizado em julho na 
comunidade de Livramento. 
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01.07.2015 08:58 

Agentes comunitários terão curso de Libras 

 
Os agentes comunitários que atuam no programa Justiça Comunitária, do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, poderão fazer curso de Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), ofertado pelo Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da 
Educação Especial de Mato Grosso (Casies), da Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc). 
 
A proposta é capacitar os agentes para que eles, nos atendimentos feitos nas 
comunidades, saibam como atender pessoas com deficiência auditiva a fim de 
orientá-las corretamente com relação às demandas que apresentarem. 
 
O curso, que terá início neste mês, é apenas o início de uma parceria que 
começou na manhã desta terça-feira (30 de junho), durante a primeira reunião 
realizada pelo coordenador do Programa Justiça Comunitária, juiz José Antonio 
Bezerra Filho, e os representantes do Casies. 
 
O magistrado foi conhecer in loco o trabalho realizado pelo Centro e propor 
esta parceria, que deverá ser ainda maior. Um dos objetivos é levar 
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palestrantes do Centro aos mutirões realizados pela Justiça Comunitária, para 
que eles possam explicar qual é o trabalho realizado no Centro de Apoio e 
como a população pode acessá-lo. 
 

O Casies tem o objetivo de promover e 
assegurar o acesso, permanência e 
sucesso de pessoas com necessidades 
educacionais especiais ao ensino. O 
Casies agrega atendimentos 
especializados como o Centro de Apoio 
Pedagógico do Deficiente Visual, Centro de 
Capacitação de Profissionais da Educação 
e de Apoio às Pessoas com Surdez e o 
Núcleo de Atividades de Altas 
Habilidades/Superdotação, Programa de 
Apoio e Suporte à Inclusão, Núcleo de 
Apoio Pedagógico aos Transtornos Globais 
de Desenvolvimento e Núcleo de Apoio 
Pedagógico para Deficiência Intelectual, 
contribuindo assim com a disseminação da 
política de inclusão. 
 

“Quando realizamos um mutirão percebemos que existe um público 
significativo de pessoas com deficiência auditiva, visual, com dislexia ou déficit 
de atenção. É um público diferenciado, que precisa de um atendimento 
diferenciado, por isso estamos buscando o apoio do Casies para que nossos 
agentes possam passar por uma capacitação específica a fim de saber como 
atender este público e para onde encaminhá-lo”, destacou o juiz José Antonio 
Bezerra. 
 
Segundo ele, outra proposta da parceria é ofertar 
ao Casies os atendimentos realizados pelos 
agentes comunitários aos familiares e as 
pessoas lá atendidas, bem como a possibilidade 
de mediar conflitos com a utilização de 
tradutores. 
 
A diretora do Centro de Apoio, Adélia Claudete 
Schneider, recebeu a equipe da Justiça 
Comunitária e apresentou, por meio dos 
responsáveis pelas áreas de atendimento, os 
trabalhos realizados pelo Casies. Para ela, esta 
parceria com o Judiciário vai agregar para os 
dois lados, já que será uma troca de 
experiências. “Nós podemos ajudar com cursos 
de capacitação para os agentes comunitários e 
podemos receber apoio da Justiça Comunitária, 
pois nós recebemos uma série de demandas que muitas vezes não sabemos 
para onde encaminhar. Esta parceria vai ajudar a encurtar caminhos, reduzir os 
processos e melhorar a qualidade do atendimento ofertado à nossa clientela”. 
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09.07.2015 08:55 
Justiça Comunitária promove mutirão em Livramento 

Os moradores do Município de Nossa Senhora do Livramento (42km a sul de 
Cuiabá) e região devem ficar atentos, pois no próximo sábado (11 de julho) 
será realizado o mutirão da Justiça Comunitária, das 8h às 17h, na Escola José 
de Barros Maciel. No local estarão disponíveis gratuitamente à população 
serviços de orientação jurídica, mediação, dentre outros. 
  
A comunidade ainda terá acesso a atendimento médico, prestado pela equipe 
do Programa Bem Viver e parceiros. Além de oficinas de costura, cartoon e 
conversação em Língua Inglesa, assim como ações das equipes da Defensoria 
Pública, Rede Cidadã, CEMulher e Unijuris. 
  
No total, 70 pessoas estarão trabalhando voluntariamente no mutirão, entre 
agentes comunitários e servidores do Judiciário. 
  
O programa Justiça Comunitária tem como finalidade aproximar a Justiça de 
quem mais precisa. O objetivo é resolver conflitos de forma extrajudicial, para 
possibilitar que pequenos conflitos sejam resolvidos sem a necessidade de que 
os processos cheguem à Justiça. 
  
O cronograma de mutirões, que teve início em maio, se estenderá até o mês de 
novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.07.2015 11:27 
Mutirão beneficia população de Livramento 

 
Era cerca de 7h30 e a cidade de Nossa Senhora do Livramento (42km a sul de 
Cuiabá) já estava agitada no último sábado (11 de julho). É que dentro de 30 
minutos, na Escola José de Barros Maciel, que fica no Centro da cidade, ia 
começar o Mutirão da Justiça Comunitária. Todos seriam atendidos, mas 
mesmo assim, com uma organização promovida pelos próprios moradores, a 
fila fora do estabelecimento de ensino crescia ordenadamente e marcava quem 
seriam os primeiros a resolver seus conflitos sociais. 
  
Lá dentro, cerca de 50 agentes comunitários de Cuiabá e Várzea Grande se 
preparavam para o atendimento. "Todos devem passar pela triagem, devem 
ser atendidos com presteza e carinho, mas com agilidade porque a fila está 
grande”, explicava a servidora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Tatiane 
Guerra, uma das assessoras do programa. 
  
Às 8 horas, uma a uma, as pessoas começaram a ser encaminhadas para as 
salas. "A senhora pode falar com os agentes que estão no corredor para 
solicitar pensão. Senhor, a sala para retirar a identidade é aquela outra. 
Vacinas? É só virar à esquerda!", explicava a atendente. 
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Foi com uma destas informações que dona Irene Ramos de Campos, 34 anos, 
chegou à terceira sala do primeiro corredor. Queria uma certidão de 
nascimento tardia para seu pai, Gonçalo Ramos de Brito, 88, saúde frágil, com 
a audição e a fala comprometidas por conta da idade e dos dois derrames que 
sofreu nos últimos anos. 

 
Segundo a filha, ele sempre trabalhou na lavoura e teve seu "dinheirinho", 
então, não via a necessidade de ter documentos. Por conta disso, ele não se 
"casou no papel", nunca votou, não é aposentado, enfim, não existe 
legalmente. Também não registrou os três filhos, os quais depois de crescidos 
aproveitaram um outro mutirão anterior para retirar suas próprias identidades. 
  
Emocionada, Irene conta que está cada vez mais difícil para o pai continuar 
sem documentos. "Com esta idade a gente vive precisando ir ao médico, mas 
quando pedem a identidade é uma luta para fazer as pessoas entenderem que 
ele não tem. Nós moramos na comunidade de Buriti Grande, a 80km daqui, 
tudo é mais difícil!", explicou.  
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O desabafo foi feito diretamente para o presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Paulo da Cunha, que estava no evento conferindo de perto 
todas as atividades. O magistrado explicou a Irene que além da certidão de 
nascimento tardia, seu Gonçalo já sairia com a identidade e a aposentadoria 
encaminhadas. 

 
“Esses mutirões vão ao encontro das necessidades dos cidadãos. É uma festa 
democrática na qual o Poder Judiciário, por meio da Justiça Comunitária, traz a 
cidadania para a população, em especial à classe mais sofrida, que às vezes é 
esquecida”, explicou Paulo da Cunha. O magistrado acrescentou é muito 
gratificante ver as pessoas indo até o mutirão com a certeza de que a Justiça 
poderá auxiliar na resolução dos problemas, o que demonstra a credibilidade 
no Poder Judiciário. 
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Seu Gonçalo, que passou a manhã no mutirão, saiu de lá com certidão de 
nascimento pronta e outras duas certezas na vida – poderá ir ao médico sem 
ter problemas e também terá melhoria na renda familiar com a entrada no 
pedido de aposentadoria. 

 
Mutirão – O evento foi organizado pela Coordenadoria Estadual da Justiça 
Comunitária, sob o comando do juiz José Antonio Bezerra Filho. O mutirão 
reuniu ainda outros setores do Poder Judiciário de Mato Grosso, como a 
Justiça Comunitária de Várzea Grande, já que Livramento integra a comarca; a 
Ouvidoria; a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar (Cemulher); o Programa Bem Viver, com atendimento 
médico e dicas de saúde; e o Juizado Volante Ambiental, que com o jogo 
Rebojando estava conscientizando as crianças a cuidar melhor do Meio 
Ambiente.  
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“Hoje nós nos despimos da toga e dos ternos para virmos aqui dar à população 
acesso à Justiça e aos atendimentos básicos necessários. Isso é respeito ao 
cidadão. Este trabalho demonstra que é possível fazer a diferença, se doar, 
fazer algo pelo próximo, basta querer. Este trabalho não é assistencialismo, é 
fazer o bem”, ressaltou o coordenador da Justiça Comunitária, juiz Antonio 
Bezerra. 

 
 
Também o juiz Luís Otávio Pereira Marques, responsável pelo programa em 
Várzea Grande, destacou que o mutirão faz parte de um calendário de ações a 
serem realizadas na comarca, visando ir mais próximo aos cidadãos que 
precisam da Justiça e não têm informações de como fazê-lo. O magistrado 
ressaltou que no mutirão a maioria trabalha voluntariamente pelo prazer de 
fazer o bem ao próximo. No evento tinham pelo menos 150 pessoas prestando 
os mais diversos atendimentos. 
  
Elcy Furquim Rosa, gestora administrativa do Fórum de Várzea Grande, é uma 
das voluntárias e foi quem atendeu seu Gonçalo. “Este trabalho é gratificante. 
No final de semana nós sempre planejamos estar com a família, mas quando 
vemos tantas pessoas precisando de auxílio, vemos o quanto é importante 
participar dos mutirões”, afirmou. 
  
Um dos principais parceiros para a realização do evento foi a Prefeitura de 
Nossa Senhora do Livramento. O município, além de proporcionar 
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atendimentos de saúde e assistência social, disponibilizou 32 ônibus para 
buscar as pessoas que moram nas comunidades rurais. O prefeito Carlos 
Roberto da Costa, o Nezinho, destacou que a cidade vive uma realidade 
diferente de muitas outras, pois é formada por 97 comunidades rurais, sendo 
que algumas distam até 140 quilômetros da cidade. 
  
 

 
“Nós temos uma população de 11,5 mil habitantes e pelo menos 60% moram 
na zona rural e não têm condições de ir até Várzea Grande, buscar o Fórum. 
Eu acredito que o mutirão vai agilizar pendências de muitas pessoas e resolver 
questões que estão paradas há anos”, concluiu o prefeito. 
  
Também entre os parceiros estavam a advogada e ativista há 12 anos na luta 
contra a violência de gênero, Ana Emília Sotero. Ela é uma das palestrantes 
que lotaram salas de aulas para falar sobre como a mulher pode pedir socorro 
em caso de violência e a quem pedir. “As salas estão lotadas, as pessoas 
acordaram cedo para vir saber um pouco mais sobre assuntos jurídicos, de 
saúde e sociais. Isso mostra o quanto as pessoas estão sedentas de saber 
mais sobre seus direitos. E é isso que vamos fazer hoje, falar sobre direitos 
básicos como direito à vida e à felicidade”, assinalou. 
  
Também estavam presentes no mutirão a Polícia Militar, o Núcleo de Práticas 
Jurídicas da Faculdade Unic (Unijuris), a Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de 
Educação. 
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14.07.2015 18:28 
Veja balanço do primeiro dia de Mutirão na TV.JUS 

Os organizadores do Mutirão Fiscal 2015 fizeram um balando de como foi o 
primeiro dia do evento, considerado um sucesso. Confira os detalhes na 
TV.JUS desta terça-feira (14 de julho). 
  
Veja também o cronograma da VI Jornada de Estudos do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso. O encontro será realizado em cinco comarcas do Estado, 
tendo início em Barra do Garças. 
  
E ainda, a Justiça Comunitária realiza mutirão em Nossa Senhora do 
Livramento, fornecendo informações sobre leis e direitos dos cidadãos, e 
também intermediando conflitos junto à própria comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.07.2015 08:03 
Programa realiza quase 6 mil atendimentos 

 

 
Em um único dia, a equipe da Coordenadoria Estadual do Programa Justiça 
Comunitária e parceiros realizaram 5.945 atendimentos na Escola José de 
Barros Maciel, localizada no centro de Nossa Senhora de Livramento (42km ao 
sul de Cuiabá). O mutirão foi realizado no dia 11 de julho. 
  
Dentre as ações desenvolvidas as mais solicitadas foram as orientações dos 
agentes da Justiça Comunitária de Cuiabá, com 2.517 registros; as doações de 
mudas oferecidas pelo Juizado Volante Ambiental (Juvam), que totalizaram mil 
pés distribuídos; seguido das informações e orientações dos agentes da 
Justiça Comunitária de Várzea Grande, que somaram 555 pedidos, além das 
500 vacinas de gripe aplicadas. 
  
Segundo o coordenador do programa, juiz José Antonio Bezerra Filho, apesar 
de haver planejamento do número de atendimentos, o grande volume superou 
as expectativas. “Tivemos a participação bastante vultosa da população, fato 
que nos faz ter ainda mais responsabilidade e comprometimento com o 
trabalho. Esta é a verdadeira inclusão social: devolver a cidadania às pessoas”, 
explica. 
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Em 100 dias a Justiça Comunitária efetuou mais de oito mil atendimentos entre 
a Capital e cidades do interior do Estado. “Tenho que agradecer nossos 
parceiros, pois o mérito desses números também é deles. Eles não medem 
esforços para realizar esse trabalho com êxito”, pontua o magistrado. 
  
Conforme a gestora do programa, Tatiane Guerra, além dos mutirões, o Justiça 
Comunitária promove uma vez ao mês ações em praças públicas com a 
entrega de panfletos, atendimentos e orientações sobre questões jurídicas. 
Assim como realiza palestras informativas sobre drogas, prostituição infantil, 
violência, entre outros temas. Outra vertente do programa são os atendimentos 
semanais que ocorrem regularmente aos sábados nos postos da Justiça 
Comunitária nos bairros. 
  
Cronograma - O próximo local a ser contemplado com o mutirão é o Distrito de 
Nossa Senhora da Guia, que receberá a equipe e parceiros na Escola Estadual 
Filogônio Corrêa, no dia 15 de agosto. Os atendimentos vão se estender a 
Acorizal e o Distrito de Aguaçú. 
  
O cronograma prevê nos meses subsequentes ações em Cuiabá, Várzea 
Grande e interior mato-grossense. O encerramento deste ano ocorre em 
dezembro com a ação de Natal. 
  
Parceiros - Dentre os parceiros estão integrantes da Justiça Comunitária de 
Várzea Grande, Ouvidoria, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher), Programa Bem Viver, Juizado 
Volante Ambiental, Polícias Militar e Civil, Núcleo de Práticas Jurídicas da 
Faculdade Unic (Unijuris), Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de Educação. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.07.2015 12:13 
Justiça Comunitária fará 1º Encontro Estadual 

Será realizado entre os dias 27 e 31 de julho, das 18 às 22 horas, o “I Encontro 
Anual da Justiça Comunitária Estadual” – II Módulo de Capacitação para os 
Agentes Comunitários de Justiça e Cidadania. A capacitação será realizada na 
Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso. O encontro reunirá 
agentes das comarcas de Poconé, Lucas do Rio Verde, Chapada dos 
Guimarães, Várzea Grande e Cuiabá. A expectativa é que pelo menos 100 
pessoas participem do encontro. 
  
No primeiro dia do evento os agentes poderão assistir a uma palestra sobre 
adoção, proferida pela ex-presidente da Ampara, Lindacir Rocha. No dia 28 o 
tema abordado será “Direito de Família”, ministrado pela juíza Ângela Gutierres 
Gimenez, da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá. 
  
No dia 29 os agentes serão contemplados com duas palestras. A primeira será 
das 18h30 às 20h30 sobre os Benefícios Previdenciários e Assistenciais, 
proferida pela técnica do Serviço Social do INSS, Elisângela Almeira. Das 
20h30 às 22h, é a vez da professora Solange Gonçalves, da Fausb/VG, que 
falará sobre “Ética Profissional”. 
  
A juíza da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 
Várzea Grande, Jaqueline Cherulli, ministrará uma palestra sobre “Guarda 
Compartilhada”, no dia 30, das 18h30 às 22h. 
  
A capacitação encerra no dia 31 com duas palestras, uma apresentando aos 
agentes o Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial 
(Casies/Seduc-MT) e outra cujo tema será “Conhecendo a violência de gênero 
e a Lei Maria da Penha”, que será ministrada pela advogada Ana Emilia 
Iponema Brasil Sotero. 
  
Para o coordenador do programa, juiz José Antonio Bezerra Filho, o encontro é 
uma oportunidade de difundir para os agentes as novas ações da Justiça 
Comunitária, que está trabalhando com um número maior de parceiros, a fim 
de levar acessibilidade a todos que necessitam da Justiça. 
  
“Pegamos o que tinha de melhor dentro do Tribunal de Justiça e ampliamos as 
ações com outros parceiros. O programa hoje, além de facilitar o acesso à 
Justiça, leva também uma série de serviços voltados para a cidadania dos mais 
necessitados”, destacou o magistrado. 
  
Ele citou como exemplo o último mutirão, realizado no município de Nossa 
Senhora do Livramento (42 km ao sul de Cuiabá). Em um único dia o programa 
e parceiros realizaram 5.945 atendimentos. 
  
E o trabalho não para por ai. O próximo mutirão já tem data para acontecer, dia 
15 de agosto no Distrito de Nossa Senhora da Guia, que receberá a equipe na 
Escola Estadual Filogônio Corrêa. Os atendimentos vão se estender a Acorizal 
e o Distrito de Aguaçú. 



O coordenador do programa agradeceu aos parceiros da Justiça Comunitária: 
Ouvidoria, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar (Cemulher), Programa Bem Viver, Juizado Volante 
Ambiental, Polícias Militar e Civil, Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade 
Unic (Unijuris), Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de Educação. 
  
Onde tudo começou - A Justiça Comunitária surgiu em 2004 como projeto-
piloto da juíza Gláucia Falsarella Foley, do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal. 
   
Os pilares da Justiça Comunitária são: mediação, orientação jurídica, e 
animação de redes (em que os próprios moradores observam as necessidades 
da comunidade e buscam resolvê-las). 
   
Agentes Comunitários - São membros da comunidade, voluntários e 
capacitados para atuar de acordo com os eixos da Justiça Comunitária. Os 
agentes estão presentes nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Acorizal, 
Guia, Chapada dos Guimarães, Poconé e Lucas do Rio Verde. 
   
Em Cuiabá, os postos passaram por uma reestruturação. Prezando a 
segurança dos agentes, a Justiça Comunitária realizou um termo de convênio 
com as Policias Militar e Civil e escolas municipais espalhadas pelos bairros da 
capital. 
   
Os convênios já firmados são com a Polícia Militar, nos postos dos bairros 
Pedra 90, Tijucal, Três Barras, Santa Isabel e Jardim Vitória. E as escolas 
municipais Irmã Maria Beth Souza Pires, localizada no bairro Novo Mato 
Grosso; Maria Tomique, no Ribeirão do Lipa; e no Gracildes de Melo Dantas, 
no bairro Altos da Glória. 
   
A Justiça Comunitária está à disposição para informações através dos 
telefones (65) 3617-3450, (65) 3617-3449 e pelo e-mail 
justica.comunitária@tjmt.jus.br. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.07.2015 12:21 
Adoção é tema de encontro de agentes comunitários 

Adoção. Este foi o tema da palestra realizada na noite de segunda-feira (27 de 
julho) durante a abertura do “I Encontro Anual da Justiça Comunitária 
Estadual”, que será realizado até o dia 31 de julho, das 18 às 22 horas, na 
Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso. 
 
Proferida pela fundadora e voluntária da Associação Mato-grossense de 
Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), Lindacir Rocha, a palestra foi muito 
elogiada pelos agentes, que no dia a dia precisam de informações sobre este 
assunto para saber orientar de forma correta a população. 
  

 
“Nós da Ampara queremos de coração ser adotados pela Justiça Comunitária, 
pois é ela que está na lá na base, ao lado da população. A adoção ainda é um 
assunto que traz muitos mitos e preconceitos, por isso é importante passarmos 
as orientações corretas para rompermos essa barreira. Os agentes são uma 
ponte importantíssima, pois eles fazem parte do dia a dia da comunidade. 
Queremos fomentar a adoção pela via legal e o agente pode ser nosso parceiro 
nessa caminhada”, destaca Lindacir. 
  

Para Josiane Falcão, agente 
comunitária e gestora-geral da 
Comarca de Poconé, a palestra 
sobre adoção foi muito bem-vinda. 
“Temos muitos pretendentes na 
nossa comarca, por isso é importante 
essa capacitação, pois vamos estar 
preparados corretamente para saber 
como orientar essas pessoas, qual o 
caminho a seguir. O encontro é 
excelente, pois além de adquirirmos 

novos conhecimentos, é uma grande oportunidade para a troca de experiências 
entre os agentes. A iniciativa foi excelente”, enfatizou. 
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Conforme o coordenador do Programa Justiça Comunitária, juiz José Antonio 
Bezerra Filho, o objetivo do encontro é capacitar os agentes nas temáticas 
mais atendidas nas comunidades. “O trabalho dos agentes é de fundamental 
importância, pois eles são nossos grandes parceiros para levar a todo cidadão 
o acesso à Justiça. Nossa missão durante essa semana de estudos é levar 
conhecimento nas áreas mais atendidas, como o direito de família, adoção, 
guarda compartilhada, violência doméstica, parte previdenciária, entre outros 
temas. Os agentes são nossos multiplicadores de ações. Com o conhecimento 
que vão adquirir com as palestras vão sair daqui, com certeza, com mais 
vontade de trabalhar, com mais vontade de atender aquela comunidade mais 
distante, mais carente, e que não tem acesso à Justiça”. 
 
  

Agente comunitária há sete anos na 
Comarca da Chapada dos 
Guimarães, Aparecida Dart Cristiano 
diz que estava ansiosa por participar 
do encontro. “Todos os dias lidamos 
com os mais diferentes assuntos, por 
isso, é importante nos reciclarmos. 
Os temas que foram escolhidos para 
o encontro são excelentes, pois 
fazem parte da nossa rotina de 
atendimento. Sempre tem novidades 

e nós temos que estar a par das mudanças para saber orientar corretamente o 
cidadão. Estamos animados e já nos preparando para realizar um mutirão da 
Justiça Comunitária em Chapada dos Guimarães. Nosso maior foco será 
atender a zona rural”, assinalou Aparecida, que com outros 13 agentes trabalha 
no município. 
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O juiz Hildebrando da Costa Marques, que no evento representou a vice-
presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice 
Claudino da Silva, enfatizou que a Justiça Comunitária faz parte da nova era do 
Poder Judiciário: a era da pacificação social. 
 

 
“Hoje temos 105 milhões de processos tramitando no Brasil, para serem 
julgados por 16 mil magistrados. Qualquer um pode observar que esta conta 
não fecha. Vendo essa realidade o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) saiu 
em busca de novas alternativas e editou a Resolução nº. 125/2010, a qual 
estabelece uma metodologia para resolução de conflitos de forma não litigiosa. 
A Justiça Comunitária está entrando nessa nova era, mudar a cultura do litígio 
para a cultura da paz. Os agentes têm esse papel importante, que é ajudar a 
resolver o problema na base, fomentando o diálogo e evitando a judicialização”. 
  
Leonina Campos Silva, agente comunitária do bairro Jardim Industriário, em 
Cuiabá, revela que os principais assuntos atendidos na comunidade são 
relativos à pensão alimentícia, guarda, divórcio, divergências, entre outros 
temas. “Por isso, encontros como este são importantes, porque incrementamos 
as informações que já temos. O bom agente comunitário tem que estar sempre 
estudando, se reciclando”. 
  
Para o juiz coordenador da Justiça Comunitária da Comarca de Várzea 
Grande, Luis Otávio Pereira Marques, o encontro é importante não apenas pela 
capacitação profissional, mas pela troca de experiência entre os agentes. “Aqui 
é um momento importante para cada agente falar o que pode melhorar no 
trabalho, o que precisa mudar. É uma oportunidade de trazer novas ideias. 
Estou há seis meses à frente da Justiça Comunitária, já aprendi muito e ainda 
tenho muito o que aprender. Uma coisa, porém, é certa. Para realizar este 
trabalho, seja o juiz ou o agente, é preciso ter perfil, já que a Justiça 
Comunitária não se resume apenas a acordos, ela vai muito além disso, 
fomentando o diálogo entre as partes, a união, a troca de experiências”. 
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O encontro reúne agentes das comarcas de Poconé, Lucas do Rio Verde, 
Chapada dos Guimarães, Várzea Grande e Cuiabá. Atualmente 100 agentes 
comunitários fazem parte do programa. 
  
Programação - Nesta terça-feira (28 de julho) o tema abordado no encontro 
será “Direito de Família”, proferido pela juíza Ângela Gutierres Gimenez, da 
Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá. 
   
No dia 29 os agentes serão contemplados com duas palestras. A primeira será 
das 18h30 às 20h30 sobre os Benefícios Previdenciários e Assistenciais, 
proferida pela técnica do Serviço Social do INSS Elisângela Almeira. Das 
20h30 às 22h, é a vez da professora Solange Gonçalves, da Fausb/VG, que 
falará sobre “Ética Profissional”. 
   
A juíza da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 
Várzea Grande, Jaqueline Cherulli, ministrará uma palestra sobre “Guarda 
Compartilhada”, no dia 30, das 18h30 às 22h. 
   
A capacitação encerra no dia 31 com duas palestras, uma apresentando aos 
agentes o Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial 
(Casies/Seduc-MT) e outra cujo tema será “Conhecendo a violência de gênero 
e a Lei Maria da Penha”, que será proferida pela advogada Ana Emilia Iponema 
Brasil Sotero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.07.2015 18:37 
Encontro da Justiça Comunitária é tema da TV.JUS 

Confira na TV.JUS desta terça-feira (28 de julho) como foi a abertura do I 
Encontro Anual da Justiça Comunitária, realizado na Escola dos Servidores do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Durante o evento, que reúne agentes 
comunitários de vários municípios, ocorre o segundo módulo de capacitação 
dos agentes comunitários. 
  
Redução de gastos e o incentivo à sustentabilidade são alguns dos objetivos 
pretendidos pelo Núcleo Socioambiental do Poder Judiciário Estadual, que 
apresentou projetos em reunião com coordenadores do Tribunal de Justiça. 
Veja na reportagem. 
  
Fique por dentro do cronograma do Mutirão Pai Presente, programa executado 
pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja) e Corregedoria-Geral da 
Justiça. 
  
E mais, veja como foi a reunião entre a Comissão de Assuntos Fundiários e 
Registros Públicos da Corregedoria-Geral da Justiça e instituições públicas 
para debater ações de usucapião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.07.2015 13:31 
Agentes aprendem sobre Direito de Família 

A família como núcleo estruturante do ser humano. Esta foi a definição da juíza 

titular da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, 

Ângela Regina Gama da Silveira Gutierrez Gimenez, para iniciar a palestra 

sobre Direito de Família, na noite desta terça-feira (28 de julho) na Escola dos 

Servidores do Poder Judiciário mato-grossense, para agentes comunitários de 

diversas partes do Estado. O evento faz parte do I Encontro Anual da Justiça 

Comunitária Estadual, que se realiza até o dia 31 de julho. 

  
Com muita interação entre a palestrante e os agentes, a magistrada descreveu 
o processo de formação da família, destacando-a como referência para a 
formação da personalidade da criança, baseando o desenvolvimento infantil 
nas atribuições dadas a ela pelos pais. “Os filhos se espelham nos pais e se 
estes dão exemplos negativos, para satisfazê-los eles (crianças) os 
perpetuarão por meio da violência doméstica, por exemplo. É de extrema 
necessidade alimentarmos relações de respeito na família, já que ela é nosso 
modelo de vida”, explicou. 
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 Segundo a juíza, o Estado tem a 
incumbência de proteção dos 
desfavorecidos e não de julgamento 
de valor moral, porém, hoje é preciso 
levar em conta a situação encontrada 
para aplicação das regras 
determinadas pela legislação. Sendo 
assim, há leis específicas sobre a 
família que resultam em mudanças 
significativas na sociedade. 
 
 
Com base em pesquisa realizada 
pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUC/RS), 
Ângela citou a Lei nº 13.010/14 (Lei 
Menino Bernardo) como referência 
para dizer que bater nos filhos 
menores de dois anos de idade é o 
segundo método mais usado pelos 
pais, o que corresponde a 76% dos 
entrevistados. E as mães e avós são a maioria que aplicam o castigo às 
crianças. “Este é um tipo de subjugação. Uso da suposta lei do mais forte sobre 
o mais fraco. Os reflexos serão as repetições desses comportamentos 
familiares agressivos”, enfatizou. 
  
A Guarda Compartilhada, sob a Lei nº 13.058/14, foi outro tema abordado em 
função dos questionamentos dos agentes comunitários. Neste caso, a 
magistrada ressaltou a concessão da igualdade parental, fator que equilibra o 
tempo entre os pais separados de ficar com o filho, dividindo desse modo a co-
responsabilidade pela criação da criança. 
  
A magistrada enfatizou que o encontro revela o novo foco da magistratura, que 
sai do papel meramente jurisdicional para se colocar ao lado da sociedade. 
“Este é um espaço propício para democratizar a informação, instrumentalizar 
os agentes com dados que serão ofertados diretamente à sociedade. É o 
apoderamento do cidadão à cidadania. Uma iniciativa do Judiciário que 
fortalece a pilastra da democracia”. 
  
Para a agente comunitária do bairro 
Ribeirão do Lipa, em Cuiabá, Diana 
Luzia de França Anunciação, os 
temas abordados sobre a palestra 
serão muito bem aproveitados na 
prática. “É importante saber mais 
sobre o Direito da Família, pois 
lidamos com situações dessa 
natureza a todo o momento. E este 
encontro nos faz saber mais e 
transmitir a informação correta e precisa que o cidadão busca”, pontuou. 
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De acordo com a agente comunitária do bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá, 
Nadir Arruda da Silva Oliveira, a informação repassada na palestra é de suma 
importância. “Hoje somos capacitados para enfrentar a realidade, o dia-a-dia. 
Com as informações que recebemos aqui podemos solucionar conflitos de 
forma mais rápida e fácil junto à comunidade”, destacou. 
  

Segundo a candidata à agente comunitária e 
pedagoga Ângela Maria de Moraes, a palestra 
despertou seu interesse porque ela pretende 
trabalhar na comunidade do bairro Planalto 
(Cuiabá) com as famílias. “Considero a família o 
alicerce da sociedade, por este motivo pretendo 
trabalhar junto aos pais a escola aliada à Justiça 
Comunitária. O aluno reflete o comportamento da 
família, então se eu trabalhar com os pais essas 
questões familiares terei mais resultados positivos 
na escola. É um ajudando o outro”, frisou. 
  
A programação do encontro continua nesta 
quarta-feira (29 de julho) com as palestras sobre 
Benefícios Previdenciários e Assistenciais, a partir 
das 18h30, proferida pela responsável técnica do 

Serviço Social - INSS, Elisângela da Silva Almeida. A partir das 20h30 será a 
vez da professora da FAUSB-VG, Solange Aparecida Gonçalves, falar sobre 
Ética Profissional. 
  
No dia 30 de julho a palestrante será a juíza da Terceira Vara Especializada da 
Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, Jaqueline Cherulli, 
abordar o tema Guarda Compartilhada, a partir das 18h30. 
  
O encerramento se dará na sexta-feira (31 de julho), com a palestra sobre 
Casies – Apresentação (Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação 
Especial/ SEDUC-MT), iniciada às 18h30. Às 20h30 será abordado o tema 
Conhecendo a violência de gênero e a Lei Maria da Penha, pela advogada Ana 
Emília Iponema Brasil Sotero. 
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31.07.2015 11:42 
Palestra interativa aborda Guarda Compartilhada 

 
Uma palestra participativa para promover a interação sobre um tema 
abrangente e importante no dia a dia de tantas comunidades no Estado. Uma 
percepção sobre a relevância da família, do amor, com direito à música voltada 
para o tema. Foi assim a palestra sobre Guarda Compartilhada proferida pela 
juíza da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 
Várzea Grande, Jaqueline Cherulli, na noite desta quinta-feira (30 de julho), aos 
agentes comunitários de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé e Chapada dos 
Guimarães. A atividade faz parte do I Encontro Anual da Justiça Comunitária 
Estadual, que prossegue até esta sexta-feira, na Escola dos Servidores do 
Poder Judiciário Estadual. 
  
Como forma de interação, cada participante leu, em voz alta, a sequência de 
slides, de acordo com a cartilha elaborada pela juíza sobre guarda 
compartilhada. Um meio de intercâmbio para envolver os presentes e fazer 
com que assimilem da melhor forma tudo o que foi repassado. Na sequência foi 
enfocado o tema ‘direito de família’, sua tônica e o que essa matéria busca 
dentro do que se espera do Judiciário hoje. Depois foi apresentado um vídeo 
da TV Justiça sobre o tema, com depoimentos de profissionais da área, como 
psicólogos e juristas. Foi aberto um espaço onde os agentes relataram alguns 
casos que atenderam, e tiraram dúvidas. Ao final houve uma abordagem da lei 
da guarda compartilhada “como uma vacina, um antídoto contra alienação 
parental”, conforme definição da própria magistrada. 
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Para Jaqueline Cherulli, palestras 
como estas são importantes para 
que os agentes comunitários estejam 
preparados para executar seu 
trabalho da melhor forma possível. E 
principalmente porque a Lei da 
Guarda Compartilhada é nova e 
ainda existe alguma resistência, até 
por falta de conhecimento e 
intimidade com o texto legal, 
segundo a juíza. “O interesse deles 
em ter acesso à lei e à forma de 
aplicação é indispensável. É de 
suma importância que eles recebam 
essa informação e que cheguem até 
a comunidade orientando as 
pessoas”, destacou. 
  
A juíza enfatizou a importância do foco na formação desses profissionais e que 
essa capacitação deve ser periódica, uma vez que os agentes são vozes na 
comunidade. “Nós temos que nos envolver sim nessa formação, nessa 
atualização, nessa qualificação periodicamente. A disposição deles em se 
reunir e estarem aqui representa um ganho para o Judiciário. Esse 
comprometimento é indispensável”, ressaltou. 
  
Há apenas sete meses como agente comunitária, Raquel Regina Pinheiro da 
Silva, que atua no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá, disse que esta é uma 
experiência muito boa e gratificante, principalmente por estar exercendo o 
trabalho há poucos meses. “As palestras estão trazendo bastante 
conhecimento. Temos que estar por dentro do assunto para poder orientar as 
pessoas que nós atendemos, já que orientamos e fazemos os devidos 
encaminhamentos nos bairros”, assinalou. 
  
Trabalhando há dez anos na Justiça Comunitária em Várzea Grande, Paulo 
Dias da Silva, coordenador administrativo do programa no município, analisa 
que essa qualificação é de suma importância, principalmente porque o agente 
precisa estar preparado para dar todas as informações e orientações quando 
realiza o atendimento. “A guarda compartilhada está diretamente ligada a 
várias situações no que tange ao direito de família, principalmente dos parentes 
com os pais e os avós. É um assunto que está sendo muito recorrente nas 
comunidades porque até então se falava somente na guarda unilateral e hoje 
existe a guarda compartilhada. Essa palestra vai agregar muito porque temos 
muita demanda sobre o assunto”. 
  
Ele parabenizou a iniciativa do Judiciário em promover esse encontro, já que é 
uma forma de reciclagem, pelo fato de o direito ser muito dinâmico. “O Tribunal 
está de parabéns por essa iniciativa, que está sendo muito importante para 
todos nós”. 
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Paulo Dias costuma dizer que está 
na Justiça Comunitária por três 
motivos: vocação, respeito ao 
trabalho e por amor. Ele classificou o 
trabalho como árduo, mas muito 
gratificante porque eles ajudam 
muitas famílias e pessoas que 
procuram os serviços. “Buscamos 
atender todos muito bem. As 
pessoas que nós damos assistência 
são carentes, simples, que precisam 

do nosso auxílio. Por isso temos que estar preparados para bem atendê-los”, 
finalizou. 
  
O Encontro encerra nesta sexta-feira (31 de julho) com a palestra sobre Casies 
– Apresentação (Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial/ 
Seduc-MT), iniciada às 18h30. Às 20h30 será abordado o tema Conhecendo a 
violência de gênero e a Lei Maria da Penha, pela advogada Ana Emília 
Iponema Brasil Sotero. 
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06.08.2015 15:13 
Justiça Comunitária atua no Festival de Inverno 

 

Quem passou pela praça central e pelo 

local de shows do Festival de Inverno, 

em Chapada dos Guimarães (60 km ao 

norte de Cuiabá), na primeira semana 

do evento, presenciou uma das ações 

do programa Justiça Comunitária. Uma 

equipe composta por 13 agentes 

voluntários, sob responsabilidade da 

juíza Sílvia Renata Anffe Souza, esteve 

presente com tendas nos locais, 

atuando nos dias de evento com 

divulgações, orientações e 

atendimentos. 

  
Segundo a coordenadora do projeto no 
município, Luzinete Alves de Souza 
Melo, muitas pessoas que passam pelos 
locais se mostram interessadas pelos 
assuntos divulgados, então param para 
ouvir as informações. 

  
De guarda compartilhada à violência doméstica, Padrinhos Afetivos a dicas de 
segurança da Polícia Militar, todas as orientações podem ser obtidas com os 
agentes comunitários. “Nossas ações nas tendas são voltadas à informação. 
Lá passamos adiante todos os projetos do Tribunal de Justiça, explicamos 
como funcionam, entregamos flyers e folderes. Ali fazemos as orientações e 
também atendimentos”, explica. 
  
A ação é simples e facilita o acesso das pessoas à Justiça. Quem se interessar 
pelos assuntos pode fazer os encaminhamentos dos projetos ali mesmo na 
praça, preenchendo uma ficha cadastral para que uma entrevista com um 
psicólogo e um assistente social seja marcada posteriormente, se necessário. 
  
Foi o caso de um dos atendimentos realizados pela agente Gisley Ferreira 
Matos. Ela é recepcionista no Fórum de Chapada dos Guimarães e atua como 
voluntária há cinco anos. Segundo ela, durante esse evento, os temas mais 
procurados pelas pessoas foram a guarda compartilhada e a cartilha de 
adoção. 
  
Dois dos atendimentos que realizou na praça central foram encaminhamentos 
de pedido de adoção. “Uma moça, casada há alguns anos, não pode ter filhos, 
então ela e o marido decidiram adotar. Ali mesmo na praça fizemos uma ficha 
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de encaminhamento, para que ela possa ir ao Fórum cumprir a próxima etapa, 
que é, efetivamente, o cadastro para adoção”, conta a agente. 
  
Na segunda semana de evento os agentes continuarão atuando nas praças. 
Na quinta e na sexta-feira (6 e 7 de agosto), os agentes farão atendimento das 
19h às 22h. Já no sábado e domingo (8 e 9 de agosto), os voluntários estarão 
com duas equipes, atuando das 14h às 17h e das 19h às 22h. 
  
Justiça Comunitária – Como projeto piloto da juíza Gláucia Falsarella Foley, do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a Justiça Comunitária surgiu em 2004, 
atuando sob os pilares da mediação, orientação jurídica e animação de redes. 
  
Atualmente o projeto está presente em cinco comarcas do Estado, e, com 
apoio de diversos parceiros, realiza grandes mutirões em todo o Estado. O 
último, realizado dia 11 de julho em Nossa Senhora do Livramento, contabilizou 
5.945 atendimentos. O próximo evento deve ocorrer no dia 15 de agosto, no 
distrito de Nossa Senhora da Guia. 
  
Na última semana, de 27 a 31 de julho, os agentes comunitários da Comarca 
de Chapada dos Guimarães, juntamente com as equipes de Cuiabá, Várzea 
Grande e Poconé, participaram do 1º Encontro Anual da Justiça Comunitária 
Estadual. No evento, os participantes debateram temas como guarda 
compartilhada, alienação parental, violência de gênero e Lei Maria da Penha, 
assuntos bastante conhecidos entre os atendimentos dos agentes. 
  
A Justiça Comunitária do Fórum de Chapada dos Guimarães atende pelo 
telefone (65) 3301-1236. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.08.2015 18:04 
Justiça Comunitária estabelece ações de mutirão 

 

O Conselho Consultivo da Justiça Comunitária realizou na manhã desta 

segunda-feira (10 de agosto) uma reunião para discutir as ações que serão 

realizadas no próximo Mutirão da Justiça Comunitária, a ser realizado no 

sábado (15 de agosto) na Escola Municipal Professor Filogônio Correa, 

localizada no Distrito Nossa Senhora da Guia, em Cuiabá. 

  
Conforme a gestora do programa, Tatiane Guerra, a função desse encontro foi 
alinhar tudo que está sendo feito na Justiça Comunitária, além de divulgar 
informações e definir novas metas. Além disso, foi discutido o que será feito no 
mutirão. Estiveram na reunião representantes da Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde, Governo do Estado, Universidade 
Federal de Mato Grosso, Universidade de Cuiabá, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e Lions Clubs. 
  
De acordo com a representante da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 
(Sejudh), Aliana Caroline Cardoso, foram estabelecidas políticas no sentido de 
atender a comunidade. “Nós estamos averiguando qual será o formato, mas 
algumas coisas nós já podemos dar certeza, por exemplo, palestras com a 
nossa Superintendência de Políticas sobre Drogas. Atender a Justiça 
Comunitária é intuito da secretaria. A Sejudh busca ter efetiva participação no 
atendimento à população e quando a gente se reúne com outros parceiros, a 
possibilidade de alcance é maior. O público não vai até a secretaria, por isso é 
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importante que a gente vá até o público, para possibilitar essa ação de 
cidadania à população”. 
  
Durante a reunião, os colaboradores definiram os serviços que serão ofertados 
no mutirão, dentre eles, corte de cabelo, identificação, vacinas para crianças e 
idosos, serviços médicos (oftalmológicos e ginecológicos). Cada parceiro com 
sua equipe oferecerá um serviço de forma alinhada, buscando oferecer 
orientação à comunidade. 
  
Para o coordenador do programa, juiz José Antonio Bezerra Filho, a Justiça 
Comunitária está atuando de maneira sincronizada, com foco voltado à 
comunidade. “O nosso objetivo foi reforçar as nossas ações, fazer com que 
todos os parceiros tenham um comprometimento efetivo dos serviços que vão 
oferecer no próximo mutirão. Todos estão motivados. A expectativa é sempre 
muito grande porque a partir do momento que damos publicidade ao projeto, 
nós temos que oferecer um serviço bem feito. Todos que chegarem até nós 
terão suporte. Se eu tiver um atendimento igual o do seu Gonçalo lá de Nossa 
Senhora do Livramento, de 88 anos, que não tinha nenhum documento, e dali 
do mutirão saiu com documento de identidade e entrada no pedido de 
aposentadoria, eu já estarei satisfeito”, ressalta o magistrado. 
  
O MUTIRÃO – O próximo mutirão da Justiça Comunitária será realizado neste 
sábado (15 de agosto), das 8h às 13h, na Escola Municipal Professor Filogonio 
Correa. No local estarão disponíveis serviços gratuitos à população. O projeto 
visa aproximar a Justiça da comunidade, principalmente a população que não 
tem acesso a alguns serviços básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.08.2015 15:01 
Justiça Comunitária realiza mutirão na Guia 

O programa Justiça Comunitária chegou a mais uma edição em 2015. Desta 
vez, a iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que tem como finalidade 
levar cidadania à população através de orientações jurídicas e serviços de 
saúde e educação vai atender gratuitamente cerca de cinco mil moradores do 
Distrito da Guia (a 28 km de Cuiabá). O atendimento será realizado no dia 15 
de agosto, das 8h às 13h, na Escola Filogônio Corrêa. Os atendimentos vão se 
estender a Acorizal e ao Distrito de Aguaçú. 
  
Para alinhar como será o evento, já foi realizada inclusive uma reunião entre os 
coordenadores do programa Justiça Comunitária e representantes da 
subprefeitura da Guia, da diretoria da Escola Filogônio Correa, da prefeitura de 
Acorizal e presidentes de bairro. “Todos estão muito empenhados em realizar 
esse mutirão, que está se transformando em um grande evento cultural. A rua 
em frente à escola será fechada para dar espaço a uma feirinha e um palco 
onde serão realizadas apresentações artísticas de alunos e moradores”, 
explica a gestora do programa, Tatiane Guerra. 
  
No encontro, ainda foi firmada uma parceria com a prefeitura de Acorizal e a 
subprefeitura da Guia no intuito de garantir o transporte da população das 
comunidades rurais do entorno até o mutirão. “Eles vão garantir o transporte 
das pessoas que vivem nas zonais rurais e não têm condições de chegar à 
escola”, diz Tatiane. 
  
A população vai contar com atendimento médico, palestras, oficinas, corte de 
cabelo, orientações jurídicas e sessões de conciliação e mediação. Dentre os 
parceiros estão: a Ouvidoria, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher), Programa Bem Viver, Juizado 
Volante Ambiental, Polícias Militar e Civil, Núcleo de Práticas Jurídicas da 
Faculdade Unic (Unijuris), Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de Educação. 
  
De acordo com o coordenador do Justiça Comunitária, juiz José Antonio 
Bezerra Filho, além de aproximar a Justiça de quem mais precisa, o programa 
reúne o que ele chama de as “Pratas da Casa”. “Através do Justiça 
Comunitária conseguimos reunir diversos programas do Poder Judiciário Mato-
Grossense que já atuam isoladamente, como o Juvam, a Ceja e a Cemulher. A 
nossa intenção é justamente trazer todas as boas práticas do TJMT para 
trabalharem em conjunto em prol da população”, garante o coordenador. 
  
O juiz também chama a atenção para a oportunidade de resolver os conflitos 
de forma extrajudicial. “No mutirão as pessoas vão poder solucionar seus 
conflitos sem a necessidade de que os processos cheguem à Justiça, através 
das sessões de conciliação e mediação. Esses métodos oferecem um 
resultado muito mais rápido e satisfatório para ambos os lados”, destaca. 
  
Além dos mutirões, o programa ainda promove uma vez ao mês ações em 
praças públicas com a entrega de panfletos, atendimentos e orientações sobre 



questões jurídicas. Assim como realiza palestras informativas sobre drogas, 
prostituição infantil, violência, entre outros temas. Outra vertente do programa 
são os atendimentos semanais que ocorrem regularmente aos sábados nos 
postos da Justiça Comunitária nos bairros. 
O cronograma de mutirões, que teve início em maio, se estenderá até o mês de 
novembro. 
  
Mais informações sobre o mutirão podem ser obtidas através do telefone (65) 
3617-3450. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.08.2015 17:14 
Veja como foi a II Corrida do Judiciário na TV.JUS 

A manhã de domingo (16 de agosto) foi atípica para cerca de 660 pessoas, fãs 
de esporte, que levantaram cedo para participar da II Corrida de Rua do 
Judiciário. Confira os detalhes da competição na edição desta segunda-feira 
(17 de agosto) da TV.JUS. 
  
Veja também como foi o Mutirão da Justiça Comunitária no Distrito de Nossa 
Senhora da Guia. Mais de cinco mil moradores tiveram acesso a orientações 
jurídicas e serviços de saúde. 
  
E ainda, os Fóruns de Cuiabá e Várzea Grande abriram as portas durante o fim 
de semana para garantir o direito do reconhecimento de paternidade, por meio 
do Mutirão Pai Presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.08.2015 16:08 
Coordenador do Justiça Comunitária visita Chapada 

O coordenador estadual do Programa Justiça Comunitária, do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso, juiz José Antônio Bezerra Filho, fez uma visita à 
coordenadora da Justiça Comunitária da cidade de Chapada dos Guimarães (a 
67km de Cuiabá), juíza Sílvia Renata Anffe de Souza, na última sexta-feira (14 
de agosto). 
  
O objetivo foi deliberar sobre o funcionamento da Justiça Comunitária na 
localidade, as dificuldades encontradas e as boas práticas realizadas. Os 
magistrados ainda conversaram sobre a possibilidade de realizar futuros 
eventos em parceria entre Coordenadoria Estadual e a Justiça Comunitária de 
Chapada, incluindo a realização de um grande mutirão na cidade. 
  
A viagem encerrou a primeira rodada de visitações do juiz a todas as comarcas 
em que estão instalados postos da Justiça Comunitária, tendo sido a primeira 
visita em Várzea Grande, em 9 de março, seguida por Poconé, no dia 31 de 
julho, a terceira em Lucas do Rio Verde, no dia 14 de agosto, e a última em 
Chapada dos Guimarães. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.08.2015 18:11 
Guia recebe mutirão da Justiça Comunitária 

Atendimento odontológico e jurídico, emissão de cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e vacinação foram alguns dos serviços encontrados pela 
população do Distrito de Nossa Senhora da Guia (28 km de Cuiabá) em mais 
uma edição do Mutirão 2015 da Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, realizado no dia 15 de agosto. A iniciativa foi coordenada pelo 
juiz José Antonio Bezerra Filho e contabilizou, no total, 5.103 atendimentos. 
  
 

 
Com o objetivo de levar cidadania à população por meio de orientações 
jurídicas e serviços de saúde e educação, prestados pela Justiça Comunitária e 
parceiros, a ação foi realizada na Escola Municipal Professor Filogônio Correa, 
e reuniu mais de cinco mil pessoas dos distritos da Guia, de Aguaçu e de Baus, 
e do município de Acorizal. 
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Presente no mutirão, a vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
desembargadora Clarice Claudino da Silva, destaca a receptividade da 
comunidade em torno dos projetos sociais e o aumento das parcerias firmadas 
em prol dos mutirões, que contribui para levar mais serviços para as 
comunidades. 
 

 
Cerca de 200 pessoas trabalharam no mutirão, entre agentes voluntários, 
servidores e populares. No local, a comunidade teve acesso a diversos 
serviços de 54 parceiros que estiveram no local, como corte de cabelo, 
emissão de documentos, orientações jurídicas e encaminhamentos, além de 
serviços de saúde, como dentistas e médicos. 

  
PARCEIROS – Na ação realizada no Distrito da Guia foram parceiros da 
Justiça Comunitária a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, as Polícias Militar (Rede Cidadã) e Civil (registro 
de B.O. e Delegacia Móvel), a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, a 
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Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, a Secretaria Estadual de 
Educação, igrejas, Hospital de Câncer, o Conselho Tutelar, a Prefeitura de 
Acorizal, o CRAS, diversas universidades e programas do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso, como o Bem Viver, a Ouvidoria, o Juvam, a Ampara, 
Cemulher, Ceja, Núcleo de Solução de Conflitos e outros. 
  
JUSTIÇA COMUNITÁRIA – Além dos mutirões, o programa Justiça 
Comunitária promove ações em praças públicas, uma vez ao mês, com a 
entrega de panfletos, atendimentos e orientações sobre questões jurídicas, e 
realiza palestras informativas sobre drogas, prostituição infantil, violência, entre 
outros temas. 
  
Outra vertente do programa são os atendimentos semanais que ocorrem 
regularmente aos sábados nos postos da Justiça Comunitária nos bairros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.09.2015 13:07 
Bairro Altos da Glória recebe Justiça Comunitária 

Os moradores do bairro Altos da Glória, em Cuiabá, receberão o próximo 
mutirão da Justiça Comunitária, neste sábado (12 de setembro), das 8h às 13h, 
na Escola Municipal Professora Maria Gracildes. Os serviços de orientação 
jurídica e mediação de conflitos serão prestados pelos agentes comunitários. 
  
Além disso, será ofertado à comunidade carente da região uma série de 
serviços de cidadania como corte de cabelo, vacinação, atendimento médico, 
entre outros. Funcionários do Procon e da Secretaria de Estado de Justiça e 
Direitos Humanos (Sejudh/MT) e outros parceiros do mutirão estarão no local 
disponibilizando serviços diversos. 
  
Objetivo - O programa Justiça Comunitária, do Poder Judiciário de Mato 
Grosso, tem como finalidade aproximar a Justiça de quem mais precisa. O 
objetivo é resolver conflitos de forma extrajudicial, para possibilitar que 
pequenos conflitos sejam resolvidos sem a necessidade de que os processos 
cheguem à Justiça. 
  
O cronograma de mutirões, que teve início em maio, se estenderá até o mês de 
novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.09.2015 17:31 
Mutirão leva serviços ao bairro Altos da Glória 

 
Nem o frio que chegou à Capital no último sábado (12 de setembro) intimidou a 
população do bairro Altos da Glória e região a comparecer à quinta edição de 
2015 do Mutirão da Justiça Comunitária, realizado na durante toda a manhã na 
Escola Municipal Professora Maria Guedes. A ação é uma parceria entre o 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Estado, Município de Cuiabá e diversas 
instituições que levam mais de 54 serviços à população carente. Das 8h às 13h 
foram registrados 4.026 atendimentos. 
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Segundo o coordenador estadual da Justiça Comunitária, juiz José Antonio 
Bezerra Filho, o objetivo é levar acesso à Justiça, além de cidadania e respeito 
ao cidadão. “Essa é uma grande missão que nos foi confiada pelo Tribunal de 
Justiça, na pessoa do presidente, desembargador Paulo da Cunha, e com 
todos esses grandes parceiros, cada qual na sua devida responsabilidade, 
quem ganha é a sociedade”, afirmou. 
  
O magistrado explicou que está sendo dada prioridade à escolha de lugares 
mais afastados para a realização dos mutirões justamente porque nesses 
lugares a população não tem acesso a muitos dos serviços que são levados 
para os mutirões. “Isso é o que tem dignificado a ação e fortalecido os laços 
entre os parceiros. É uma grande rede de responsabilidade”, acrescentou. 

 
Como foi o caso de Ana Cláudia Alves de Arruda, de 28 anos, que chegou 
cedo à escola. Ela foi com os três filhos para utilizar os serviços de dentista, 
confecção de segunda via de sua identidade e dar início ao processo de 
separação conjugal. Ela diz que foi importante a ida da Justiça Comunitária até 
o bairro, já que para ela, com três filhos, é difícil sair de casa, principalmente 
pela distância. “Trouxe meus três filhos para consultar com o dentista, vou 
pedir a segunda via do meu RG e vou ver o que mais conseguirei para eles. É 
muito bom saber que tem alguém que olha por nós”, disse. 

 
Edivânia Rodrigues, de 29 anos, foi até o mutirão 
para dar entrada no pedido de pensão para os 
quatro filhos. “Da minha casa até o centro o ônibus 
só passa de duas em duas horas e aqui ficou muito 
mais fácil. Eles explicaram tudo certinho e saio 
daqui muito satisfeita de conseguir resolver o que 
eu precisava”. 
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Em meio a tantos serviços oferecidos, a família de Florisel Pinto de Lima 
estava presente no mutirão. A mulher dele, Larissa da Silva, e os dois filhos do 
casal o acompanharam para, primeiro, oficializarem a união estável entre o 
casal. Eles, que estão juntos há cinco anos, resolveram aproveitar o serviço 
oferecido pelo Judiciário ali na comunidade e também concretizaram uma 
vontade de ambos. “Queremos dar uma referência para as crianças e vamos 
oficializar nossa união. Tem muitos serviços aqui e vamos aproveitar para ver o 
que mais poderemos fazer”, disse. 
  
Para o presidente da Associação dos Moradores do Bairro Altos da Glória, 
José Francisco Rodrigues, a ação é de suma importância pela carência que 
tem a comunidade, pela distância do Centro da cidade e pela falta de 
infraestrutura do bairro. “Nós agradecemos porque precisamos do mutirão. A 
comunidade é carente da falta de informação e aqui hoje no mutirão 
recebemos vários serviços que são muito importantes, principalmente o juiz 
aqui na comunidade, participando e vendo a real necessidade. A comunidade 
esperava por essa ação. Estamos muito satisfeitos e agradecidos com esses 
serviços trazidos aqui com o empenho do juiz José Antonio Bezerra”, destacou. 
  
Já a coordenadora da Escola, Marilene Rodrigues, salienta que essa é uma 
ação necessária para a comunidade, principalmente por seu papel social. 
“Ficamos felizes de poder acolher o mutirão na sede da nossa escola. Essa é 
uma ação importante principalmente pela proximidade que as pessoas têm que 
ter do Judiciário. E a presença do juiz aqui é ótima. A gente vê o quanto ele 
está envolvido e percebemos a humanidade da parte dele”, disse. 
  
História de vida - Rosemeire Ferreira de Oliveira compareceu ao mutirão para 
ver como é essa experiência dos agentes comunitários do TJMT. Ela conheceu 
o juiz José Antonio em agosto de 2012, durante uma audiência de conciliação 
de pensão alimentícia. O caso era muito difícil e ela conta que graças ao 
magistrado hoje ela quer ajudar as pessoas de alguma forma, assim como o 
juiz a ajudou. Hoje Rosimeire é missionária e auxilia famílias com dependentes 
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químicos. “Lá em 2012 o juiz Antonio Bezerra me estendeu a mão, ajudou a 
resolver um problema tão delicado. Fiquei maravilhada com ele, com a 
sensibilidade que ele teve de perceber tudo o que estava acontecendo. Deus 
prepara as coisas certas e naquele dia Ele colocou esse juiz na minha frente. 
Me sentia derrotada e o juiz me elevou. Foi um momento de libertação e hoje 
vim ao mutirão para ajudar de alguma forma”, contou. 
  
Agentes comunitários – Segundo o juiz, essa é uma grande missão da 
Coordenadoria da Justiça Comunitária, sob a gestão da servidora Tatiane 
Guerra. Os agentes são multiplicadores e capacitadores de serviços. Eles 
visam pacificar conflitos que são trazidos até a Justiça Comunitária. “Com isso 
nós conseguimos fazer uma grande ação dentro do Tribunal de Justiça, que 
também é unir as ações individualizadas que temos, como o Bem Viver, 
Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), Coordenadoria da Infância e 
Juventude (CIJ). Cada um desses setores tem uma ação e buscamos o 
trabalho em conjunto. Hoje todos trabalham em sintonia em busca de um 
objetivo maior, que é atender a população mais carente”, salientou. 
  
As crianças puderam ainda brincar com o jogo Rebojando, do Juvam, e conferir 
a biblioteca itinerante de Clóvis Matos, que distribuiu mais de 200 livros no 
mutirão, levando acesso à leitura à população carente. 
  

 
Foram realizados cortes de cabelo, vacinação, orientações jurídicas, sessões 
de conciliação e mediação, palestras e oficinas, além de serviços para emissão 
de identidade. Houve também a entrega de mais de mil mudas distribuídas pelo 
Juizado Volante Ambiental de Cuiabá (Juvam), além da oferta de serviços 
médicos e odontológicos. 
  
Dentre os parceiros estão: Ouvidoria, Coordenadoria Estadual da Mulher em 
Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher), Programa Pai 
Presente, Programa Bem Viver, Juizado Volante Ambiental, Polícias Militar e 
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Civil, Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Unic (Unijuris), Secretaria 
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, 
Secretaria Municipal de Educação, Secretarias de Estado de Trabalho e 
Assistência Social (Setas) e de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), 
Defensoria Pública, Procon-MT, Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e Igreja Adventista do 7º 
Dia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.09.2015 19:00 
Simpósio sobre mediação é tema da TV.JUS 

O Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
realizou na Comarca de Sinop (500km ao norte de Cuiabá) simpósio sobre 
mediação. A presidente do núcleo, desembargadora Clarice Claudino da Silva, 
esteve presente. Confira os detalhes na edição desta terça-feira (15 de 
setembro) da TV.JUS. 
  
O programa Justiça Comunitária levou atendimentos aos moradores do bairro 
Altos da Glória, em Cuiabá. Este é o quinto mutirão realizado pela equipe. 
  
Veja também: servidores e profissionais terceirizados do Poder Judiciário de 
Mato Grosso participam de capacitação para desenvolverem ações 
sustentáveis, contribuindo para a preservação do meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



22.09.2015 14:02 
Justiça Comunitária será expandida para Sorriso 

Dando cumprimento a uma das metas da atual gestão do programa Justiça 
Comunitária, que é expandir o projeto para as comarcas do interior, o 
coordenador estadual da iniciativa, juiz José Antonio Bezerra Filho, esteve na 
Comarca de Sorriso (420km a norte de Cuiabá) na última sexta-feira (18 de 
setembro). A visita teve como finalidade discutir junto ao juiz diretor do Foro de 
Sorriso, Anderson Candiotto, formas de viabilizar a instalação de um posto da 
Justiça Comunitária na cidade. 
  
De acordo com o Anderson Candiotto, projetos como este são fundamentais 
para tirar o foco do Judiciário apenas das decisões e torná-lo mais ativo junto à 
população. “Gostaria de agradecer ao Dr. Antonio por vir até aqui e 
entusiasmar a todos. A comarca tem uma população de aproximadamente 120 
mil habitantes e a carência é muito grande. Por isso, o Justiça Comunitária 
chegará em boa hora, levando esperança e cidadania à população”, afirmou 
Candiotto. 
  
O magistrado ressaltou que já foram feitas parcerias com a Prefeitura de 
Sorriso, Defensoria Pública, Universidade de Cuiabá (Unic), Câmara dos 
Dirigentes Lojistas local (CDL), Rotary Club e Sindicato Rural. “Já conseguimos 
bons parceiros e estamos em busca de mais. Queremos incluir o Senar, para 
fazer o cadastro para cursos profissionalizantes, e criar equipes itinerantes do 
Seguro Dpvat e do INSS”, destacou o magistrado. 
  
Encontros - O coordenador estadual do projeto, juiz José Antonio Bezerra 
Filho, realizou ainda uma visita aos bairros carentes da cidade para 
compreender as demandas locais, se reuniu com magistradas da Comarca de 
Sorriso e participou de reunião com os presidentes de bairro. “As reuniões 
foram extremamente proveitosas. Fui muito bem recebido por todos, consegui 
expor as ideias que temos para o município e contar a nossa experiência aqui 
na Capital. Pelo o que vi, a escolha por Sorriso foi acertada, a comarca tem o 
perfil do projeto”, observou o magistrado. 
  
Outra proposta é capacitar os agentes comunitários do município para que eles 
se tornem conciliadores e mediadores. “Com os agentes agindo como 
conciliadores direto nas comunidades, vamos conseguir fomentar a cultura da 
paz e diminuir a judicialização. O próximo passo agora será a instalação do 
posto do Justiça Comunitária na cidade o mais breve possível”, exaltou 
Bezerra. 

 

 

 

 

 



23.09.2015 08:12 
Ouvidoria é tema de palestra para agentes 

 
Treinamento constante é uma das táticas utilizadas 
pela Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso. Os cursos são os mais variados, 
como guarda compartilhada, direito de família e 
adoção, todos com o intuito de garantir o bom 
atendimento oferecido pelos agentes à população 
de Cuiabá. Os agentes atuam diretamente nas 
comunidades, tirando dúvidas da população sobre 
os mais diversos assuntos. 
 
Os treinamentos são mensais e com temas 
diferentes. No mês de setembro foi a vez dos 
agentes conhecerem o trabalho realizado pela 
Ouvidoria-Geral do Poder Judiciário, com a gestora do setor, Ângela 
Danelichen. “Na oportunidade aproveitei o momento para falar sobre o papel da 
Ouvidoria no Poder Judiciário, os casos que são dirimidos no setor, como 
preencher a ficha no Portal do TJMT, os dados necessários e os canais de 
acesso”, explicou. 
  
A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão-usuário e o Poder 
Judiciário, para assegurar o exercício da cidadania e garantir um 
relacionamento democrático com a sociedade. O atendimento é realizado 

pessoalmente no Tribunal de Justiça, das 12h 
às 19h ou pelo formulário eletrônico na página 
do TJMT (www.tjmt.jus.br). 
 
  
O atendimento também pode ser realizado pelo 
telefone que recebe ligações gratuitas pelo 
número 0800 647 1420. O setor também 
dispõe de outros números os quais são 
cobrados apenas o valor de uma ligação local: 
(65) 3617-3835 ou (65) 3617-3794. 
  
De acordo com a gestora do programa Justiça 
Comunitária, Tatiane Guerra, as capacitações 
são realizadas como um bate-papo e no 
formato de ‘pequenas pílulas’. “A Ouvidoria é 
grande parceira da Justiça Comunitária e hoje 
percebemos que os agentes não sabiam qual a 
real função do setor. Queremos ampliar o 
conhecimento dos agentes, mostrando a eles 
os bons trabalhos que são desenvolvidos 
dentro do próprio Poder Judiciário”, destacou. 
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Ela explica ainda que a intenção da gestão 2015/2016 é integrar os agentes 
com o trabalho realizado pelos setores da Justiça, de forma que a prestação 
jurisdicional seja entregue a contento. Essa medida vai ao encontro do objetivo 
estratégico Promover a gestão por competência garantindo a capacitação 
continuada, que visa garantir a entrega da prestação jurisdicional para aqueles 
que acessam a justiça e assegurar a confiabilidade da sociedade em relação 
aos serviços prestados Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio dos 
atributos de valor definidos no planejamento estratégico: eficiência, 
transparência, responsabilidade socioambiental, imparcialidade, ética e 
probidade. 
  
Entre os agentes que participaram da 
capacitação estavam Leocinei 
Guimarães da Silva, que atua há seis 
anos no bairro Pedra 90 e região, e 
também Leonina Campos Silva, que 
atua há nove anos no posto do Jardim 
Industriário II. Na oportunidade elas 
destacaram a importância da 
capacitação continuada. 
  
 
“Hoje nós descobrimos algo muito 
importante que vai mudar o 
atendimento, de certa forma. Muitas 
pessoas simples vêm até nós para 
perguntar o andamento do processo e 
normalmente a gente passa o telefone 
do Unijuris ou da Defensoria Pública. 
Na aula de hoje ficamos sabendo que a 
Ouvidoria também dá informações 
sobre andamento do processo e o principal é que tem o número gratuito para 
as pessoas ligarem. Este número atende telefonemas até de celular, o que é 
importante já que algumas das pessoas que moram nesses bairros mais 
distantes são muito humildes”, explicam. 
  
Elas complementam ainda que já estão ansiosas aguardando a palestra de 
outubro. 
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29.09.2015 15:30 
Câncer de mama: agentes recebem orientação 

“Meu ex-marido dizia que meu seio mutilado era 
horrível”, conta a advogada Cláudia Luna, de 33 
anos, que passou por um diagnóstico de câncer de 
mama praticamente sozinha. Ela diz que na época 
tinha medo até de se olhar no espelho, mas hoje 
está feliz e de bem com a vida. 
  
A cabeleireira Dulcineia dos Santos, de Salvador, 
também sofreu com a falta de apoio do 
companheiro. Além de superar os desafios 
inerentes à doença, ela teve que se livrar das 
agressões por parte do ex-marido, que a submeteu 
à violência doméstica ao longo do tratamento. Com 
o suporte da mãe dela e das filhas, denunciou o 
ex- marido e levou a vida com alegria. Porém, um 

tempo depois, o câncer atingiu os pulmões e ela não resistiu. 
  
As declarações dessas mulheres fazem parte da exposição fotográfica “De 
Peito Aberto – a autoestima da mulher com câncer de mama, uma abordagem 
humanista”, que está sendo realizada entre os dias 19 de setembro e 04 de 
outubro, na praça de alimentação do Pantanal Shopping. De autoria da 
jornalista Vera Golik e do fotógrafo Hugo Lenzi, a mostra com as imagens e 
relatos de mais de 50 homens e mulheres que passaram pelo câncer de mama 
viaja por todos os cantos do país. 
  
Justiça Comunitária - Aproveitando a vinda da exposição à Capital, o 
programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso solicitou 
a advogada Ana Emília Sotero que apresentasse a exposição e proferisse uma 
palestra aos agentes comunitários do programa. O objetivo é qualificá-los para 
que eles possam estar preparados 
para atender a população com 
informações seguras e atualizadas. 
  
“Falta informação em todos os 
lugares. E trazer os agentes 
comunitários para esse ambiente é 
extremamente importante, porque 
eles estão em contato direto com a 
população e são como 
multiplicadores que levam 
informação e conhecimento a 
população. Falamos não apenas da 
questão da violência contra as 
mulheres, mas também dos cuidados com a saúde para homens e mulheres”, 
acrescentou Ana Emília. 
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Para Rafael Alves Cristiano, agente comunitário, a palestra superou as 
expectativas. “Nos deparamos com uma exposição muito bonita e com a força 
de vontade dessas pessoas de superar esse obstáculo que é o câncer de 
mama. A Dra. Ana Emília nos mostrou ainda que grande parte dessas 
mulheres também é vítima de violência doméstica, precisa de um apoio e é aí 
que nós entramos. Agora vamos começar a passar orientações sobre os 
direitos da mulheres e sobre a doença, quais exames fazer e a quem procurar”, 
frisou o agente. 

 A agente comunitária Nilza Amaral dos 
Prazeres também achou excelente participar 
do projeto. “Nós somos um canal de 
informação direto com a comunidade e toda 
qualificação nos prepara para contribuir mais 
e de uma forma melhor. De casa em casa, 
de porta em porta ou nos mutirões, 
queremos levar conhecimento e informação 
de qualidade para todos”, finalizou Nilza. 
  
Violência doméstica - Responsável por 
trazer a exposição para Cuiabá, advogada e 
militante de políticas para mulheres, Ana 
Emília Sotero, conta que 70% das mulheres 
com câncer de mama são vítimas de 
violência doméstica. “Infelizmente esse dado 
alarmante é verdadeiro. A mulher com 
câncer de mama geralmente perde a mama, 

o cabelo, a libido e às vezes até a fertilidade, o que faz com que muitos 
companheiros as abandonem ou as submetam a agressões psicológicas ou 
físicas”, destaca Ana Emília. 
  
Apoio Familiar - Mas, na exposição também tem histórias que seguem o 
caminho contrário. É o caso de Alessandra Ziukevicius, coordenadora de 
esportes de São Paulo, que encontrou no marido Cleber a força para seguir em 
frente. Quando soube da doença da esposa, ele fez um curso de técnico em 
enfermagem para ter condições de cuidar da esposa da melhor maneira 
possível. 
  
“As pessoas que passam pela exposição tem se emocionado muito. Ou porque 
estão passando pelo processo ou porque já tiveram ou tem alguém da família 
doente. Semana passada mesmo uma senhora que está com câncer de mama 
disse que a exposição a encorajou a enfrentar a doença. Não existe presente 
maior para nós, que defendemos os direitos das mulheres, que essa 
demonstração de emoção e de superação de homens e mulheres que por aqui 
passaram”, salientou a advogada. 
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Segundo Ana Emília, outro ponto que ganhou destaque na exposição foi o caso 
do construtor curitibano Amadeu da Costa Monteiro, que teve câncer de mama 
aos 64 anos. Após passar pelo estigma da doença, hoje, aos 84 anos, ele 
incentiva homens e mulheres a se examinarem e 
se cuidarem. 
  
“Homens e mulheres não estão livres de terem a 
doença. Embora em menor proporção, os homens 
também tem as glândulas mamárias. A única 
diferença é que eles não as desenvolvem como 
nós. Mas, eles também tem que ter o cuidado e 
procurar atendimento médico”, observou Ana 
Emília. 
  
A cirurgiã dentista Carolina Campos, de 25 anos, 
estava passeando pelo shopping quando viu a 
exposição e se emocionou com as imagens. “As 
fotos e frases de impacto me atraíram bastante, 
porque tenho vários casos de câncer na família. Sei da importância do apoio 
dos parentes e amigos numa hora como esta. O que mais me chamou a 
atenção foi poder ver como ficou a vida dessas mulheres depois de terem 
passado pela doença. É uma lição de vida”, afirmou Carolina. 
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29.09.2015 17:28 
TV.JUS apresenta novo hostsite do PJe 

Confira na TV.JUS desta terça-feira (29 de setembro): Processo Judicial 
eletrônico (PJe) ganha site de hospedagem e já está em funcionamento. 
  
Nesta terça-feira (29) comemora-se o Dia Mundial do Coração, e a equipe 
médica do ambulatório do Tribunal de Justiça preparou um treinamento de 
primeiros-socorros para que os servidores saibam como agir no caso de um 
mal súbito. Veja na reportagem. 
  
E ainda, agentes do programa Justiça Comunitária receberam orientações 
sobre o câncer de mama durante uma exposição que está sendo realizada no 
Pantanal Shopping. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.10.2015 15:15 
Justiça Comunitária chegará a Barra do Garças 

O programa Justiça Comunitária chega a mais um município de Mato Grosso. 
Desta vez, a visita do coordenador estadual da iniciativa, juiz José Antonio 
Bezerra Filho, ocorreu na Comarca de Barra do Garças (509 km a leste de 
Cuiabá), na última sexta-feira (2 de outubro). A reunião foi realizada com o juiz 
diretor do foro, Bruno D’Oliveira Marques, e também com o juiz coordenador do 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da cidade, 
Michel Lotfi Rocha da Silva, além dos demais magistrados. Esta ação atende a 
uma das metas definidas pela atual gestão da Justiça Comunitária de expandir 
os postos de atendimento para pelo menos três comarcas ainda este ano. 
  
De acordo com o juiz coordenador da Justiça Comunitária, a reunião foi 
fantástica. Na oportunidade, ele explanou aos presentes sobre as ações 
desenvolvidas pelo programa, bem como seu funcionamento. “Fizemos o 
realinhamento de todas as ações e os juízes ficaram muito motivados”, disse. 
  
O foco das ações nesta região, conforme informou José Antonio, será nos 
municípios circunvizinhos a Barra do Garças, que são mais carentes de 
serviços e de outros atendimentos, como General Carneiro, Torixoréu, 
Ribeirãozinho, entre outros. Para isso, já foi acertada a contratação de três 
agentes comunitários para atender essa demanda. “O doutor Bruno encampou 
as ideias e já estamos no procedimento do recolhimento de dados dessas 
localidades. Antes do Natal pretendemos realizar serviços nesta região”, 
acrescentou. 
  
Segundo informou a gestora da Justiça Comunitária, Tatiane Guerra, também 
foram tratadas questões como estratégia de implantação e políticas de 
funcionamento do posto em Barra do Garças. “A data para a inauguração deve 
ser definida nas próximas semanas”, adiantou. 
  
No último dia 18 de setembro o juiz José Antonio Bezerra Filho esteve no 
município de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), juntamente com o juiz 
diretor do Foro, Anderson Candiotto, para expandir para aquela localidade o 
programa Justiça Comunitária. Já foi feito também contato com o juiz Francisco 
Ney Gaíva, na Terceira Vara da Comarca de Jaciara (144 km ao sul), para uma 
reunião para tratar também sobre a ampliação dos postos. 
  
O programa Justiça Comunitária tem o objetivo de levar cidadania à população 
por meio de orientações jurídicas e serviços de saúde e educação, como 
atendimento odontológico e jurídico, emissão de cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e vacinação. Outra vertente são os atendimentos semanais que 
ocorrem regularmente aos sábados nos postos da Justiça Comunitária nos 
bairros. 

 

 

 



08.10.2015 17:11 
Justiça Comunitária oferecerá mais de 50 serviços 

O Programa Justiça Comunitária, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT), oferecerá mais de 50 diferentes tipos de serviços à população do 
município de Santo Antônio de Leverger (34 km ao sul de Cuiabá), onde 
realizará, no próximo dia 17 de outubro, um mutirão de cidadania. O evento 
será realizado na Escola Municipal Leônidas Matos, das 8h às 13h30. 
  
A quantidade de serviços tem aumentado em razão do número de parceiros, 
que cresce a cada edição. Só este ano esse é o sexto mutirão do programa. 
Para o juiz coordenador do Justiça Comunitária, José António Bezerra Filho, a 
adesão de novos parceiros deve-se à credibilidade do programa, que cada vez 
se consolida mais, diante do importante papel social que desempenha. 
  
“O programa tem credibilidade e não é porque está sendo difundido pelo Poder 
Judiciário, mas sim pelo comprometimento de cada parceiro, que faz a 
diferença na ação, que acredita no projeto, que leva o serviço, que fala para o 
amigo e que traz novos parceiros. Quem vê a grandeza social do Justiça 
Comunitária adere à causa. Nós começamos modestamente e hoje temos o 
orgulho de oferecer essa multiplicidade de serviços à população, que tanto 
anseia pelo atendimento público”. 

 
Os últimos detalhes antes da realização do mutirão foram discutidos na manhã 
desta quinta-feira (8 de outubro), durante reunião na Escola dos Servidores. 
Parceiros antigos e novos fizeram questão de comparecer para saber como 
será a logística no dia do evento, já que a expectativa de atendimentos é 
grande. Uma média de 200 pessoas irá trabalhar no mutirão. 
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“Embora a liderança seja do Poder Judiciário, 
as ações são pontuadas por cada segmento 
que participa do programa. Cada parceiro faz 
toda a diferença. Para que tudo ocorra bem, 
nós precisamos fazer com que essa 
engrenagem funcione em sincronia e é isso 
que estamos fazendo aqui hoje, ultimando os 
preparativos com essa equipe pra lá de 
especial”, acrescentou o magistrado. 
  
Durante o mutirão serão ofertados serviços 
voltados para o social, como orientação 
jurídica, confecção de documentos, sessões 
de conciliação e mediação, palestras, 
atendimento oftalmológico, odontológico e em 
outras áreas da saúde, incluindo a oferta de 
vacinas. Tudo será disponibilizado sem 
nenhum custo para o cidadão. 
  
Um ‘passaporte’ (espécie de panfleto) contendo todos os serviços ofertados 
durante o mutirão será entregue à população para facilitar o atendimento. Além 
disso, o ‘passaporte’ serve para quantificar o número de atendimentos e quais 
os serviços que foram utilizados pelos moradores. 
  
Os parceiros devem informar ao programa, com antecedência, o tipo de serviço 
que irá levar para que o espaço seja melhor dimensionado para todos, 
lembrando que a escola tem 10 salas com aparelhos de ar condicionado, que 
podem ser usados pelo serviço de saúde. 
  
Nesta ação, o Juizado Volante Ambiental (Juvam) participará levando para a 
garotada o jogo educativo “Rebojando”, criado pelo juizado com o objetivo de 
levar educação ambiental aos estudantes, de maneira lúdica e divertida. O 
Juvam distribuirá também mil mudas de plantas para serem entregues aos 
moradores. 
  
O programa conta com diversos parceiros internos, ou seja, que compõem o 
Judiciário, além de diversos externos, como universidades, secretarias de 
Estado (Assistência Social, Justiça e Direitos Humanos, Saúde, 
Desenvolvimento Rural), Defensoria Pública, Procon/MT, polícias Militar e Civil, 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL), Tribunal de Contas do Estado (TCE) Assembleia Legislativa, 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Seccional MT), Ampara, Centro de 
Referência Social (CRAS), igrejas, entre outros. 
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09.10.2015 16:10 
TV.JUS: Judiciário inaugura Complexo Miranda Reis 

Veja na TV.JUS desta sexta-feira (9 de outubro) como vai funcionar o 
Complexo Miranda Reis, inaugurado nesta manhã pelo Poder Judiciário. O 
espaço está localizado no bairro Poção, em Cuiabá, e vai abrigar dois juizados 
especiais. 
  
Visando levar serviços e orientações jurídicas ao maior número de cidadãos, o 
programa Justiça Comunitária expandirá sua atuação em Mato Grosso. 
Entenda na reportagem. 
  
Veja também: gestores de comarcas são capacitados na Escola dos Servidores 
por meio do workshop Integrhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.10.2015 08:14 
Justiça Comunitária vai a Santo Antônio no dia 17 

O Programa Justiça Comunitária, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT), vai levar cidadania à população de Santo Antônio de Leverger (34 km 
ao sul de Cuiabá), no próximo dia 17 de outubro. Das 8h às 13h, os cidadãos 
vão receber diversos serviços na Escola Estadual Leônidas Matos, como cortes 
de cabelo, palestras, confecção de documentos, orientação jurídica, dentista, 
sessões de conciliação e mediação, oficinas, entre outros. 
  
A grande surpresa desta sexta edição de 2015 fica por conta da inclusão de 
três novos parceiros, o Seguro Dpvat, o MT Fomento e um médico 
oftalmologista. “A população estava pedindo por esses serviços e por isso 
entramos em contato com as instituições propondo a parceria. Além de termos 
incluídos todos os programas do Tribunal de Justiça, fizemos parcerias com o 
Estado, municípios e diversas instituições. Hoje, o Justiça Comunitária oferece 
mais de 54 serviços à população durante os mutirões. Na última edição, em 
Barra do Garças, foram registrados 4.026 atendimentos”, explicou o 
coordenador estadual da Justiça Comunitária, juiz José Antonio Bezerra Filho. 
  
O juiz destacou ainda que a escolha das localidades está sendo feita de acordo 
com a distância e a necessidade de cada comunidade. “A escolha dos locais é 
um fator importante do programa e tem dignificado a ação e fortalecido os laços 
entre os parceiros. É uma grande rede de responsabilidade. Por isso, convido 
toda a comunidade para comparecer ao mutirão. Nossa intenção é manter a 
média de cinco mil atendimentos”, acrescentou. 
  
Outra inovação do Justiça Comunitária será a uniformização da equipe de 
voluntários. “Como o programa foi ficando maior, surgiu a necessidade de 
uniformizar os trabalhadores para facilitar a identificação pelo público e pela 
organização. Para isso, fizemos uma parceria com o Sicoob Credijud, que vai 
nos doar camisetas para os agentes comunitários e coletes para os demais. 
Hoje temos de 150 a 200 pessoas trabalhando no mutirão”, acrescentou o 
coordenador. 
  
O Justiça Comunitária ainda une as ações individualizadas que são realizadas 
dentro do Tribunal de Justiça, como as ações do Bem Viver, da Comissão 
Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), do Juizado Volante Ambiental (Juvam), 
da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e 
Familiar (Cemulher) e da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ). “Hoje 
todos trabalham em sintonia em busca de um objetivo maior, que é atender a 
população mais carente”, salientou Antonio Bezerra. 
  
Também são parceiros do programa: Ouvidoria, Programa Pai Presente, 
Polícias Militar e Civil, Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Unic 
(Unijuris), Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural, Secretaria Municipal de Educação, Secretarias de 
Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) e de Justiça e Direitos 
Humanos (Sejudh), Defensoria Pública, Procon-MT, Secretaria Municipal de 



Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e 
Igreja Adventista do 7º Dia. Confira AQUI a lista completa. 
  
A próxima edição do Justiça Comunitária será realiza na comunidade do 
Engordador, em Várzea Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.10.2015 18:24 
TV.JUS: Judiciário implanta ferramenta inédita 

O Poder Judiciário de Mato Grosso deu início à implantação do projeto Justiça 
Restaurativa na Segunda Vara da Infância e Juventude de Cuiabá. A 
ferramenta é inédita no Estado e tem como objetivo atender, inicialmente, 
menores que cometeram atos infracionais pela primeira vez. Veja os detalhes 
na TV.JUS desta quinta-feira (15 de outubro). 
  
A equipe da Justiça Comunitária continua levando atendimento e cidadania à 
população. No próximo sábado (17 de outubro) o programa estará no município 
de Santo Antônio de Leverger. 
  
Veja também como foi a reunião entre o presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Paulo da Cunha, juízes auxiliares da Presidência e 
representantes das empresas Microsoft e Allen Informática. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.10.2015 10:38 
Leverger recebe mutirão da Justiça Comunitária 

 
Com fila que ultrapassava os portões da Escola Estadual Leônidas de Matos, 
teve início o Mutirão da Justiça Comunitária no município de Santo Antonio de 
Leverger (34 km ao sul de Cuiabá), no último sábado (17 de outubro). O 
programa do Tribunal de Justiça mato-grossense tem como finalidade levar 
cidadania a quem precisa. 
  
Orientações jurídicas, atendimentos médico e dentário, corte de cabelo, 
oficinas, maquiagem, confecção de documentos, doação de mudas e palestras, 
foram alguns dos mais de 54 serviços gratuitos oferecidos pelo programa nesta 
edição. A novidade desta sexta edição do evento foram as consultas 
oftalmológicas, um dos serviços mais procurados pelos moradores da cidade e 
comunidades circunvizinhas. 
  
Para animar o evento, foram realizadas apresentações de cururu e danças 
típicas da região, por grupos locais. 
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Segundo o coordenador estadual do programa Justiça Comunitária, juiz José 
Antonio Bezerra Filho, a expectativa é sempre superar o número anterior de 
atendimentos, entretanto, o foco é atender com dignidade cada pessoa que 
procura os serviços. “Queremos corresponder aos anseios da comunidade, 
pois em geral que nos procura são pessoas carentes. Com esses atendimentos 
desmistificamos nossas ações, demonstrando a facilidade de acesso à 
Justiça”, ressaltou. 
 
 
 Para o prefeito do município, Valdir 
Castro Filho, o mutirão representou uma 
grande festa para a sociedade de 
Leverger. “Esta é uma ação especial para 
todos nós, na medida em que trabalhando 
juntos estamos ofertando cidadania. O TJ 
e parceiros estão de parabéns, já que não 
mediram esforços para realizar o evento”, 
argumentou. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2015/10 - Outubro/17 - juiz Jos%C3%A9 Antonio Bezerra Filho (2).JPG
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2015/10 - Outubro/17 - prefeito Valdir.JPG


 
O pescador Jailton de Souza Gonçalo, de 60 anos, foi um dos moradores da 
cidade que aproveitou bem o evento. Ele passou por consulta oftalmológica e 
recebeu informações de quais documentos são necessários para pedir a 
aposentadoria. “Gostei muito do mutirão, fui bem atendido e não precisei ir até 
a Capital para fazer tudo que precisava. Tirei todas as dúvidas sobre quando e 
como dar entrada nos papeis da aposentadoria. Também fiz consulta e já saí 
com a receita para fazer os óculos. Foi bom demais para mim”. 

 
De acordo com a dona de casa Andreia Paz da Rosa, de 36 anos, o 
atendimento não podia ter vindo em hora melhor. “Nossa situação financeira 
não está fácil. Agora eu sei o que fazer para voltar a receber a pensão 
alimentícia dos meus dois filhos. Fui orientada a ir ao Fórum para acompanhar 
o processo que foi retomado hoje. Com isso, acredito que tudo dará certo e 
voltaremos a contar com esse dinheiro que é um direito das crianças”, falou. 
Ela tem dois filhos, um de 14 anos e outro de 11. 
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Já o motorista Edvaldo Lourenço Soares, de 50 anos, afirmou que esperou 
ansioso pelo mutirão porque precisava fazer consulta e pedir exames de rotina. 
“Não sou mais criança, sei que preciso fazer exames, mas nem sempre o 
dinheiro sobra para cuidar da saúde. Esta foi uma ótima opção, fui atendido 
rapidamente e de graça. Tive um ótimo atendimento e saio daqui mais tranquilo 
pelo que ouvi do médico”. 
  
União - Para atender à grande estrutura montada em Leverger, o Justiça 
Comunitária contou com cerca de 200 pessoas trabalhando, a maioria delas 
voluntárias. Nesta edição participaram 62 parceiros, como Ouvidoria-Geral, 
Juizado Volante Ambiental (Juvam), Programa Pai Presente, Defensoria 
Pública do Estado, Sicoob Credijud, Procon-MT, Núcleo de Práticas Jurídicas 
de várias faculdades, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Comissão Estadual 
Judiciária de Adoção (Ceja), Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher), Secretarias de Estado de 
Trabalho e Assistência Social (Setas) e de Justiça e Direitos Humanos 
(Sejudh), dentre tantos outros. 
  
Em sete meses de ações o Justiça Comunitária realizou em torno de 18 mil 
procedimentos, conforme o coordenador. Somente na última ação, realizada no 
bairro Altos da Glória, em Cuiabá, foram efetuados 4.026 atendimentos. 
  
A próxima região a receber o mutirão será o Engordador, em Várzea Grande, 
no dia 14 de novembro. O magistrado ainda promete uma surpresa especial de 
Natal para o dia 12 de dezembro, data em que se encerram as atividades do 
JC no ano de 2015. 
 
 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2015/10 - Outubro/17 - Sr_ Edvaldo (2).JPG


20.10.2015 17:59 
Justiça pela Paz em Casa é tema da TV.JUS 

A campanha Justiça pela Paz em Casa, promovida pela Corregedoria-Geral da 
Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT), está chegando à terceira etapa, que será 
realizada em novembro. Diversas ações já estão sendo planejadas pela equipe 
organizadora. Veja os detalhes na TV.JUS desta terça-feira (20 de outubro). 
  
O programa Justiça Comunitária do Poder Judiciário de Mato Grosso continua 
levando atendimento e cidadania à população do Estado. Confira como foi o 
atendimento no município de Santo Antônio de Leverger, localizado a 34 km ao 
sul de Cuiabá. 
  
E ainda, veja quem são os desembargadores que atuarão na Câmara Especial 
durante o recesso forense do Judiciário estadual. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.10.2015 15:18 
Agentes comunitários atendem em VG 

 

Os agentes do Programa Justiça Comunitária da Comarca de Várzea Grande 

levaram uma série de atendimentos aos moradores do bairro da Manga, 

durante mutirão realizado pela Polícia Militar, no dia 17 de outubro. Ao todo, 11 

agentes prestaram uma série de atendimentos, sob a orientação do juiz Luis 

Otávio Pereira Marques, coordenador do programa no município. 

 Conforme a gestora do Justiça Comunitária, Andréia Trevisol, 20 pessoas 
receberam atendimento e orientações jurídicas. “As principais demandas foram 
com relação a pedido de pensão alimentícia e divórcio. Nas duas situações nós 
encaminhamos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc) para tentar resolver a demanda por meio da conciliação”, explica a 
gestora. 
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Vários encaminhamentos foram feitos também com relação à segunda via de 
documentos e pedidos previdenciários. Os agentes orientaram a população 
sobre como ter acesso a estes serviços. 
  
Atualmente17 agentes comunitários atuam em Várzea Grande. Nos próximos 
dias este número subirá para 19. Eles atendem, além dos mutirões, todos os 
sábados nos 13 postos do programa, espalhados nos bairros do município. 
Mais um será instalado no bairro Ouro verde nos próximos dias. 
  
A equipe já está fazendo um trabalho de divulgação do grande mutirão que 
será realizado no dia 14 de novembro, com mais de 60 serviços oferecidos 
pelos parceiros do programa. O bairro que receberá a caravana está sendo 
definido e será anunciado em breve. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03.11.2015 08:16 
Justiça Comunitária será instalada em 3 comarcas 

O Programa Justiça Comunitária, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJMT) com diversas instituições parceiras, será instalado em três 
comarcas do interior do Estado no mês de novembro. 
  
A primeira a receber o programa é a Comarca de Sorriso (420 km ao Norte), no 
dia 6 de novembro. Depois será a vez da Comarca de Barra do Garças (509 
km a Leste), onde o Justiça Comunitária passará a funcionar a partir do dia 23 
de novembro. Na sequência, o programa será instalado na Comarca de Jaciara 
(144 km ao Sul de Cuiabá), no dia 30 de novembro. 
  
O coordenador estadual do Justiça Comunitária, juiz José Antonio Bezerra 
Filho, atendeu a um pedido dos juízes que atuam nestas comarcas e visitou 
pessoalmente todas para conhecer os trabalhos sociais que cada uma já 
desenvolve. 
  
“Como o programa é estadual nós estamos trabalhando com a expansão do 
Justiça Comunitária no interior do Estado. Para que isso aconteça é necessário 
que o magistrado tenha o perfil para desenvolver esse tipo de trabalho. Nestas 
três unidades, além dos juízes terem o perfil, eles já têm uma série de 
atividades voltadas para o social, que eu pude verificar in loco”, explica o 
coordenador. 
  
O magistrado ressalta que os bons resultados alcançados pelo projeto têm sido 
animadores e fomentado a expansão do Justiça Comunitária para outras 
comarcas. Outro ponto importante é que o projeto alcançará os municípios 
vizinhos às comarcas. 
  
Em Barra do Garças, por exemplo, o foco das ações atingirá também os 
municípios que são mais carentes de serviços e de outros tipos de 
atendimentos, como General Carneiro, Torixoréu e Ribeirãozinho. Três agentes 
comunitários foram contratados para atender essa demanda. 
  
Para conhecer a realidade, o coordenador do programa esteve reunido no 
início de outubro com o juiz diretor do Fórum de Barra do Garças, Bruno 
D’Oliveira Marques, e também com o juiz coordenador do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da cidade, Michel Lotfi Rocha da 
Silva, além dos demais magistrados. 
  
Em setembro o juiz José Antonio Bezerra Filho esteve no município de Sorriso, 
juntamente com o juiz diretor do Fórum, Anderson Candiotto, para estudar a 
expansão naquela localidade. No dia 19 de outubro ele esteve com o juiz 
Francisco Ney Gaíva, da Comarca de Jaciara, para conhecer os projetos 
sociais da unidade e ultimar os preparativos para a instalação do programa. 
  
A Justiça Comunitária tem o objetivo de levar cidadania à população por meio 
de orientações jurídicas e serviços de saúde e educação, como atendimento 
odontológico e jurídico, emissão de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), 



vacinação, entre outros. Além destes serviços, ofertados durante os mutirões, 
os atendimentos também ocorrem aos sábados nos postos da Justiça 
Comunitária instalados nos bairros. 
  
A quantidade de serviços ofertados nos mutirões tem aumentado em razão do 
número de parceiros, que cresce a cada edição. Só este ano já foram 
realizados sete mutirões do programa em Cuiabá e localidades vizinhas. Até 
agora já são mais de 60 parceiros. 
  
Para o juiz coordenador do Justiça Comunitária, a adesão de novos parceiros 
deve-se à credibilidade do programa, que cada vez se consolida mais, diante 
do importante papel social que desempenha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



04.11.2015 13:11 
Justiça Comunitária faz mais de 5 mil atendimentos 

 
 
O Mutirão da Justiça Comunitária - Programa do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso - realizado no dia 17 de outubro, no município de Santo Antonio de 
Leverger (34 km ao sul de Cuiabá), realizou 5.656 atendimentos ao público, 
nas mais diversas áreas. Foram ofertados mais de 50 tipos de serviços pelos 
parceiros do programa, tudo sem nenhum custo para o cidadão. 
  
Durante o mutirão foram feitas orientações jurídicas, atendimentos médico, 
dentário e oftalmológico, corte de cabelo, oficinas, maquiagem, confecção de 
documentos, cartão SUS e carteira de trabalho, além de doação de mudas de 
plantas nativas e 11 diferentes tipos de palestras. 
  
  
Só os agentes comunitários, que prestam orientações voltadas para a área 
jurídica, fizeram 1.997 atendimentos. A Defensoria Pública 110, o Judiciário 
Volante Ambiental mil atendimentos, a Secretaria de Estado de Assistência 
Social 443 e a Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção 
(Ampara) outros 100. 
  
A área de saúde foi uma das mais procuradas. Ao todo foram distribuídos 500 
kits odontológicos, 126 atendimentos na área de oftalmologia, 49 de 
odontologia, além disso, 31 pessoas fizeram teste de glicemia, 52 aferiram a 
pressão e 30 retiraram o cartão SUS. 
  
Ações que são desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça, como o programa Bem 
Viver e trabalhos realizados pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção 
(Ceja), Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica 
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e Familiar (Cemulher) e da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), 
também foram levadas para o mutirão. “Hoje todos trabalham em sintonia em 
busca de um objetivo maior, que é atender a população mais carente”, 
destacou o coordenador do programa, juiz José Antonio Bezerra Filho. 
 

  
Conforme ele explicou, os 
mais de cinco mil 
atendimentos realizados 
durante o mutirão são 
“resultado de um 
compromisso que assumimos 
com atual gestão de ampliar 
o trabalho da Justiça 
Comunitária. Os bons 
resultados devem-se às 
parcerias firmadas. As 
instituições voluntárias 
acreditaram no projeto, viram 
que é uma proposta diferente 
e os frutos estão sendo 
colhidos, com mais de cinco 
mil atendimentos só em 
Santo Antônio de Leverger ”. 
  
A próxima etapa da Justiça 
Comunitária é expandir o 
programa para outras 

comarcas do interior do Estado. Neste mês de novembro três unidades 
judiciárias passam a contar com o projeto. A primeira a receber o programa é a 
Comarca de Sorriso (420 km ao Norte), no dia 6. Depois será a vez da 
Comarca de Barra do Garças (509 km a Leste), onde o Justiça Comunitária 
passará a funcionar a partir do dia 23. Na sequência, o programa será instalado 
na Comarca de Jaciara (144 km ao Sul de Cuiabá), no dia 30. 
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05.11.2015 10:17 
Justiça Comunitária será instalada em Sorriso 

A partir desta sexta-feira (6 de novembro) o Programa Justiça Comunitária, 
desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), estará instalado 
na Comarca de Sorriso (420 km a norte de Cuiabá). A expansão faz parte de 
uma das metas da atual gestão, que é de levar a iniciativa para as comarcas do 
interior do Estado. 
  
Antes de instalar o programa, o coordenador da Justiça Comunitária, juiz José 
Antonio Bezerra Filho, visitou a comarca com o objetivo de discutir com o juiz 
diretor do Foro de Sorriso, Anderson Candiotto, formas de viabilizar a 
instalação de um posto da Justiça Comunitária e de fechar parcerias. 
   
“O programa é estadual e nesta gestão nós estamos trabalhando a expansão 
para o interior do Estado. Antes disso, porém, nós fizemos visitas in loco nas 
comarcas que manifestaram interesse em ter o programa. Outro ponto 
importante é o perfil do magistrado, que precisa estar alinhado à proposta do 
projeto, para que o trabalho ofertado pela Justiça Comunitária possa dar 
resultados. Em Sorriso, além do magistrado ter o perfil, já existem atividades 
voltadas para o social, que eu pude conhecer pessoalmente”, explica o 
coordenador. 
   
Conforme o juiz Anderson Candiotto, projetos como este são fundamentais 
para tirar o foco do Judiciário apenas das decisões e torná-lo mais ativo junto à 
população. “Gostaria de agradecer ao Dr. José Antonio, que veio até a 
comarca entusiasmar a todos. Sorriso tem uma população de 
aproximadamente 120 mil habitantes e a carência é muito grande. Por isso, o 
Justiça Comunitária chegará em um bom momento, levando esperança e 
cidadania à população”. 
   
Para que a instalação do programa fosse viabilizada foram feitas várias 
parcerias, entre elas com a Prefeitura de Sorriso, Defensoria Pública, 
Universidade de Cuiabá (Unic), Câmara dos Dirigentes Lojistas local (CDL), 
Rotary Club, Sindicato Rural, entre outros. 
  
Além de Sorriso, outras duas comarcas vão passar a contar com o programa a 
partir deste mês de novembro. No dia 23 a Justiça Comunitária será instalada 
na Comarca de Barra do Garças (500 km a leste de Cuiabá). Na sequência – 
dia 30 - será a vez da Comarca de Jaciara (144 km a sul de Cuiabá). 
   
O coordenador do programa afirma que os bons resultados alcançados pelo 
projeto têm sido animadores e fomentado a expansão da Justiça Comunitária 
para outras comarcas. Outro ponto importante é que o projeto alcançará os 
municípios vizinhos às comarcas. 
   
A Justiça Comunitária tem o objetivo de levar cidadania à população por meio 
de orientações jurídicas e serviços de saúde e educação, como atendimento 
odontológico e jurídico, emissão de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), 
vacinação, entre outros.   



A quantidade de serviços ofertados nos mutirões tem aumentado em razão do 
número de parceiros, que cresce a cada edição. Só este ano já foram 
realizados sete mutirões do programa em Cuiabá e localidades vizinhas. Até 
agora já são mais de 60 parceiros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05.11.2015 17:19 
TV.JUS desta quinta-feira aborda direito autoral 

Uma decisão da justiça estadual condena uma revista de circulação nacional a 
pagar indenização a um fotógrafo de Cuiabá por uso de material sem o devido 
crédito. Nesta quinta-feira (5 de novembro), a TV.JUS explica o que diz a lei 
que assegura o direito autoral no quadro O Seu Direito. 
  
Veja também: programa Justiça Comunitária expande suas atividades no 
interior de Mato Grosso. Confira as comarcas que receberão a iniciativa. 
  
Tribunal do Júri de Cuiabá divulga pauta de novembro. Para este mês estão 
previstos 12 julgamentos, sendo dois de grande repercussão. Veja os detalhes. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.11.2015 11:34 
Justiça Comunitária inicia trabalhos em Sorriso 

Com a presença de representantes do Poder Judiciário, Defensoria Pública do 

Estado, Executivo municipal, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), 

igrejas, cartórios, Conselho da Comunidade, presidentes de bairros, entre 

outras instituições, foi instalado na sexta-feira (6 de novembro), na Comarca de 

Sorriso (420 km a norte de Cuiabá), o Programa Justiça Comunitária, 

desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). 

  
O coordenador do programa, juiz José Antonio Bezerra Filho, que participou da 
solenidade, destaca que o evento foi excelente. “Na instalação do programa 
pude ver o empenho de todos em prol de uma mesma causa, que era ter a 
Justiça Comunitária instalada no município. Todos fizeram questão de 
participar”. 
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O magistrado ressalta que a Justiça Comunitária não veio para criticar os 
trabalhos realizados tanto pelo executivo municipal, quanto estadual. “A Justiça 
Comunitária veio para ser parceira, para somar esforços em prol do cidadão. 
Queremos atender os anseios da comunidade, pois esse é o papel da Justiça 
Comunitária, unir forças para levar atendimento aos mais necessitados”. 
  
Ele ressalta que o programa é estadual e nesta gestão “nós estamos 
trabalhando a expansão para o interior do Estado. Antes disso, porém, nós 
fizemos visitas in loco nas comarcas que manifestaram interesse em ter o 
programa”, explica o coordenador. 
  
Conforme o diretor do Foro, juiz Anderson Candiotto, projetos como este são 
fundamentais para tirar o foco do Judiciário apenas das decisões e torná-lo 
mais ativo junto à população. 
  

“A Justiça Comunitária aproxima o 
Estado do cidadão, permeando 
dignidade e legitimidade da tríade de 
serviços essenciais tão caros à 
sociedade. Tal estreitamento só pode 
fomentar um relacionamento 
institucional e social profícuo, pelo 
que a Comarca de Sorriso 
diligenciará diuturnamente”. 
   
Além de Sorriso, outras duas 

comarcas vão passar a contar com o programa a partir deste mês de 
novembro. No dia 23 a Justiça Comunitária será instalada na Comarca de 
Barra do Garças (500 km a leste de Cuiabá). Na sequência – dia 30 - será a 
vez da Comarca de Jaciara (144 km a sul de Cuiabá). 
   
O coordenador do programa afirma que os bons resultados alcançados pelo 
projeto têm sido animadores e fomentado a expansão da Justiça Comunitária 
para outras comarcas. Outro ponto importante é que o projeto alcançará os 
municípios vizinhos às comarcas. 
   
A Justiça Comunitária tem o objetivo de levar cidadania à população por meio 
de orientações jurídicas e serviços de saúde e educação, como atendimento 
odontológico e jurídico, emissão de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), 
vacinação, entre outros. 
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19.11.2015 17:19 
Justiça Comunitária: transformando vidas 

O sol brilha no horizonte e a fila com centenas de pessoas já está formada na 
frente da Escola Leônidas de Matos, no município de Santo Antonio de 
Leverger (34 km de Cuiabá), onde as pessoas esperam pelos diversos serviços 
ofertados pelo Programa Justiça Comunitária, desenvolvido pelo Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso e parceiros. Em meio a tanta gente está a pequena Isis 
Vitória Reis, de oito anos, aguardando a sua vez de ser atendida. 
  
A estudante não veio em busca de nenhum serviço de saúde ou benefício 
social, ela entrou na fila para cortar os cabelos. Por trás desse gesto, que a 
princípio poderia ser visto como algo corriqueiro, está uma linda história de 
amor ao próximo. 
  
Desde os três anos de idade Isis não cortava os cabelos, só as pontinhas eram 
aparadas, porque a pequena nunca gostou de perder nenhum centímetro dos 
lindos fios dourados. Aos oito anos o cabelo de Isis já chegava à cintura 
quando ela tomou uma decisão: cortar o cabelo para doar ao Hospital do 
Câncer. 

  
A mãe da menina, Deise Lucia de Souza, diz que o desejo de cortar os cabelos 
surgiu depois que ela começou a escutar as histórias do Hospital do Câncer. 
“Eu trabalho na CDL de Várzea Grande, que aderiu à campanha do Mc Dia 
Feliz e todos nós participamos. Eu então comecei a contar para ela como é o 
trabalho do hospital, qual o tipo de tratamento que as pessoas fazem, como é 
difícil, que o cabelo cai e que muitos precisam de cabelo, para fazer peruca. 
Ela ficou sensibilizada e me disse que iria cortar os cabelos para doar”. 
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Assim que soube que o mutirão seria realizado na comunidade, Isis disse que 
iria aproveitar a oportunidade para fazer o corte e doar. “Ela é decidida. Não 
voltou atrás, não ficou triste e disse que vai deixar o cabelo crescer para doar 
outra vez para quem precisa”. 
  
Mais de 30 centímetros de cabelos dourados foram cortados. Mãe e filha vão 
pessoalmente ao hospital fazer a doação. “Eu vou levar ela junto, para ver de 
perto o trabalho feito lá. Acho importante ela conhecer para saber que o gesto 
dela vai ajudar alguém”. 
  

O mutirão fez a diferença também na vida do estudante 
Renan Antônio Silva, sete anos. A tia do garoto, Miriam da 
Silva, levou o sobrinho para fazer uma consulta com o 
oftalmologista e acabou descobrindo que ele tem 
problemas sérios de visão. 
  
“A professora falava que ele tinha muitas dificuldades para 
enxergar, mas as coisas aqui são muito difíceis, então a 
gente nunca teve condições de levar ele no médico para 
ver o que era. Felizmente teve esse mutirão aqui e ele 
pôde ser atendido”. 
  
Todo o tratamento será feito no Hospital de Olhos, que 
primeiramente fará uma angiografia ocular para verificar 
qual é o real problema e quais os procedimentos que 

serão adotados. 
  
O aposentado Severino Schoynashy, 72 anos, que 
também reclamava da baixa visão, foi atendido pela 
equipe médica do mutirão. O diagnóstico clínico aponta 
para catarata e um pequeno tumor em um dos olhos. Ele 
será submetido a todos os exames necessários para 
apontar qual o tratamento que será realizado. Tudo será 
feito nos Hospital de Olhos. Os dois casos serão 
regulados pelo Sistema Único de Saúde, que já está 
fazendo o encaminhamento. Assim, as famílias não terão 
nenhum tipo de custo. 
  
Além de casos de atendimentos na área de saúde e de 
exemplos de solidariedade, como o caso da pequena Isis 
Vitória, o Mutirão da Justiça Comunitária é também um 
meio que as pessoas têm de resgatar a sua cidadania. 
  
“Toda a minha família foi no mutirão, cada um por um motivo, e todos foram 
atendidos. Eu, por exemplo, sempre sonhei em ter o nome do meu pai no meu 
registro de nascimento e nunca consegui. Eu não sabia nem que rumo seguir 
para fazer isso. No mutirão eu realizei meu sonho. Foi uma felicidade que não 
consigo nem descrever. Fomos muito bem atendidos. Uma benção de Deus 
essas pessoas terem vindo aqui”, afirma a dona de casa Miriam da Silva. 
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“São casos que realmente nos emocionam. É 
muito gratificante saber que o trabalho ofertado 
por parceiros durante o mutirão ajuda a mudar 
a vida de muita gente. Dá a elas dignidade, 
resgate da cidadania e direito à saúde. Isso só 
nos motiva a continuar, a seguir em frente, 
ampliando o número de comarcas e o número 
de parceiros”, destaca o coordenador do 
Programa Justiça Comunitária, juiz José 
Antonio Bezerra Filho. 
  
Para a psicóloga do programa, Sônia 
Bernardino, que acompanha os casos de perto, 
os serviços ofertados pela Justiça Comunitária 
nos mutirões são fundamentais para detectar 
casos assim. “Essas pessoas são de baixa 
renda, moram em locais muitas vezes de difícil 
acesso e aonde os serviços públicos não 
chegam. Elas não têm a quem recorrer, daí a 
importância de levarmos esse tipo de 
atendimento a elas”. 
  

Expansão – Em razão do grande alcance social da Justiça Comunitária, o 
programa está sendo expandido para mais comarcas do interior do Estado. No 
dia 6 de novembro foi a vez da Comarca de Sorriso (420 km de Cuiabá) 
receber o projeto. Depois será a Comarca de Barra do Garças (509 km a 
Leste), onde o programa passará a funcionar a partir do dia 23 de novembro. 
Na sequência, o programa será instalado na Comarca de Jaciara (144 km ao 
Sul de Cuiabá), no dia 30 de novembro. 
   
“Como o programa é estadual nós estamos trabalhando com a expansão da 
Justiça Comunitária no interior do Estado. Para que isso aconteça é necessário 
que o magistrado tenha o perfil para desenvolver esse tipo de trabalho. Nestas 
três unidades, além dos juízes terem o perfil, eles já têm uma série de 
atividades voltadas para o social, que eu pude verificar in loco”, explica o 
coordenador. 
   
O magistrado ressalta que os bons resultados alcançados pelo projeto têm sido 
animadores e fomentado a expansão da Justiça Comunitária para outras 
comarcas. Outro ponto importante é que o projeto alcançará os municípios 
vizinhos às comarcas. 
   
Os mutirões da Justiça Comunitária têm o objetivo de levar cidadania à 
população por meio de orientações jurídicas e serviços de saúde e educação, 
como atendimento odontológico e jurídico, emissão de cartão do Sistema Único 
de Saúde (SUS), vacinação, entre outros. 
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25.11.2015 12:28 
Justiça Comunitária chega a Barra do Garças 

 
Otimos resultados e um grande alcance social, levando cidadania e dignidade a 
diversas famílias, inclusive do interior de Mato Grosso. Essa tem sido a 
premissa do Programa Justiça Comunitária, do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT), que teve uma unidade instalada na sede do Fórum da 
Comarca de Barra do Garças na segunda-feira (23 de novembro). 
  

Na presença de diversas autoridades locais, 
inclusive de municípios e comunidades 
circunvizinhas, e de representantes da 
população, o juiz coordenador do programa, 
José Antonio Bezerra Filho, falou um pouco 
de todo o trabalho de sucesso que tem sido 
desenvolvido. Um vídeo sobre o projeto 
também foi exibido. Conforme o magistrado, 
com a exibição do vídeo institucional todos 
puderam conferir a dimensão da Justiça 
Comunitária com relação às ações de 
cidadania. 
  
Como o programa é estadual, sua expansão 
tem o foco principal de desenvolver 
atividades voltadas para o social, atendendo 
não somente as cidades polos, mas 
também todas em seu entorno. “O mais 
gratificante foi ver que todos se 

comprometeram a somar esforços, desde o juiz diretor, doutor Bruno, e todos 
da comunidade. É a Justiça Comunitária tomando ares de profissionalismo. Saí 
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de lá motivado e acreditando, mais uma vez, que é possível fazer a diferença”, 
relatou. 
  
O juiz informou ainda que uma portaria já foi assinada para a nomeação de três 
agentes comunitários que atenderão a população local. Todo esse 
crescimento, aliado aos bons resultados, tem motivado a expansão e 
possibilitado que tanto os magistrados das comarcas quanto as pessoas dos 
municípios apoiem e acreditem no programa. “Este ano foram mais de 25 mil 
procedimentos que demonstram que é possível fazer a diferença e é possível 
sonhar, fazendo várias pessoas felizes”, disse, ao se referir a todas as ações já 
realizadas em 2015, como os mutirões, que levam serviços essenciais de 
assistência social, saúde e jurídico à população carente que mais precisa. 
  
Para o juiz diretor da Comarca de Barra do 
Garças, Bruno D’Oliveira Marques, a Justiça 
Comunitária é um instrumento de 
esclarecimento à população sobre seus direitos, 
tendo como objetivo fomentar a pacificação 
social por meios alternativos (conciliação e 
mediação). “Por essa razão entendemos que a 
ação dos agentes terá um efeito positivo na 
comarca, principalmente porque o programa é 
uma forte ferramenta de difusão da cidadania 
em razão dos mutirões que realiza”. 
  
E como primeira ação já será realizado neste 
sábado (28 de novembro) o primeiro mutirão da 
Justiça Comunitária em Barra do Garças, numa 
ação em conjunto com a Polícia Militar e demais parceiros. A ação ocorrerá na 
Escola Municipal Delice Farias dos Santos, no Bairro São José, das 8h às 17h. 
  
A Comarca de Jaciara (144 km ao sul de Cuiabá) será a próxima a receber a 
instalação do programa, na próxima segunda-feira (30 de novembro). Este ano, 
o primeiro município a receber um novo posto da Justiça Comunitária foi 
Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), no dia 6 de novembro. 
Últimas ações – O juiz José Antonio adiantou que duas últimas ações estão 
sendo conduzidas e fecharão com ‘chave de ouro’ o ano de 2015. 
  
No dia 12 de dezembro ocorrerá a “Expedição Natalina”, na comunidade 
Cristal, localizada a 112 km do município de Nossa Senhora do Livramento. 
Esta será uma ação de Natal promovida pela Justiça Comunitária em conjunto 
com o Programa Bem Viver do TJMT e diversos parceiros. Na oportunidade, 
serão doados alimentos, brinquedos e roupas a 200 famílias desta 
comunidade. 
  
Já no dia 14 de dezembro, atendendo a uma solicitação do Município de Alto 
Paraguai, o programa vai realizar o casamento comunitário para cerca de 50 
casais. Um evento preparado pela Justiça Comunitária em parceria com o juiz 
diretor da comarca, Gerardo Humberto da Silva Junior, Prefeitura Municipal e 
Defensoria Pública. 
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25.11.2015 18:33 

Veja na TV.JUS: TJMT recebe Selo Ouro do CNJ 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) concedeu ao Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso o Selo Ouro do Justiça em Números, como forma de 
reconhecimento aos Tribunais que investem na excelência da gestão da 
informação. Veja mais na edição desta quarta-feira (25 de novembro) da 
TV.JUS. 
  
Confira também: o programa Justiça Comunitária tem sido ampliado para 
alguns municípios do interior e, agora, traz novidades para serem aplicadas 
ainda este ano. 
  
Uma força-tarefa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas conta com a 
parceria do Judiciário, prefeitura e governo do Estado para evitar novos 
processos na justiça. Veja na reportagem. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02.12.2015 16:45 
Justiça Comunitária instala posto em Jaciara 

 

 

 
 
Mais uma etapa vencida e todas as metas propostas foram cumpridas. Esse foi 
o resultado do cronograma de ações do programa Justiça Comunitária, do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), após a instalação de mais um 
posto da Justiça Comunitária, desta vez na Comarca de Jaciara (144 km ao sul 
de Cuiabá), na segunda-feira (30 de novembro). 
  
O posto foi inaugurado na Casa da Cidadania, que abriga, além de outros 
serviços do Estado e do Município, agora atividades da Justiça. Durante a 
solenidade de instalação do posto, autoridades locais e toda a população, não 
só de Jaciara, mas dos municípios e comunidades circunvizinhas, estiveram 
presente, como Juscimeira, Dom Aquino, São Pedro da Cipa e São Lourenço 
de Fátima. 
  
O coordenador do programa, juiz José Antonio Bezerra Filho, discorreu sobre 
todos os trabalhos desenvolvidos pela Justiça Comunitária. Os presentes se 
comprometeram em somar esforços para edificar ainda mais os serviços 
prestados. Na avaliação do juiz, o grande sucesso e crescimento do programa 
se deve aos parceiros que vêm somando forças no decorrer do ano. 
  
“Esse ano a Justiça Comunitária alavancou muito graças aos parceiros que 
fazem a diferença e que sabem da importância do serviço que levamos àqueles 
que mais precisam. Por isso fechamos os trabalhos da Justiça Comunitária em 
2015 com chave de ouro no que diz respeito às metas”. 
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 Além disso, o magistrado destacou ainda os trabalhos dos agentes 
comunitários que trabalham incansavelmente para bem atender a todos e 
também de todos os juízes envolvidos e que entenderam a importância dessa 
causa. “Fomentamos a aprendizagem de cada uma dessas pessoas, que são 
as multiplicadoras do bem e de informações diretamente nas comunidades 
carentes. Em cada lugar temos uma grande história de superação, de vida. 
Agradeço também os magistrados que vestiram a camisa e encamparam essa 
luta por meio de ações que dignificam aquela pessoa que muitas vezes não 
tem oportunidade”, ressaltou. 
  

O juiz diretor do foro de Jaciara, 
Francisco Ney Gaíva, falou da 
importância da instalação do posto 
da Justiça Comunitária na comarca, 
uma vez que atenderá a população 
de toda a região com diversos 
serviços, inclusive orientações 
jurídicas. “Temos várias 
comunidades carentes e esse posto 
vai facilitar o acesso para aquelas 
pessoas que procuram pelos 
serviços que serão ofertados, como 
mediação e conciliação. É um 
serviço que vai até o seio da 
comunidade e que é muito relevante, 
principalmente porque atenderá 
também tanto a zona urbana quanto 
a rural”. 
  
Durante o evento, crianças do 

Projeto Educação e Justiça, da Secretaria Municipal de Saúde, fizeram 
apresentação por meio do coral e teatro, emocionando a todos. 
  
Conforme Francisco Gaíva, já está sendo alinhado o primeiro mutirão a ser 
realizado ainda em dezembro pela Justiça Comunitária para atender toda a 
população em parceria com a Defensoria Pública e Ministério Público. 
  
Missão - A Justiça Comunitária tem o objetivo de levar cidadania à população 
por meio de orientações jurídicas e serviços de saúde e educação, como 
atendimento odontológico e jurídico, emissão de cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS), vacinação, entre outros. 
  
Mais ações - Ainda para este ano estão previstas mais duas ações da Justiça 
Comunitária. No dia 12 de dezembro ocorrerá a “Expedição Natalina”, na 
comunidade Cristal, localizada a 112 km do município de Nossa Senhora do 
Livramento. Esta será uma ação de Natal promovida pela Justiça Comunitária 
em conjunto com o Programa Bem Viver do TJMT e diversos parceiros. Na 
oportunidade, serão doados alimentos, brinquedos e roupas a 200 famílias. 
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Já no dia 14 de dezembro, atendendo a uma solicitação do Município de Alto 
Paraguai, o programa vai realizar o casamento comunitário para cerca de 50 
casais. Um evento preparado pela Justiça Comunitária em parceria com o juiz 
diretor da comarca, Gerardo Humberto da Silva Junior, Prefeitura Municipal e 
Defensoria Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.12.2015 08:08 
Agentes separam itens para Expedição de Natal 

 
Uma soma de esforços possibilitará um 
Natal mais digno para centenas de pessoas. 
Roupas, brinquedos, alimentos e diversos 
itens doados pela Receita Federal já 
começaram a ser separados pelos agentes 
da Justiça Comunitária e serão levados 
neste sábado (12 de dezembro) para a 
comunidade Cristal, localizada a 112 km do 
município de Nossa Senhora do Livramento 
(42km a sul de Cuiabá). A ação faz parte da 
Expedição de Natal, realizada pela Justiça Comunitária, em conjunto com o 
Programa Bem Viver (TJMT) e diversos parceiros. 
  

O juiz coordenador do projeto, José Antonio 
Bezerra Filho, acompanhou a separação de 
todos os itens e disse que este ano a 
Justiça Comunitária não ficou somente na 
Capital, a exemplo desta ação de Natal. Ele 
conta que 2015 foi extremamente 
abençoado. “Na proposta que nós fizemos, 
aquilo que nós planejamos e idealizamos do 
que seria a Justiça Comunitária, dando um 
novo enfoque, só posso dizer que foi um 
ano extremamente abençoado e 
dignificante. Com a equipe que nós 
conseguimos montar foi possível trabalhar e 
nós alcançamos todas as metas”, informou. 
  
Metas essas que serão somadas à ação 
junto às 175 famílias cadastradas, sendo 
quase 200 crianças da comunidade de 
Livramento. Uma ação para que, como o 
magistrado disse, elas tenham um Natal 
iluminado, propiciando a essas famílias a 
verdadeira mensagem de que é possível 
fazer o bem, basta acreditar, basta querer. 
  

“Queremos levar todo o tipo de inclusão social e de calor humano. Chegando 
essa época do Natal, é um momento mais forte para se confraternizar, além da 
união da família, repensar valores e ter uma perspectiva para o ano que se 
inicia. Com base nisso pensamos na Expedição de Natal, que vem para 
somar”. 
  
De acordo com a gestora da Justiça Comunitária, Tatiane Guerra, que está na 
retaguarda de todas as ações, atualmente o projeto conta com 100 agentes 
comunitários no estado. Em Cuiabá são cerca de 50 e 19 em Várzea Grande. 
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Ela explica que é realizada toda a logística para trabalhar com os agentes, para 
que eles possam desempenhar seu papel nas comunidades. 
  
“Alguns são voluntários para separar as peças e os outros são divididos em 
células para que a gente possa organizar toda a logística das ações. No dia do 
evento disponibilizamos todo transporte para locomoção dos agentes para que 
eles participem, tanto de forma física, quanto dos atendimentos que a gente 
precisa contabilizar”, informa. 

  
Para Tatiane, a palavra 
adequada para o ano de 
2015, no que diz respeito à 
Justiça Comunitária, se 
resume em ‘presente’, 
porque foi muito além do que 
se imaginava. “Começamos 
de forma audaciosa, 
querendo crescer e tudo isso 
tomou corpo. As pessoas 
começaram a nos procurar e 
hoje já temos fila de espera 
para a realização dos 
mutirões. Temos que 
analisar os projetos que a 
gente vai atender e isso é 
sinal de sucesso, porque 
significa que estamos 
fazendo algo de 
credibilidade”, finalizou. 
  
Balanço – O juiz José 

Antonio Bezerra Filho falou dos números positivos da Justiça Comunitária em 
2015. Foram números significativos, conforme relatou, além do cumprimento de 
todas as metas propostas. “Colocamos como meta instalar a Justiça 
Comunitária em três comarcas, de acordo com o perfil de cada magistrado, e 
assim fizemos em Sorriso, Barra do Garças e Jaciara, com a presença do 
Judiciário naqueles locais que dificilmente a população teria acesso, não 
somente com serviços de orientação jurídica, mas também de inclusão social, 
cidadania e de respeito”. 
  
Segundo o juiz, foram realizados em dez meses, durante a gestão do 
desembargador Paulo da Cunha, 25 mil procedimentos, além de palestras 
educacionais toda semana com profissionais gabaritados, sobre temas 
variados e relevantes, como violência doméstica, infância e juventude, entre 
outros. 
  
“Correspondemos com os anseios de muita gente e conseguimos fazer com 
que as engrenagens (Judiciário, Estado e Município) trabalhassem em sintonia. 
Eram ações individuais e por meio das atuações da Justiça Comunitária 
congregamos todas elas”, concluiu. 
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15.12.2015 17:43 
Casamento comunitário realiza sonho de 45 casais 

 
Depois de 40 anos juntos, Otávio Marques da Silva, 98 anos, e Maria Fortina 
da Silva, 58 anos, resolveram formalizar a união. Eles estão entre os 45 casais 
que disseram “sim” um para o outro nesta segunda-feira (14 de dezembro) 
durante o primeiro casamento comunitário realizado pela Justiça Comunitária – 
Programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - no município de Alto 
Paraguai (218 km a médio-norte de Cuiabá). 
 

“É um dia muito importante na minha vida. Com certeza é a realização de um 
sonho, afinal já são muitos e muitos anos juntos. Eu estou feliz”, afirma Maria 
Fortina. 
 

Os casais, todos de baixa renda, não 
tiveram nenhum custo para a concretização 
do casamento, realizado pela Justiça 
Comunitária, Prefeitura de Alto Paraguai, 
cartório do município e parceiros. 
  
“Este é, sem dúvida alguma, um dia de 
muita alegria, felicidade e satisfação em 
poder ver estas pessoas realizando este 
sonho, que é o casamento. É uma forma de 
dar legitimidade a estes casais, a estas 
famílias, que com a união legal ficam com a 
relação consolidada. Quando não existe 
esta união civil formal, as pessoas muitas 
vezes precisam recorrer à Justiça para, por 
exemplo, fins de aposentadoria, solicitar 

uma pensão ou obter a união estável. Com o casamento civil é dada a 
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legitimidade à união destas pessoas”, destaca o coordenador da Justiça 
Comunitária, juiz José Antonio Bezerra Filho. 
  
Ramira Ribeiro, 49 anos, e José Luiz da 
Silva, 42 anos, estão há 13 anos juntos. 
Casados no religioso, ambos sonhavam 
em ter a certidão de casamento em mãos. 
“Nós sempre tivemos o desejo de realizar 
este sonho, mas sempre adiamos, porque 
faltava dinheiro. O tempo foi passando e lá 
se vão 13 anos juntos. Hoje é um dia muito 
especial para nós, porque o sonho virou 
realidade”, assegura a noiva. 
 
Quem também aproveitou a oportunidade 
para se casar foi a dona de casa Benedita 
Pereira Macedo e José de Almeida. 
Benedita não apenas casou, como 
também participou do casamento das duas 
filhas e da irmã Terezinha. A família de 
noivas disse sim no mesmo dia e no 
mesmo local. 
 “Para mim é uma emoção em dose 
grande, porque além de estar realizando 
um sonho, estou vendo as minhas filhas e 
a minha irmã se casando também. 
Praticamente toda a família está aqui, ou 
casando ou assistindo (rs....). Não consigo 
me conter tamanha é a minha felicidade”, 
assegura Benedita. 
  
 
 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2015/12 - Dezembro/15 - Ramira e Jos%C3%A9 Luiz (reduzida).JPG
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2015/12 - Dezembro/15 - Benedita e Jos%C3%A9 Almeida (reduzida).JPG


Ao lado está a irmã Terezinha Macedo, que se casou com Benedito Souza 
depois de dez anos vivendo juntos. “É um dia inesquecível não apenas para 
mim, mas para toda a família, porque estamos realizando, juntas, um lindo 
sonho. Estou muito emocionada com essa data”. 

 
 
O juiz da Comarca de Diamantino, Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 
ressalta que o casamento comunitário é um pedido antigo da comunidade de 

Alto Paraguai. “Felizmente este pedido foi 
atendido ainda este ano, graças ao 
empenho do Tribunal de Justiça, por meio 
da Justiça Comunitária, os diversos 
parceiros e a prefeitura municipal. Uma 
ação como esta mostra que o acesso à 
Justiça não é só o Poder Judiciário, é o 
acesso a uma ordem jurídica justa, esta é 
uma visão nova de Estado democrático e de 
bem-estar social, que se consolida cada vez 
mais no nosso país”. 
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Para o prefeito de Alto Paraguai, Adair José, 
o casamento civil tem uma importância 
social grande, porque organiza não apenas 
os direitos do casal, mas dos filhos também. 
“No caso de uma eventual pensão ou da 
eventual morte dos pais, os filhos têm um 
amparo legal maior. Tem ainda a 
importância social, que é grande, pois 
muitos sonhavam com este dia, com este 
momento. Uma ação deste porte resgata a 
cidadania das pessoas e a sua dignidade”. 
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17.12.2015 15:00 
Judiciário realiza expedição de Natal 

 
São 4 horas da manhã. O sol nem raiou na Comunidade de Cristal, localizada a 
70 quilômetros do município de Nossa Senhora do Livramento (42 km de 
Cuiabá), quando o aposentado Nelson Leite, 82 anos, levantou para pegar a 
estrada. Depois de percorrer nove quilômetros, de charrete, ele finalmente 
chegou à Comunidade de Coxo para participar da grande festa de Natal 
realizada pelos programas Justiça Comunitária e Bem Viver, ambos do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso, com a participação de diversos parceiros, no 
sábado (12 de dezembro). 

  
 Com os braços carregados de roupas, brinquedos para os netos, panetone e 
cesta básica, seu Nelson é só alegria. “Valeu a pena acordar de madrugada 
para vir até aqui. As roupas novas eu já vou usar no Natal, a comida também é 
bem-vinda e ainda pude consultar com o médico, foi muito bom. Podia ter 
outras vezes”, afirmou. 
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O aposentado está entre os cerca de 200 moradores das duas comunidades 
(Cristal e Coxo), que foram contempladas pelo programa. Além de brinquedos 
e cestas básicas, eles receberam atendimento médico, vacinas, medicamentos, 
orientações de saúde e jurídicas, além de curso de pintura. A ação se 
transformou em uma grande confraternização de Natal a céu aberto. 

  
Quem também ficou feliz com a visita do programa à comunidade foi a dona de 
casa Clotildes da Costa, 37 anos, mãe de três filhos. “O que eu ganhei hoje 
aqui vai ajudar muito lá em casa. Neste momento de crise como este que 
estamos vivendo uma ação destas é muito bem-vinda, não só para a minha 
família, mas para todas as outras também, porque nós somos uma comunidade 
muito excluída pelo poder público”. 
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Esta é a primeira vez, em 100 anos de existência das comunidades Cristal e 
Coxo, que uma ação destas é realizada no local. O presidente do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso, desembargador Paulo da Cunha, fez questão de 
participar da expedição natalina. Ele entregou presentes e cestas básicas, 
juntamente com os agentes comunitários. 
 
 “Esta ação faz mais bem para nós do que para eles. É muito gratificante vir até 
uma comunidade como esta, pois sempre temos muito a aprender. Esta ação 
da Justiça Comunitária só foi possível de acontecer porque contou com a 
participação dos parceiros, dos agentes comunitários, dos voluntários, 
servidores, enfim, de todos aqueles que deixaram seus lares, seu dia de 
descanso, para estarem aqui hoje fazendo este trabalho em prol daqueles que 
precisam. A todos, meu muito obrigado”, destacou o presidente. 
 

 
Este novo olhar da Justiça em prol do social foi reconhecido pelo prefeito do 
município de Nossa Senhora do Livramento, Carlos Roberto da Costa, 
conhecido como “Nezinho”. “Com certeza esta é uma data histórica para estas 
comunidades. É a primeira vez que um presidente do Tribunal de Justiça, um 
juiz, vem até aqui, que é longe de tudo. Além disso, trouxeram toda uma 
equipe, presentes, sacolões e uma série de serviços, principalmente de saúde, 
que são muito bem-vindos. Esta é uma das regiões mais carentes do nosso 
município, nós só temos que agradecer a todos que vieram aqui doar um pouco 
do seu trabalho para aqueles que precisam”. 
  
Os moradores elogiaram a iniciativa e pediram que ela se repita outras vezes. 
“Eu gostei demais, ganhei até roupa nova que vou usar no Natal e no Ano 
Novo. Gostei do sacolão, vai ajudar muito lá em casa”, diz o lavrador Manoel 
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de Campos, com um belo sorriso no rosto, enquanto arruma todos os 
presentes em uma caixa de papelão para levar pra casa e dividir com a família. 
  
Quem também ficou feliz com a visita da expedição natalina foi o lavrador 
Silvestre Santana de Campos, que ali mesmo tirou do pacote a camisa nova 
que vai usar no Natal. “Eu gostei, roupa para o fim de ano eu já tenho. Fiquei 
feliz com tudo, espero que venham aqui outras vezes, porque moramos longe 
de tudo”. 

 
O coordenador do Programa Justiça Comunitária, juiz José Antonio Bezerra 
Filho, fala da sua felicidade ao ver o projeto da expedição de Natal se tornar 
realidade. “Aquilo que nós sonhamos, que nós idealizamos, está aqui, se 
tornou real. Isso só foi possível porque todos os que estão aqui são 
vocacionados e acreditaram na ação. Sem o apoio da presidência do Tribunal 
de Justiça, dos diversos parceiros, dos agentes comunitários, dos servidores e 
do prefeito de Livramento, a expedição não teria acontecido. Esta comunidade 
existe tem 100 anos e nunca recebeu uma ação assim, isso é muito 
gratificante. Estou muito feliz e agradecido pela colaboração de todos. No 
próximo ano a Justiça Comunitária está com grandes projetos, vamos fazer 
muito mais. Meu muito obrigado a todos, que tenham um Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo, cheio de luz”. 
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A servidora que cuida do eixo de Responsabilidade Social e Parceiros do 
Programa Bem Viver, Margarida Moro Bassil Dower, ressalta a importância da 
ação. “Foi um evento maravilhoso. O Programa Bem Viver tem esta 
preocupação com o social, todos os anos fazemos o nosso Natal solidário e 
este ano decidimos fazer aqui, junto com a Justiça Comunitária, nesta 
comunidade”, destaca Margarida, completando que o Bem Viver levou ainda 
médicos e dentistas para atender a população local. 

 
Para que a expedição natalina acontecesse, a equipe do Bem Viver iniciou um 
trabalho com meses de antecedência, a fim de conseguir captar recursos para 
depois comprar os presentes e as cestas básicas doadas aos moradores. Todo 
o esforço valeu a pena, pois dezenas de rostos felizes voltaram para casa com 
os braços cheios de presentes e alimentos para o Natal. 
  
A expedição natalina faz parte do projeto de expansão do Programa Justiça 
Comunitária, que este ano foi instalado em mais três comarcas do interior do 
Estado: Sorriso, Barra do Garças e Jaciara. O programa consiste em levar as 
pessoas serviços de orientação jurídica, inclusão social e cidadania. Em 10 
meses de trabalho foram realizados 25 mil procedimentos, além de palestras 
educativas sobre violência doméstica, infância e juventude, entre outros temas 
relevantes e de interesse da comunidade. 
  
Atualmente o programa conta com mais de 60 parceiros, entre instituições e 
autarquias. Além disso, ações desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça também 
são levadas às comunidades. Na expedição natalina, por exemplo, o Juizado 
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Volante Ambiental (Juvam) colaborou fazendo a liberação de verbas, 
provenientes de penas pecuniárias. Os recursos foram utilizados para a 
compra dos produtos doados. O Juizado Criminal de Cuiabá (Jecrim) também 
fez a destinação de penas pecuniárias. 
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30.12.2015 14:02 
Múltiplas ações marcam o mês de julho  

  
Programa realiza quase 6 mil atendimentos 
  
Em um único dia, a equipe da Coordenadoria Estadual do Programa Justiça 
Comunitária e parceiros realizaram 5.945 atendimentos na Escola José de 
Barros Maciel, localizada no centro de Nossa Senhora de Livramento (42km ao 
sul de Cuiabá). O mutirão foi realizado no dia 11 de julho. 

 
 
Dentre as ações desenvolvidas as mais solicitadas foram as orientações dos 
agentes da Justiça Comunitária de Cuiabá, com 2.517 registros; as doações de 
mudas oferecidas pelo Juizado Volante Ambiental (Juvam), que totalizaram mil 
pés distribuídos; seguido das informações e orientações dos agentes da 
Justiça Comunitária de Várzea Grande, que somaram 555 pedidos, além das 
500 vacinas de gripe aplicadas. 
  
Segundo o coordenador do programa, juiz José Antonio Bezerra Filho, apesar 
de haver planejamento do número de atendimentos, o grande volume superou 
as expectativas. “Tivemos a participação bastante vultosa da população, fato 
que nos faz ter ainda mais responsabilidade e comprometimento com o 
trabalho. Esta é a verdadeira inclusão social: devolver a cidadania às pessoas”, 
explica. 
  
Em 100 dias a Justiça Comunitária efetuou mais de oito mil atendimentos entre 
a Capital e cidades do interior do Estado. “Tenho que agradecer nossos 
parceiros, pois o mérito desses números também é deles. Eles não medem 
esforços para realizar esse trabalho com êxito”, pontua o magistrado. 
 AT 
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ATIVIDADES DA JUSTIÇA COMUNITÁRIA NO ANO 

DE 2016 

 

04.01.2016 13:36 
Veja a retrospectiva do mês de agosto de 2015 

  
Distrito da Guia recebe mutirão da Justiça Comunitária 
 

 
Atendimento odontológico e jurídico, emissão de cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e vacinação foram alguns dos serviços encontrados pela 
população do Distrito de Nossa Senhora da Guia (28 km de Cuiabá) em mais 
uma edição do Mutirão 2015 da Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, realizado no dia 15 de agosto. A iniciativa foi coordenada pelo 
juiz José Antonio Bezerra Filho e contabilizou, no total, 5.103 atendimentos. 
   
Com o objetivo de levar cidadania à população por meio de orientações 
jurídicas e serviços de saúde e educação, prestados pela Justiça Comunitária e 
parceiros, a ação foi realizada na Escola Municipal Professor Filogônio Correa, 
e reuniu mais de cinco mil pessoas dos distritos da Guia, Aguaçu e Baus, além 
do município de Acorizal. 
   
A vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora 
Clarice Claudino da Silva, participou do mutirão. Ela destacou receptividade da 
comunidade em torno dos projetos sociais e o aumento das parcerias firmadas 
em prol dos mutirões, que contribui para levar mais serviços para as 
comunidades. 
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06.01.2016 13:47 
Variadas ações são realizadas em outubro de 2015   

  
Leverger recebe mutirão da Justiça Comunitária 
 

 
Com fila que ultrapassava os portões da Escola Estadual Leônidas de Matos, 
teve início o Mutirão da Justiça Comunitária no município de Santo Antonio de 
Leverger (34 km ao sul de Cuiabá), no dia 17 de outubro. O programa do 
Tribunal de Justiça mato-grossense tem como finalidade levar cidadania a 
quem precisa. 
   
Orientações jurídicas, atendimentos médico e dentário, corte de cabelo, 
oficinas, maquiagem, confecção de documentos, doação de mudas e palestras, 
foram alguns dos mais de 54 serviços gratuitos oferecidos pelo programa nesta 
edição. A novidade desta sexta edição do evento foram às consultas 
oftalmológicas, um dos serviços mais procurados pelos moradores da cidade e 
comunidades circunvizinhas. 
   
Segundo o coordenador estadual do programa Justiça Comunitária, juiz José 
Antonio Bezerra Filho, a expectativa é sempre superar o número anterior de 
atendimentos, entretanto, o foco é atender com dignidade cada pessoa que 
procura os serviços. “Queremos corresponder aos anseios da comunidade, 
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pois em geral que nos procura são pessoas carentes. Com esses atendimentos 
desmistificamos nossas ações, demonstrando a facilidade de acesso à 
Justiça”, ressaltou. 
   
Para o prefeito do município, Valdir Castro Filho, o mutirão representou uma 
grande festa para a sociedade de Leverger. “Esta é uma ação especial para 
todos nós, na medida em que trabalhando juntos estamos ofertando cidadania. 
O TJ e parceiros estão de parabéns, já que não mediram esforços para realizar 
o evento”, argumentou. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 07.01.2016 16:50 
TV.JUS relembra ação da Justiça Comunitária 

A retrospectiva da TV.JUS desta quinta-feira (7 de janeiro) relembra uma ação 
da Justiça Comunitária. A atividade, veiculada no dia 17 de março de 2015, 
busca levar cidadania aos moradores de Várzea Grande. 
  
A sala de Depoimento sem Dano é outro destaque da retrospectiva, já que a 
ferramenta tem contribuído para humanizar a coleta de depoimentos de 
crianças vítimas de algum tipo de violência. 
  
E ainda, reveja nesta edição uma atividade cultural realizada com um grupo de 
mulheres do presídio Ana Maria Couto, em Cuiabá. Recuperandas com bom 
comportamento tiveram a oportunidade de assistir a uma apresentação de 
teatro fora da unidade prisional. A ação é considerada muito importante para o 
processo de ressocialização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



08.01.2016 10:51 
Confira as iniciativas que marcaram dezembro 

  
Justiça Comunitária realiza expedição de Natal 
 

 
São 4 horas da manhã. O sol nem raiou na Comunidade de Cristal, localizada a 
70 quilômetros do município de Nossa Senhora do Livramento (42 km de 
Cuiabá), quando o aposentado Nelson Leite, 82 anos, levantou para pegar a 
estrada. Depois de percorrer nove quilômetros, de charrete, ele finalmente 
chegou à Comunidade de Coxo para participar da grande festa de Natal 
realizada pelo Programa Justiça Comunitária e diversos parceiros, no sábado 
(12 de dezembro). 
   
Com os braços carregados de roupas, brinquedos para os netos, panetone e 
cesta básica, seu Nelson é só alegria. “Valeu a pena acordar de madrugada 
para vir até aqui. As roupas novas eu já vou usar no Natal, a comida também é 
bem-vinda e ainda pude consultar com o médico, foi muito bom. Podia ter 
outras vezes”, afirmou. 
  
O aposentado está entre os cerca de 200 moradores das duas comunidades 
(Cristal e Coxo), que foram contempladas pelo programa. Além de brinquedos 
e cestas básicas, eles receberam atendimento médico, vacinas, medicamentos, 
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orientações de saúde e jurídicas, além de curso de pintura. A ação se 
transformou em uma grande confraternização de Natal a céu aberto. 
  
Quem também ficou feliz com a visita do programa à comunidade foi a dona de 
casa Clotildes da Costa, 37 anos, mãe de três filhos. “O que eu ganhei hoje 
aqui vai ajudar muito lá em casa. Neste momento de crise como este que 
estamos vivendo uma ação destas é muito bem-vinda, não só para a minha 
família, mas para todas as outras também, porque nós somos uma comunidade 
muito excluída pelo poder público”. 
   
Esta é a primeira vez, em 100 anos de existência das comunidades Cristal e 
Coxo, que uma ação destas é realizada no local. O presidente do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso, desembargador Paulo da Cunha, fez questão de 
participar da expedição natalina. Ele entregou presentes e cestas básicas, 
juntamente com os agentes comunitários. 
  
“Esta ação faz mais bem para nós do que para eles. É muito gratificante vir até 
uma comunidade como esta, pois sempre temos muito a aprender. Esta ação 
da Justiça Comunitária só foi possível de acontecer porque contou com a 
participação dos parceiros, dos agentes comunitários, dos voluntários, 
servidores, enfim, de todos aqueles que deixarem seus lares, seu dia de 
descanso, para estarem aqui hoje fazendo este trabalho em prol daqueles que 
precisam. A todos, meu muito obrigado”, destacou o presidente. 
   
O coordenador do Programa Justiça Comunitária, juiz José Antonio Bezerra 
Filho, fala da sua felicidade ao ver o projeto da expedição de Natal se tornar 
realidade. “Aquilo que nós sonhamos, que nós idealizamos, está aqui, se 
tornou real. Isso só foi possível porque todos os que estão aqui são 
vocacionados e acreditaram na ação. Sem o apoio da presidência do Tribunal 
de Justiça, dos diversos parceiros, dos agentes comunitários, dos servidores e 
do prefeito de Livramento, a expedição não teria acontecido. Esta comunidade 
existe tem 100 anos e nunca recebeu uma ação assim, isso é muito 
gratificante. Estou muito feliz e agradecido pela colaboração de todos. No 
próximo ano a Justiça Comunitária está com grandes projetos, vamos fazer 
muito mais. Meu muito obrigado a todos, que tenham um Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo, cheio de luz”. 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



14.01.2016 16:29 
TV.JUS divulga data da Corrida do Judiciário 2016 

Na edição desta quinta-feira (14 de janeiro), o jornal da TV.JUS exibe 
reportagem sobre a Corrida do Judiciário de 2016. Fique atento, pois a 
competição de rua será em julho. E mais, comarcas de Itiquira e Nobres vão ter 
expediente suspenso no dia 20 de janeiro. 
  
Assista também à reportagem sobre as vagas abertas para promoção e 
remoção de juízes, em Mato Grosso. As inscrições ficam abertas até a próximo 
terça-feira (19 de janeiro). No total são ofertadas sete vagas. Confira as demais 
informações na matéria. 
  
Não perca ainda os avanços do Programa Justiça Comunitária em ações 
realizadas por todo o Estado. Durante as ações são oferecidas às 
comunidades serviços jurídicos, médicos e orientações. Veja o resultado do 
trabalho realizado em 2015. É o Judiciário levando cidadania à Capital e ao 
interior de Mato Grosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.01.2016 18:28 
Ribeirinho Cidadão: preparativos são retomados 

 
Trabalhos a todo o vapor. Uma equipe do programa Justiça Comunitária 
retomou, na tarde desta quarta-feira (20 de janeiro), os preparativos para a 9ª 
edição do projeto Ribeirinho Cidadão, desenvolvido pelo Poder Judiciário de 
Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado e parceiros, que terá início no dia 
12 de fevereiro, com a parte fluvial. 
  
A equipe, composta por cerca de 20 voluntários, se reuniu em um galpão, 
localizado na Capital mato-grossense, com o juiz coordenador do projeto, José 
Antonio Bezerra Filho, e representantes da Defensoria Pública,  para realizar a 
separação e montagem de kits de roupas e toalhas doadas pela Receita 
Federal. Os conjuntos serão trocados durante o projeto. 
  
Segundo o magistrado, as roupas serão entregues em forma de permuta: 
receberá os kits quem recolher entre 30 e 50 quilos de lixo das margens dos 
rios e do entorno de suas casas. “Esta é uma forma de promover a 
conscientização ambiental. É também uma das metas do projeto Ribeirinho, 
difundir valores que possam dignificar cada vez mais as ações afetas ao meio 
ambiente, além de buscar inclusão social, promover a cidadania e pacificações 
e mediações de conflitos”, observou. 
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Para 2016, o projeto apresenta novidades. “Estamos levando agora 
ginecologistas, mastologistas, urologistas e médicos mais especializados, que 
vão fazer a diferença. Também estamos levando a Marinha do Brasil, que vai 
fazer parceria com centro cirúrgico, odontológico e apoio com helicóptero, se 
necessário”, conta o coordenador. 

  
Em outra oportunidade, o defensor público e também coordenador do projeto, 
Air Praeiro, pontuou que “o raciocínio que nós temos é: se o cidadão não 
consegue ter a prestação de serviço do Estado, este tem a obrigação de levar 
até eles.” O mesmo é ressaltado pelo juiz José Antonio, ao complementar que 
“sem essa ação, aquela população, inclusive a indígena, dificilmente teria esse 
tipo de serviço.” 
  
Nesta 9ª edição, com mais parceiros e ações planejadas, a expectativa para a 
realização do projeto é grande. “Vamos fazer com que as pessoas acreditem 
cada vez mais que é possível nos doarmos. Serão 17 dias de expedição, e que 
eu falo que cada um que faz parte (do projeto) volta com uma coisa diferente, 
uma missão diferente. É possível fazer? É possível, desde que acredite, e nós 
acreditamos”, finaliza o magistrado. 
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02.02.2016 18:15 
Presidente faz balanço do 1º ano de gestão 

 

Nesta terça-feira (2 de fevereiro) o presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, desembargador Paulo da Cunha, a vice-presidente, desembargadora 

Clarice Claudino da Silva, e a corregedora-geral da Justiça, desembargadora 

Maria Erotides Kneip, completam um ano à frente do Judiciário Mato-

grossense. No dia 2 de fevereiro de 2015 eles assumiram a alta administração 

desta Corte com o objetivo de trabalhar em pleno alinhamento com o 

Planejamento Estratégico delineado para nortear as diretrizes da instituição por 

seis anos (2015/2020). 

  
Para que o trabalho tivesse início, a atual gestão foi projetada em cima de três 
importantes pilares: gestão de pessoas, gestão de processos e gestão 
tecnológica. O primeiro passo foi contratar uma empresa de consultoria para 
auxiliar na modernização da gestão, por meio da reestruturação dos principais 
processos e arquiteturas organizacionais. 
  
Dentro deste tripé, a gestão tem atuado fortemente na implantação do 
Processo Judicial Eletrônico, o PJe, que deixou de ser um projeto da TI para se 
transformar em um projeto do Poder Judiciário de Mato Grosso. 
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A pacificação social também é uma das prioridades desta administração, que 
tem apoiado, valorizado e investido ainda em projetos sociais voltados para o 
cidadão, a fim de levar inclusão social, principalmente para as famílias de baixa 
renda. Outro ponto forte da gestão tem sido a valorização dos servidores, por 
meio de capacitações, cursos e benefícios. 
  
O presidente Paulo da Cunha fala nesta entrevista um pouco do que foi 
realizado neste primeiro ano à frente do Tribunal de Justiça. Confira. 
   
TJMT – O Poder Judiciário de Mato Grosso tem atuado fortemente em 
projetos sociais, mostrando que o papel da Justiça é também levar 
cidadania e inclusão social às pessoas? 
  
Paulo da Cunha – Com certeza. Entre outros projetos sociais realizados pelo 
Tribunal de Justiça, destaco dois que tiveram grande êxito neste primeiro ano 
de gestão. Um deles é a Justiça Comunitária, que ampliou o número de 
atendimentos em 2015 e expandiu os serviços para outras comarcas do 
interior. O programa leva cidadania e inclusão social à população de baixa 
renda, por meio de orientações jurídicas e serviços de saúde e educação. O 
trabalho é realizado com o apoio de mais de 60 parceiros. Quero aproveitar a 
oportunidade para agradecer o empenho de cada um, já que todos os serviços 
ofertados não têm nenhum custo para o cidadão. Para se ter ideia da dimensão 
desta iniciativa, só neste primeiro ano de gestão foram mais de 23 mil 
procedimentos realizados. 
  
Outro projeto grandioso é o Ribeirinho Cidadão, realizado juntamente com a 
Defensoria Pública e Governo do Estado. O sucesso do projeto é tamanho que 
este ano já está na sua 9ª edição. São mais de 70 profissionais que levarão 
assistência jurídica, de saúde e assistência social a mais de 40 comunidades 
ribeirinhas. No ano passado foram 11 mil atendimentos realizados. Quero 
também aqui aproveitar para agradecer a todos estes abnegados que dedicam 
seu tempo e seu trabalho em prol daqueles que necessitam do poder público 
em meio ao Pantanal. Aproveito para anunciar o Ribeirinho deste ano, que será 
realizado entre os dias 12 e 29 de fevereiro. A abertura será em Santo Antonio 
de Leverger e contará com a presença do governador do Estado, Pedro 
Taques, um grande parceiro do projeto este ano, e do defensor-público-geral, 
Djalma Sabo Mendes. 

 

 

 

 

 

 

 



04.02.2016 18:31 
TV.JUS: poderes discutem implantação de câmara 

Veja na TV.JUS desta quinta-feira (4 de fevereiro) como foi a reunião entre os 
poderes Judiciário e Executivo para discutir a questão das liminares da saúde 
em Mato grosso. A implantação da Câmara de Conciliação e Mediação tem por 
objetivo evitar novos processos na Justiça e promover mais celeridade às 
demandas do cidadão. 
  
No quadro ‘O que que é isso?’, saiba o que significa o termo Regime Aberto. 
  
Saiba como funcionará o Tribunal de Justiça no período de Carnaval. 
  
E veja também, Justiça Comunitária auxilia senhor de 62 anos que vive em 
situação de abandono, na Capital, sem condições mínimas de higiene. A 
equipe trabalha para mudar essa realidade e garantir cidadania ao idoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.02.2016 12:11 
Justiça Comunitária presta atendimento a idoso 

 

Um idoso do bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá, recebeu o atendimento do 

programa Justiça Comunitária, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). 

A ação ocorreu após a denúncia de moradores do bairro, que relataram a 

situação insalubre em que vive o senhor Pedro Paulo de Almeida Sena, de 61 

anos. 

  
A pedido do coordenador estadual do programa, juiz José Antonio Bezerra 
Filho, a agente comunitária Silvia Adriana Soares foi à residência do idoso, 
encontrando-o sozinho e com sérios problemas de saúde. O local estava sem 
as mínimas condições de higiene. 
  
“Constatei ao chegar à casa do Seu Pedro que ele está em estado total de 
vulnerabilidade, não possuindo renda alguma, tanto que se alimenta apenas de 
mantimentos doados por vizinhos. A saúde é outra situação assustadora, pois 
ele está com feridas enormes nos pés e nas duas pernas, morando numa casa 
totalmente suja”, revela a agente. 
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Para saber o real problema de saúde do idoso, a agente comunitária entrou em 
contato com a assistente social do Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) e com os médicos do PSF do bairro, quando soube que a situação do 
seu Pedro é recorrente. Recentemente ele ficou internado por um mês no 
Pronto Socorro da Capital. 
  
“Por ser um clínico geral não foi dado um diagnóstico definitivo para o caso, 
entretanto, o médico me deu um encaminhamento solicitando vaga no hospital 
Júlio Muller, onde há tratamento para doenças infecciosas, que é a suspeita. 
De qualquer modo, acompanharemos de perto o caso até a conclusão do 
tratamento”, explica. 
  
A coordenação do Justiça Comunitária, por sua vez, já encaminhou ofício 
relatando a situação do idoso ao Ministério Público do Estado (MPE) e pedindo 
providências quanto ao caso. 
  
De acordo com a gestora estadual do Justiça Comunitária, Tatiane Guerra, 
embora não seja atribuição do programa este tipo de serviço, seus membros 
não poderiam se furtar à responsabilidade. “Não é nossa função oferecer 
atendimento, mas de imediato contatamos a agente comunitária para 
atendimento imediato. Temos como papeis o encaminhamento para os 
parceiros competentes e a mediação, por isso vamos informar o MPE”. 
  
A coordenadora lamenta ainda que ações dessa natureza são atendidas quase 
diariamente pelos agentes comunitários, que também atendem durante os 
mutirões da Justiça Comunitária. 
  
Justiça Comunitária 
  
O programa consiste em levar às pessoas serviços de orientação jurídica, 
inclusão social e cidadania. Atualmente o programa conta com mais de 60 
parceiros, entre instituições e autarquias. Além disso, ações desenvolvidas pelo 
Tribunal de Justiça também são levadas às comunidades de várias comarcas 
do Estado. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



18.02.2016 18:53 
TV.JUS: Justiça acompanha caso de idoso abandonado 

Confira na TV.JUS desta quinta-feira (18 de fevereiro): Justiça Comunitária 
ajuda idoso abandonado em situação de miséria, em um bairro da Capital. O 
homem está no hospital e recebe apoio da justiça. 
  
Investimento em servidores: TJMT oferece coaching a gestores para auxilia-los 
no desenvolvimento de projetos e garantir mais celeridade processual. 
  
Veja ainda: Poder Judiciário prioriza área tecnológica, que tem sido 
fundamental para que a justiça estadual atinja maior nível de eficiência na 
prestação de serviços. Uma das marcas do avanço é o Processo Judicial 
eletrônico (PJe). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.02.2016 18:05 
Agentes da Justiça Comunitária recebem palestra 

 

Agentes do programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT) participaram de palestra com a superintendente do Procon-MT, 
Gisela Simona, na tarde desta terça-feira (23 de fevereiro), na Escola dos 
Servidores do Poder Judiciário. Na oportunidade, puderam conhecer um pouco 
mais sobre as relações de consumo para que possam orientar as pessoas que 
os procuram nas diversas comunidades em que atuam. Atualmente existe uma 
grande demanda de conflitos envolvendo o consumidor e, consequentemente, 

a grande parte das ações é 
relacionada a consumo. 
  
É importante também que os agentes 
comunitários saibam quais são os 
principais direitos do cidadão e as 
principais lesões causadas ao 
consumidor. Foi o que explicou a 
superintendente ao mencionar que o 
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importante é passar a definição de relação de consumo para os agentes 
comunitários levarem essa mensagem às comunidades, até para que eles 
identifiquem quando a matéria é relacionada a Direito do Consumidor. 
  
Foram abordados também os principais problemas que estão chegando ao 
Procon, como análise de uma conta de energia elétrica, de água ou a compra 
de um produto, para que os agentes comunitários possam mediar conflitos e 
esclarecer como fazer esse encaminhamento ao órgão competente. “O agente 
tem que estar cada vez mais esclarecido. Para isso trouxemos a relação dos 
principais documentos que o Procon pede para o consumidor e uma orientação 
que seja eficiente e que atenda o interesse do cidadão que procura o agente 
comunitário”, salientou Gisela. 
  
Cada vez mais a população está entendendo o papel do agente comunitário, 
que auxilia na solução de conflitos e faz as devidas orientações e 
encaminhamentos diretamente nos bairros e comunidades onde atuam. Como 
é o caso da agente Rosane Nunes da Silva, que atua há um ano no distrito da 
Guia. Ela disse adorar o que faz porque ajuda muitas pessoas que não têm 
conhecimento a buscar os seus direitos. Com essa palestra ela avalia que pode 
aprimorar seus conhecimentos para orientar aqueles que a procuram. 
  
“Muitas pessoas nos procuram por 
não saberem dos seus direitos, 
principalmente lá na Guia, que é uma 
comunidade carente. Nem sempre 
todos sabem essas informações que 
adquirimos nessa palestra. Por isso a 
Justiça Comunitária é muito 
importante na vida das pessoas, 
principalmente das mais carentes, 
porque ajuda a resolver o seu 
problema de forma mais rápida, 
dependendo da situação”. 
  
O agente comunitário Dênis Flavio de Oliveira Santana atende no bairro Três 
Barras, em Cuiabá, e lá, conforme ele contou, por ser uma região muito 
extensa, com uma grande demanda, o trabalho é desenvolvido com as 
lideranças locais. As questões mais corriqueiras de atendimento são 
relacionadas a documentos. Ou extravio, perda, furto ou que se deterioraram 
com o tempo. Mas também existem muitas reclamações voltadas para o Direito 
do Consumidor, como telefonia móvel, contas de energia e água. 

  
“Essas palestras são muito 
importantes até para o nosso próprio 
conhecimento, para não ficarmos 
sem aprendizado e pararmos no 
tempo. Capacitações constantes 
como esta são muito importantes 
para renovarmos o conhecimento. A 
área do consumidor, por exemplo, 
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tem muita mudança nas leis e precisamos estar preparados para os 
atendimentos, principalmente nós que oferecemos esse tipo de atendimento”. 
  
Os participantes da palestra receberam ainda o Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor, além de folhetos explicativos sobre documentação necessária 
para fazer reclamações em diversas áreas, bem como panfleto orientativo 
sobre práticas abusivas contra o consumidor e dicas para compra de produtos. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01.03.2016 11:03 
Justiça Comunitária amplia atendimento em 2015 

A Justiça Comunitária, programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT), ampliou o número de atendimentos em 2015 e expandiu os serviços 
para outras comarcas do interior do Estado. No primeiro ano de gestão 
(fevereiro de 2015 a janeiro de 2016), apenas em Cuiabá e nos municípios 
vizinhos foram realizados 23.458 procedimentos. 
  
O programa leva cidadania e inclusão social à população de baixa renda, por 
meio de orientações jurídicas e serviços de saúde e educação. O trabalho é 
realizado com o apoio de mais de 60 parceiros (órgãos públicos, voluntários e 
empresas). Todo o serviço é ofertado sem nenhum custo para os moradores. 
  
Ao longo do ano foram feitos seis grandes mutirões. O primeiro deles no bairro 
Tijucal, onde foram realizados 1.061 atendimentos. Os moradores contaram 
com diversos serviços, entre eles da área médica, prestado pela equipe do 
Programa Bem Viver, e outros parceiros. Foram ofertadas oficinas de costura, 
de cartoon, além de ações das equipes da Defensoria Pública, Rede Cidadã, 
Cemulher e Unijuris. 
  
Logo em seguida foi a vez dos moradores do bairro Pascoal Ramos, onde 
1.667 atendimentos foram realizados. Com relação ao primeiro mutirão do ano, 
houve um aumento de 57% no número de atendimentos. Uma das razões para 
o crescimento deve-se à chegada de novos parceiros, que passaram a integrar 
o projeto. 
  
O coordenador da Justiça Comunitária no Estado, juiz José Antonio Bezerra 
Filho, ressalta que a vinda de novas instituições e apoiadores foi fundamental 
para que o número de atendimentos pudesse ser ampliado. Durante o ano 
mais e mais pessoas foram somando forças ao projeto, fazendo com que 2015 
terminasse com mais de 60 instituições, públicas e privadas, parceiras. “E 
queremos mais. Tem muito trabalho a ser feito”, afirma o magistrado. 
  
Com novos serviços sendo ofertados gratuitamente, o projeto alçou novos vôos 
e chegou no mês de agosto na Comunidade de Nossa Senhora da Guia. Na 
oportunidade as pessoas puderam ter acesso ao dentista, receber orientações 
jurídicas, receber vacinas, emitir o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), 
entre outros serviços que foram ofertados sem nenhum custo para o cidadão. A 
ação foi tão positiva que resultou em 5.103 atendimentos. 
  
E seguindo a proposta de realizar um mutirão por mês, em setembro a Justiça 
Comunitária chegou ao bairro Altos da Glória, em Cuiabá, prestando mais de 
quatro mil atendimentos. 
  
Conforme o juiz José Antonio, o projeto procurou ao longo do ano dar 
prioridade à escolha de lugares mais afastados para a realização dos mutirões 
justamente porque nestas localidades a população não tem acesso a muitos 
dos serviços que são levados para os mutirões. “Isso é o que tem dignificado a 



ação e fortalecido os laços entre os parceiros. É uma grande rede de 
responsabilidade”, acrescentou. 
  
Quem também foi contemplado com o projeto foi o município de Nossa 
Senhora do Livramento, onde um grande mutirão foi realizado no mês de 
outubro com quase seis mil atendimentos. Esta foi a sexta edição da Justiça 
Comunitária em 2015. Este projeto foi bastante marcante, porque incluiu três 
novos parceiros: Seguro Dpvat, MT Fomento e um médico oftalmologista. 
  
“A população estava pedindo por esses serviços e, por isso, entramos em 
contato com as instituições propondo a parceria. Além de termos incluído todos 
os programas do Tribunal de Justiça, fizemos parcerias com o Estado, 
municípios e diversas instituições. Hoje, a Justiça Comunitária oferece mais de 
60 serviços à população durante os mutirões”, destaca o coordenador. 
  
Em seguida foi a vez do município de Santo Antonio de Leverger (34 km ao sul 
de Cuiabá) receber a caravana da Justiça Comunitária, que conseguiu realizar 
5.656 atendimentos ao público, nas mais diversas áreas. Foram ofertados mais 
de 50 tipos de serviços pelos parceiros do programa. 
  
Durante o mutirão foram feitas orientações jurídicas, atendimentos médico, 
dentário e oftalmológico, corte de cabelo, oficinas, maquiagem, confecção de 
documentos, cartão SUS e carteira de trabalho, além de doação de mudas de 
plantas nativas e 11 diferentes tipos de palestras. 
  
E para encerrar o ano em grande estilo a Justiça Comunitária fez duas grandes 
ações, uma expedição natalina, em Nossa Senhora do Livramento, e um 
casamento comunitário, em Alto Paraguai. 
  
A expedição levou presentes e cestas básicas para duas comunidades 
carentes localizadas na zona rural do município de Nossa Senhora do 
Livramento, Cristal e Coxo. O evento foi realizado pelos programas Justiça 
Comunitária e Bem Viver, com a participação de diversos parceiros. No 
casamento comunitário 45 casais puderam oficializar a união. Tudo sem 
nenhum custo para as partes. 
  
A Justiça Comunitária não se limitou apenas a fazer mutirões. Outro foco 
trabalhado durante 2015 foi a expansão do projeto para o interior do Estado. 
Hoje ela está presente também nas comarcas de Sorriso, Barra do Garças e 
Jaciara. O projeto está em funcionamento ainda nos municípios de Várzea 
Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães e Lucas do Rio Verde. 
  
Como o programa é estadual, sua expansão tem o foco principal de 
desenvolver atividades voltadas para o social, atendendo não somente as 
cidades polos, mas também todas em seu entorno. “O mais gratificante foi ver 
que todos se comprometeram a somar esforços, desde o juiz diretor até a 
comunidade. É a Justiça Comunitária tomando ares de profissionalismo. Voltei 
das comarcas motivado e acreditando, mais uma vez, que é possível fazer a 
diferença”, afirma o coordenador. 
  



Além dos mutirões os agentes comunitários fazem um trabalho diário de visitas, 
somado aos atendimentos nos postos da Justiça Comunitária. Só em 2015 
foram 3.658 atendimentos (informações, encaminhamentos e orientações). 
Além disso, foram realizadas 72 mediações e 176 estão aguardando 
agendamento. 
  
Os agentes atuaram ainda fazendo palestras semanalmente sobre diversos 
temas, como: doenças sexualmente transmissíveis, drogas, relação familiar, 
entre outros assuntos, em várias escolas da Capital. 
  
“Dentro do que planejamos para este primeiro ano de gestão, superamos as 
expectativas. Para que isso acontecesse o apoio da alta administração do 
Tribunal de Justiça e dos parceiros foi fundamental. Só tenho palavras de 
agradecimento. Primeiro a Deus, depois a equipe e a todos os parceiros que 
acreditaram na importância social do trabalho realizado pela Justiça 
Comunitária. O sorriso e o abraço de cada pessoa nos faz olhar para traz e 
dizer: valeu a pena”, afirma o juiz José Antonio. 
  
Conforme ele, os projetos para 2016 são grandes. “Vamos continuar 
trabalhando na expansão da Justiça Comunitária, para que ela chegue a outras 
comarcas do interior do Estado. Muitos dos novos magistrados que 
ingressaram no Poder Judiciário em 2015 conheceram um pouco do projeto e 
manifestaram interesse em levá-lo para as comarcas para as quais foram 
designados. Além disso, vamos trabalhar no sentido de ampliar o número de 
agentes comunitários. Hoje temos 100, nossa meta é dobrar este número, 
porque o trabalho deles é fundamental para o sucesso do projeto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



02.03.2016 15:04 
Justiça Comunitária promove palestra 

 

Agentes que integram o programa Justiça Comunitária, do Tribunal de Justiça 

do Estado, participaram de uma palestra com o procurador-chefe do Ministério 

Público do Trabalho em Mato Grosso, Fabrício Gonçalves de Oliveira, sobre 

direitos trabalhistas, na noite desta terça-feira (1º de março), na Escola dos 

Servidores do Poder Judiciário. 

  
Dentre os temas abordados pelo procurador estavam as áreas de atuação do 
MPT, o caminho a ser seguido pela população para efetuar uma denúncia, o 
que pode ser denunciado e quais as competências do órgão. Além dos direitos 
que o trabalhador tem quanto ao labor. 
  
Segundo o especialista, os cidadãos sabem que existe um local onde podem 
recorrer, porém, não têm conhecimento sobre o rol de atividades ofertadas pelo 
Ministério Público do Trabalho. “Temos grande interesse que a sociedade saiba 
qual é nossa incumbência, pois estamos aqui para resguardar a população 
trabalhadora e garantir a dignidade humana. E levar esse conhecimento aos 
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agentes comunitários é o primeiro passo para que o cidadão entenda quais 
seus direitos na área trabalhista e onde poderá requerê-los”, explicou. 
  
Oliveira citou como situações 
comuns detectadas pelo MPT e que 
podem ser recebidas e direcionadas 
pelos agentes comunitários, o 
trabalhado em situação análoga à 
escravidão, o trabalho infantil e os 
acidentes de trabalho com morte. 
“Infelizmente, são casos mais 
corriqueiros do que desejamos e 
podem ser tanto relatados 
diretamente pelos agentes ao MPT 
ou eles podem orientar os 
trabalhadores a denunciar a 
situação”, relatou. 
 
 A ação do Judiciário de capacitar seus agentes sobre o tema foi louvada pelo 
procurador. “É essencial que o Poder Judiciário instrua seus colaboradores 
sobre direitos dos trabalhadores, pois evita que o cidadão perca tempo em 
buscar seus direitos. Afinal, as lesões trabalhistas em geral afetam uma 
pessoa, mas poderiam se propagar por toda a sociedade”, alertou. 

  
A preocupação em levar novas práticas para 
atendimento das comunidades é recorrente 
entre os agentes do programa Justiça 
Comunitária. Foi o que citou a agente 
comunitária Nilza Amaral, que atende a região 
do Despraiado. “Quando estamos nas 
comunidades somos questionados sobre os 
mais diversos assuntos, e a área trabalhista é 
um deles. E estar preparado para responder a 
essas dúvidas é muito positivo para nosso 
trabalho. Quanto mais informações 
recebermos, mais aprimoramos nosso 
conhecimento”, enfatizou. 
  

 
Para o agente comunitário da região do Três Barras, Denis Flávio de Oliveira 
Santana, a capacitação garante mais qualidade na informação levada ao 
cidadão. “Saber mais a fundo sobre direitos do trabalho facilita a vida do nosso 
atendido, já que lá mesmo no bairro ele pode saber o que fazer e quais 
procedimentos tomar, por meio da informação que transmitiremos. Quando 
aprendemos sobre o assunto, ganha o agente que é habilitado e a 
comunidade, que recebe a informação segura e célere”, frisou. 
  
Denis alegou que as dúvidas mais frequentes que recebe referem-se à 
rescisão contratual de trabalho, solicitação do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e como é calculado o tempo de serviço. 
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11.03.2016 12:25 
Justiça Comunitária faz mutirão em Jaciara 

Dando início à agenda de trabalho do Programa Justiça Comunitária, realizado 
pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e diversos parceiros, será 
realizado no dia 19 de março o primeiro mutirão na Comarca de Jaciara (144 
km de Cuiabá). O evento, que contará com a presença do presidente do TJMT, 
desembargador Paulo da Cunha, será realizado das 13 às 17 horas, na Escola 
Estadual Modelo Santo Antônio. 
 

 
Todas as atividades que serão desenvolvidas pelo programa este ano foram 
discutidas na manhã de quinta-feira (10 de março) durante reunião dos 
membros do Conselho da Justiça Comunitária. O programa leva cidadania e 
inclusão social à população de baixa renda, por meio de orientações jurídicas e 
serviços de saúde e educação. O trabalho é realizado com o apoio de mais de 
60 parceiros (órgãos públicos, voluntários e empresas). Todo o serviço é 
ofertado sem nenhum custo para os moradores. 
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Jaciara está entre as nove comarcas do Estado que contam com o programa 
da Justiça Comunitária. Instalada no dia 30 de novembro de 2015, a Comarca 
está entre as três que passaram a contar com o programa no ano passado, 
participando assim do ciclo de expansão da Justiça Comunitária no interior do 
Estado. 
  
Em Jaciara o programa tem à frente o juiz diretor do foro, Francisco Ney Gaíva, 
que na inauguração do posto da Justiça Comunitária fez questão de ressaltar a 
importância dos serviços prestados pelo programa, tendo em vista a 
quantidade de comunidades carentes que serão atendidas, tanto na zona 
urbana quanto na zona rural. 
  
No dia 2 de abril o mutirão da Justiça Comunitária será realizado na Comarca 
de Sorriso (420 km de Cuiabá). Em Cuiabá ainda será definido os locais onde 
serão realizados os mutirões, tendo em vista a lista de espera, que é grande. 
Além disso, os mutirões serão realizados apenas até o mês de junho, já que a 
partir de julho tem início o período eleitoral. Como o programa tem as 
prefeituras como parceiras, no segundo semestre não haverá mutirões. 
  
Os trabalhos da Justiça Comunitária, porém, não param. Os agentes continuam 
fazendo atendimento nos postos, além das visitas nas residências. Outro 
trabalho que vem crescendo dentro do programa é busca pela pacificação de 
conflitos por meio da mediação e da conciliação. Todos os agentes que atuam 
em Cuiabá e Várzea Grande foram capacitados pelo Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), do Tribunal de 
Justiça, tendo como base as normas da Resolução 125, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). 
  
Todos os agentes são capacitados para atuar com mediação e conciliação. O 
resultado deste trabalho já pôde ser observado em 2015, quando a Justiça 
Comunitária realizou cerca de 200 mediações. 
  
Casamentos – No dia 14 de dezembro de 2015 o programa realizou o sonho de 
45 casais, realizando um casamento comunitário no município de Alto Paraguai 
(218 km de Cuiabá). O evento resultou em uma parceria entre a Justiça 
Comunitária e a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), 
que terá início este ano com a realização de 10 casamentos comunitários em 
10 municípios. 
  
A intensa agenda começa no mês das noivas, no dia 6 de maio no município 
de Diamantino. No dia 7 é a vez de Alto Araguaia, depois Cáceres (20/05), 
Porto Espiridião (21/05), Juara (03/06), Mirassol D´Oeste (13/06), Dom Aquino 
(17/06), Confresa (24/06), Ribeirão Cascalheira (25/06) e Canarana, com data 
a ser definida pela Setas. 

 
  

 

 



14.03.2016 17:59 
Fórum de Poconé realiza exposição artística 

 

Quem pensa que o único papel do fórum é a aplicação das leis, engana-se. O 

local também pode e deve ser usado para provocar na sociedade a consciência 

de cidadania e a responsabilidade social. Foi com esse objetivo que a juíza 

diretora da Comarca de Poconé (104 km ao Sul), Kátia Rodrigues Oliveira, 

disponibilizou o hall de entrada do fórum para realizar uma exposição artística, 

entre os dias 8 e 18 de março. 

  
A ideia de realizar a exposição surgiu de um insight da agente comunitária do 
projeto Justiça Comunitária, Marely Amorim de Arruda. “Estou acompanhando 
uma senhora idosa que está hospitalizada. E, recentemente, quando estive no 
SESC/CAP em fevereiro deste ano para participar das ações do Programa 
Ribeirinho Cidadão vi uma escultura que estava sendo exposta no local que se 
assemelhava muito à imagem da senhora. Fiquei muito chocada em como o 
artista conseguiu retratar tão bem a realidade. E, por isso, sugeri à Dra. Kátia 
que expusesse uma das obras no fórum e ela acatou prontamente”, contou. 
  
A obra em questão chama-se “Morador de Rua”, de autoria de Junne Fontenele 
Cardoso. Nascido em Tiaguá, no Ceará, o artista se mudou para Cuiabá em 
2004, onde reside. Sua inspiração para esta obra foi o sofrimento e o abandono 
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dos mendigos que vivem na Capital. Esta entre outra esculturas, faziam parte 
de uma exposição do artista no SESC/CAP de Poconé. 
  
Segunda a juíza diretora da Comarca de Poconé, Kátia Rodrigues Oliveira, é a 
primeira vez que o Fórum de Poconé abra suas portas para receber uma 
exposição artística. “Temos diversos projetos de cunho social aqui no Poder 
Judiciário e acredito que abrir um espaço para que as pessoas possam refletir 
e ter um novo olhar sobre as questões sociais é muito oportuno”, disse. 
  
Sobre a obra, a magistrada ressaltou que tem causado bastante impacto em 
quem visita a unidade judicial. “A obra choca, porque mostra a realidade como 
ela é, sem floreios. E as reações aqui no fórum têm sido as mais diversas. E é 
justamente esta a nossa proposta, gerar debate e reflexão sobre as questões 
sociais”, revelou. 
  
Exposição - Quem quiser contemplar a obra, pode ir até o hall do fórum, das 
12h às 19h, entre os dias 8 e 18 de março. A visitação é gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.03.2016 11:51 
Justiça Comunitária combate mosquito Aedes aegypti 

 

O combate ao mosquito Aedes aegypti, em Cuiabá, ganhou reforços. Os 
agentes de justiça e cidadania do programa Justiça Comunitária, do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso, têm visitado os bairros da capital mato-grossense 
para, além de informar sobre direitos e a importância da mediação de conflitos, 
alertar os moradores sobre os cuidados com o ambiente doméstico. 
  
Um dos bairros que recebeu orientações dos agentes foi o Jardim 
Florianópolis, que possui uma base da Justiça Comunitária. Sem 
pavimentação, com diversos terrenos baldios e córregos a céu aberto, o 
cenário se mostra favorável à proliferação do mosquito. 
  
Durante a visita, em uma das casas, a agente Silvia Adriana Soares encontrou 
Dalviana Pereira dos Reis, uma jovem estudante de 18 anos, grávida de cinco 
meses da tão esperada Agatha Vitória. 
  

Na casa da estudante, nenhum foco 
do mosquito foi encontrado. “Eu 
percebi que a moradora se previne 
bastante”, comentou a agente. 
Ciente dos problemas existentes no 
bairro em que mora, Dalviana afirma 
que procura deixar sua casa sempre 
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arrumada. “Eu cuido da caixa d’água e dos vasos de planta”, destacou a 
estudante. 
  
Preocupada com a epidemia do Zika 
Vírus e com os casos de 
microcefalia, Dalviana afirma que, 
além de reforçar os cuidados 
particulares, os vizinhos também 
estão engajados na luta contra o 
mosquito. “Eu tenho passado 
repelente e usado calça na parte da 
tarde. Além disso, agora que eu 
estou gestante, os vizinhos me 
ajudam, porque não é fácil só eu 
cuidar e eles não, né?”. 
  
A agente comunitária orientou os moradores sobre a importância do combate 
aos mosquitos e deixou claro que a pior punição para os que não colaboram é 
a própria doença transmitida pelo Aedes aegypti. “É uma preocupação muito 
grande isso que vem acontecendo”, comentou. “Antes era uma coisa pequena 
e agora ficou grande, então a gente tem que ter esse cuidado. Se ela 
engrandeceu dessa maneira, é porque o cuidado não foi feito antes, né?”. 
  
Prevenção – Ainda não existe tratamento para as doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti. No entanto, é possível tratar seus sintomas, com o 
uso de antialérgicos e muita hidratação. Por isso, a prevenção é a única arma 
contra o mosquito. 

  
Qualquer vasilhame, copo plástico, 
latinha, embalagem, lixeira e até 
tampinha de refrigerante pode se 
tornar criadouro do mosquito. 
Segundo dados divulgados pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
70% do total de mosquitos adultos 
são reproduzidos em grandes 
criadouros, como barris d’água e 
grandes reservatórios. Por isso, é 
importante não deixar recipientes 

abertos ou com a boca para cima, para evitar o acúmulo de água. 
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16.03.2016 14:22 
Justiça Comunitária: juízes trocam experiências 

Conhecer in loco a estrutura física, documental e a legislação do Programa 
Justiça Comunitária do Distrito Federal. Este foi o objetivo do coordenador 
estadual do programa em Mato Grosso, juiz José Antonio Bezerra Filho, no 
início deste mês. 

 
A princípio, o magistrado foi recebido pela coordenadora do Justiça 
Comunitária do TJDFT, juíza Gláucia Salsarelli, que o levou a cidade satélite de 
Ceilândia, onde fica a sede da JC. No local foram apresentados os resultados 
obtidos pela unidade, que existe há 16 anos. “Como trabalhamos com o Justiça 
Comunitária é natural ter curiosidade sobre as atividades realizadas por 
Brasília, que é referência nacional no assunto”, justifica. 
  
Atualmente o programa JC do Distrito Federal conta com 17 servidores e uma 
equipe multidisciplinar para realizar os atendimentos, que são feitos apenas em 
Ceilândia. 

 Na ocasião, o juiz também 
apresentou para um grupo de 25 
pessoas as ações efetuadas por meio 
do TJMT e os índices alcançados pelo 
programa em Mato Grosso, nesta 
atual gestão. “Os colegas ficaram 
absolutamente encantados e 
surpresos com as ações que 
executamos aqui. Graças ao trabalho 
realizado, hoje o Justiça Comunitária 
está presente em oito municípios 
mato-grossenses e tem inúmeras 
frentes de atuação”, ressalta Bezerra. 
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Conforme o magistrado, as expectativas foram superadas no encontro, na 
medida em que houve uma troca significativa de experiências entre as 
unidades. “Neste encontro todos ganharam, tanto Mato Grosso como o Distrito 
Federal mostraram que tem aprendizado a oferecer”, frisa. 
  
Justiça Comunitária - Hoje, o programa tem unidades nos municípios de 
Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, 
Lucas do Rio Verde, Jaciara e Poconé. O trabalho é realizado com o apoio de 
mais de 60 parceiros (órgãos públicos, voluntários e empresas). 
  
Somente no primeiro ano de gestão, de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, 
apenas em Cuiabá e nos municípios vizinhos foram realizados 23.458 
procedimentos. Todo o serviço é ofertado sem nenhum custo para os 
moradores. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.03.2016 18:58 
TV.JUS: Justiça Comunitária atende em Jaciara 

A equipe do programa Justiça Comunitária, do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso, fará atendimento na Comarca de Jaciara (144 km ao sul de Cuiabá) no 
próximo sábado (19 de março). Este é o primeiro mutirão do programa em 
2016. Confira os detalhes na edição desta quinta-feira (17 de março) da 
TV.JUS. 
  
A Caravana da Saúde também retomou as atividades e visita nesta quinta e 
sexta-feira (17 e 18 de março) a Comarca de Alta Floresta. Este ano a equipe 
deve visitar outras 10 unidades judiciárias. 
  
No quadro Judiciário Responde, veja sobre a lei que aumenta a licença 
paternidade de cinco para 20 dias. A decisão foi sancionada pela presidente da 
República no Dia Internacional da Mulher, como uma conquista de igualdade 
de direitos, priorizando a família. 
  
E ainda, confira a visita de acadêmicos de Direito da Universidade de Cuiabá à 
sede do Poder Judiciário de Mato Grosso. O tour marca a retomada do 
programa Nosso Judiciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.03.2016 11:16 
Abandono de incapaz é crime 

Aos 62 anos de idade, Pedro Paulo de Almeida Sena morava sozinho numa 
casa sem as mínimas condições de higiene, no bairro Jardim Florianópolis, em 
Cuiabá. Apesar de ter três filhos, um deles morando no mesmo bairro, o idoso 
se encontrava em total condição de abandono e dependia da água da chuva 
para conseguir matar a sede e tomar banho. Casos como esse estão se 
tornando cada vez mais comuns. O que nem todos sabem é que deixar 
pessoas incapazes à própria sorte é crime e se enquadra na legislação como 
Abandono de Incapaz. 
  
Conforme explica a juíza da Terceira Vara Especializada de Família e 
Sucessões de Várzea Grande, Jaqueline Cherulli, o abandono de incapaz está 
previsto no artigo 133 do Código Penal. “Abandonar pessoa que está sob seu 
cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de 
se defender dos riscos resultantes do abandono, pode resultar em pena de 
detenção, de seis meses a três anos, conforme a gravidade dos danos 
causados ao incapaz”, esclarece. 
  
No caso do seu Pedro, a magistrada reforça que o idoso também está 
amparado pela Lei do Idoso. “A Lei exige que os filhos cuidem dos pais quando 
estes não tiverem condições de viver sozinhos. E, caso a família não tenha 
recursos para cuidar deste idoso, ela deve comunicar algum órgão competente 
para assumir a guarda do incapaz”, explica. 
  
A juíza destaca ainda que o abandono de incapaz abrange menores de 16 
anos, idosos e quaisquer pessoas que estejam desprovidas de consciência e 
não possam responder por seus atos ou agir sozinhas, como no caso dos 
acidentados. 
  
A magistrada, entretanto, chama atenção para a necessidade de ponderar caso 
a caso, para que a ausência de cuidados por instantes não seja entendida 
como uma conduta passível de penalização criminal. “Depende muito de cada 
situação e da intenção do cuidador. É imprescindível usar o bom senso. Deixar 
uma criança por horas dentro de um carro e causar alguma lesão a ela, por 
exemplo, é responsabilidade dos pais. Mas, no caso de estar chovendo e o pai 
sair do carro sozinho para abrir o portão de casa, o bom senso pode definir que 
não houve crime”, argumenta. 
  
Ela relembra de um caso de uma senhora idosa que tinha problemas 
psicológicos e se recusava a ser cuidada pelos parentes. “Na impossibilidade 
de garantir a proteção da incapaz, a família pediu que a idosa fosse transferida 
para um Lar de Apoio. E esse deve ser o procedimento quando a família não 
puder ou não tiver recursos para cuidar do incapaz”, alerta. 
  
Pena - Quanto à penalidade, a juíza destaca que pode ser aplicada da seguinte 
forma. “A pena pode variar de caso a caso, conforme os agravantes. Em 
resumo, a pena vai de seis meses a três anos de detenção. Se houver lesão 



corporal, a pena é de um a cinco anos de reclusão. Se houver falecimento, a 
pena de reclusão varia de quatro a 12 anos”, diz. 
  
Modalidades - Existem três tipos de abandono de incapaz: o intelectual, no qual 
os pais privam o filho de ir para a escola; o moral, que é quando o pai sabe 
quem é seu filho, mas ignora sua existência inclusive no sentido afetivo (o 
mesmo vale na relação entre filhos e pais, para idosos); e o material, 
caracterizado quando o considerado "incapaz" não tem condições materiais de 
subsistência. 
  
Sobre os tipos de abandono mais comuns, Cherulli conta que vê muito o 
abandono de idosos e pais que deixam incapazes em casa e saem para 
trabalhar. “Não existe um tempo específico que seja permitido que o filho fique 
sozinho. Mais uma vez afirmo que vale o bom senso e a análise de cada caso 
em sua particularidade. Ainda assim, no geral, quem está com a guarda do 
incapaz deve responder pelo que acontece com ele. Depende muito das 
circunstâncias, pois há pais que precisam sair para trabalhar, mas seus filhos 
têm condições de ficar sozinhos por algumas horas. O abandono é 
caracterizado apenas se houver perigo de fato, pois não existe presunção de 
perigo. No caso dos idosos, é diferente, observa-se que quando há patrimônio 
envolvido, é mais fácil ter um cuidador do que quando não há”, analisa. 
   
O caso de Pedro Paulo de Almeida Sena chegou ao conhecimento do 
Programa Justiça Comunitária, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 
identificou o problema e encaminhou para conhecimento dos órgãos 
competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.03.2016 12:13 
Justiça Comunitária mobiliza Jaciara 

 
Do lado de fora da Escola Estadual Santo Antônio, no município de Jaciara 
(154 km de Cuiabá), centenas de pessoas formavam uma imensa fila, no início 
da tarde de sábado (19 de março). Crianças, idosos, jovens, adultos, pessoas 
com deficiência, todos ansiosos aguardavam a abertura dos portões para início 
do atendimento do primeiro Mutirão da Justiça Comunitária realizado no 
município. Dentro do colégio um verdadeiro batalhão de voluntários, formado 
por mais de 60 parceiros (órgãos públicos, voluntários e empresas) do projeto, 
aguardava para atender a população. Às 14 horas em ponto os portões se 
abriram e teve início um dos maiores movimentos em prol da cidadania já 
registrado no município. 
  
As salas de aulas se transformaram em gabinete de juiz, Defensoria Pública, 
promotoria, delegacia, consultório médico, salão de beleza, escritório de 
advogado, lugar para fazer massagem, consultar com a nutricionista, 
fonoaudióloga, pedir segunda via do documento, retirar declaração de 
hipossuficiência, pedir divórcio, guarda dos filhos, pensão alimentícia, entre 
outras dezenas de serviços ofertados gratuitamente durante toda a tarde de 
sábado.  
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A realização do mutirão foi o assunto mais comentado na cidade na última 
semana. Pessoas dos mais diversos bairros e até mesmo de municípios 
vizinhos vieram em busca de atendimento. Assim que chegavam à escola as 
pessoas recebiam um passaporte contendo todos os serviços ofertados e 
passavam por uma triagem. O trabalho, realizado por voluntários do programa 
que foram de Cuiabá, foi fundamental para que todos fossem encaminhados 
para o local certo e ninguém ficasse sem atendimento. 

  
 
Desde o início da semana a dona de casa Rosicléia Maria da Silva, 30 anos, 
sabia que o mutirão seria realizado e esperava ansiosa pela chegada do 
sábado. Moradora da periferia de Jaciara, ela veio registrar um boletim de 
ocorrência para conseguir fazer a segunda via dos documentos pessoais. No 
ano passado o filho mais novo de Rosicléia (ela tem quatro) estava brincando 
com uma vela embaixo da cama, quando o colchão pegou fogo e acabou 
destruindo o barraco de madeira onde a família morava. 
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“Por sorte consegui retirar as crianças rapidamente e ninguém se feriu. O 
pouco que a gente tinha queimou. Não sobrou nada. Nem móveis, nem casa. 
Os documentos de todos foram queimados. Já retirei o das crianças, mas ainda 
faltava o meu. Aqui é tudo mais fácil, fiz o boletim e consegui o atestado que 
não tenho dinheiro para pagar a segunda via do documento. Fiquei sabendo 
que se eu tiver que pagar custa R$ 87,00, isso é muito para mim que sou 
pobre, moro de favor em uma casa e tenho quatro filhos para criar. Graças a 
Deus esse mutirão aconteceu aqui na cidade, isso me ajudou demais”. 
  
Quem também aproveitou a oportunidade para solicitar o divórcio foi a 
cabeleireira Edna Moreira Caetano, 31 anos. Separada há um ano do eletricista 
Valdenir Pereira Nunes, 32 anos, ela decidiu procurar o Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos (Cejusc) de Jaciara, presente no mutirão, para pedir o 
divórcio. 
 
Edna e Valdenir participaram de uma sessão de conciliação. Os dois falaram, 
opinaram, reclamaram, colocaram os problemas na mesa e no final chegaram 
a um acordo que ficou bom para ambos os lados. “Nem acredito que está tudo 
resolvido. Parece um sonho. Um problema que se arrastou durante um ano foi 
resolvido em meia hora e sem brigas. Saio daqui divorciada, com o valor da 
pensão resolvido e a guarda das crianças também. Nunca imaginei que seria 
assim. Só tenha que agradecer”, afirma a cabeleireira. 
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O eletricista Valdenir também ficou satisfeito com o acordo. “Não adianta eu 
falar que vou pagar um valor que depois eu não consigo. Eu não tenho salário 
fixo, recebo por comissão. Gostei do atendimento. Resolvemos tudo sem briga, 
os dois puderam falar. Foi uma surpresa para mim. Além disso, tudo foi 
resolvido aqui e no sábado. Se fosse durante a semana eu teria que faltar o 
serviço. Saio satisfeito com o acordo”. 
  
A dona de casa Vera Maria de Menezes, 64 anos, foi até o mutirão para retirar 
um atestado de hipossuficiência, para não ter que pagar a segunda via do RG, 
que ficou danificado após cair na chuva. Com fortes dores nas pernas e 
problemas graves de saúde, ela teve atendimento preferencial. “A equipe é 
muito atenciosa, viram que eu não podia ficar em pé na fila e me atenderam 
rapidamente. Foram muito educados comigo e resolveram meu problema 
rapidamente. Não gastei nenhum centavo e fui bem atendida. Para quem 
recebe um salário mínimo de auxílio saúde um real faz muita falta”. 
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Já a aposentada Nelsina Almeida, 68 anos, procurou o mutirão para cortar o 
cabelo e renovar o visual. “Eu fiquei sabendo que ia ter esse serviço de graça e 
vim. Gostei muito do atendimento e economizei R$ 40 reais. Saio arrumada e 
feliz (rs...)”. 
  
Autoridades – O presidente e a vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso, desembargadores Paulo da Cunha e Clarice Claudino da Silva, 
respectivamente, fizeram questão de comparecer ao evento e acompanhar os 
primeiros atendimentos realizados no mutirão. 
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“O Poder Judiciário sente-se honrado em se fazer presente nesta cidade e 
oferecer estes serviços à comunidade que tanto necessita. Agradeço 
imensamente o apoio de todos os parceiros, sem vocês um evento deste porte 
não teria como ser realizado. Obrigado ao prefeito municipal pelo apoio, aos 
magistrados desta comarca, na pessoa do dr. Francisco Gaíva, e ao 
coordenador do projeto, juiz Antonio Bezerra, que não tem medido esforços e 
dedicação para levar a Justiça Comunitária onde a população precisa. Meu 
muito obrigado também ao juiz Rodrigo Curvo, do Juvam, que com sua equipe 
tem levado educação ambiental, principalmente para as crianças”, destacou o 
presidente do TJMT. 
  
O desembargador Paulo da Cunha ponderou ainda que o Poder Judiciário tem 
saído dos gabinetes e ido ao encontro da sociedade graças ao esforço de 
magistrados e magistradas que não esperam ser honrados para fazer um 
trabalho em prol do social. “Eles honram a magistratura. Parafraseando 
Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso o que 
nós estamos fazendo aqui, abrindo as portas do Judiciário para a sociedade, 
estamos indo ao encontro das pessoas, principalmente do cidadão mais 
necessitado”. 
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A vice-presidente do TJMT, Clarice Claudino da Silva, também destacou a 
importância dos mutirões para a resolução dos conflitos por meio da 
pacificação social. “É com muita alegria que estamos aqui hoje trazendo uma 
série de serviços a esta comunidade. Dentre tantos serviços estamos trazendo 
a mediação e a conciliação. Este é um marco, em razão do novo Código de 
Processo Civil, que entrou em vigor dia 18 e que tem como uma das principais 
políticas a busca do diálogo, da pacificação judicial. Esse movimento 
comunitário é de grande importância, que tudo isso passe a ser um hábito das 
pessoas, de dialogar, de conversar, de buscar uma solução pacificamente. 
Antigamente a gente resolvia muita coisa por mutirão, todo mundo se unia em 
torno da necessidade de alguém, é a chamada consciência coletiva. Temos 
orgulho em poder contribuir para que este hábito seja integrado no dia a dia 
das pessoas”. 
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O coordenador do Projeto no Estado, juiz José Antonio Bezerra Filho, 
classificou a Justiça Comunitária como um grande projeto de inclusão social e 
de integração com a comunidade. “Tudo o que é ofertado neste mutirão mostra 
a preocupação do Judiciário e dos parceiros envolvidos com o cidadão. Só 
tenho que agradecer a todos que abraçaram a Justiça Comunitária, sem essas 
pessoas não teríamos como oferecer esta gama de serviços. A quantidade de 
pessoas esperando por atendimento mostra que estamos no caminho certo. 
Estamos levando pacificação social e cidadania. Não fazemos 
assistencialismo”. 
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O juiz diretor do Foro de Jaciara, Francisco Ney Gaíva, disse que nunca viu na 
cidade um movimento que integrasse tantas esferas da sociedade. “Vamos, 
com certeza, bater a casa dos cinco mil atendimentos, a escola está lotada. Os 
parceiros fizeram a sua parte e a população compareceu em peso. Isso é 
gratificante. Não é a população indo para o Fórum, é o Fórum vindo para 
dentro da sociedade. Este é o caminho”. 
  
“Quero parabenizar o Tribunal o Tribunal de Justiça por sair dos gabinetes e vir 
para junto da população, nós precisamos muito disso. Parcerias como esta são 
fundamentais. A prefeitura abraçou o mutirão por saber da seriedade do 
projeto. As pessoas vieram e estão satisfeitas, a cidade só fala nisso nos 
últimos dias, é um momento ímpar para todos virem resolver as suas 
demandas em um lugar só e sem nenhum custo. Só temos que agradecer”, 
afirmou o prefeito de Jaciara, Ademir Gaspar de Lima. 
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Magistrados recebem comenda 

 
Quatro desembargadores e quatro juízes de Mato Grosso receberam neste 
sábado (19 de março), no município de Jaciara (154 km de Cuiabá), a 
comenda ‘Pólo Vale do São Lourenço’, em razão dos relevantes serviços 
jurídicos prestados à comunidade local. A comenda foi entregue pelo prefeito 
municipal de Jaciara, Ademir Gaspar de Lima, durante o primeiro Mutirão da 
Justiça Comunitária realizado no município. 
  

Entre os agraciados com a comenda 
está o presidente do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso, 
desembargador Paulo da Cunha. “Eu 
agradeço a comunidade de Jaciara 
por esta homenagem, apesar de não 
me julgar merecedor dela. Eu é que 
estou devendo para vocês, mas até o 
mês de agosto queremos entregar 
para a população do município o 
novo prédio que abrigará o Fórum, 
pois vocês merecem”. 
  
Quem também foi contemplada com 
a homenagem foi a vice-presidente 
do TJMT, desembargadora Clarice 
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Claudino da Silva. “Minhas palavras são pobres para expressar minha alegria 
por estar aqui participando deste mutirão de cidadania, por vivenciar esta 
experiência com vocês. O que dizer diante deste belíssimo trabalho de 
coletividade? Muito obrigada pela oportunidade”. 

 
O coordenador do Programa Justiça Comunitária no Estado, juiz José Antonio 
Bezerra Filho, contemplado com a honraria, dedicou a comenda a todos os 
voluntários e parceiros do programa. “Com as bênçãos de Deus fui 
homenageado com a comenda Vale do São Lourenço. Obrigado a todos os 
integrantes e parceiros da Justiça Comunitária, o mérito também é de vocês, 
sem a colaboração de todos seria impossível realizar um trabalho deste porte”. 
 

A comenda foi entregue ainda para o 
coordenador do Núcleo Permanente 
de Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos do TJMT (Nupemec), 
juiz Hildebrando da Costa Marques, 
ao juiz do Juizado Volante Ambiental 
(Juvam), Rodrigo Curvo, e ao diretor 
do Foro da Comarca de Jaciara, 
Francisco Ney Gaíva. “Deus sempre 
nos surpreendendo, viajei para 
participar de uma solenidade e recebi 
a comenda do município de Jaciara. 
Estou muito agradecido e feliz. Muito 
obrigado”, disse o juiz Hildebrando. 
  
A corregedora-geral da Justiça, 
desembargadora Maria Erotides 

Kneip, e o desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, que não puderam 
comparecer à solenidade em razão de outros compromissos profissionais, 
também foram homenageados com a comenda. 
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TV.JUS: Justiça Comunitária faz mutirão em Jaciara 

Na edição desta segunda-feira (21 de março) da TV.JUS, confira como foi o 
mutirão da Justiça Comunitária em Jaciara. O programa ofereceu diversos 
atendimentos aos moradores, como aferimento de pressão arterial, testes de 
glicemia, cortes de cabelo, atendimento judicial etc. 
  
Judiciário contra o mosquito: TV.JUS mostra o ciclo evolutivo do mosquito 
Aedes aegypti e ensina formas de combate ao inseto. 
  
E ainda, confira como foi a celebração antecipada da Páscoa para as crianças 
acolhidas em Cuiabá e Várzea Grande. O evento foi realizado pela Comissão 
Estadual Judiciária de Adoção (Ceja). 
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Juvam leva jogo ecológico para Jaciara 

 

O Juizado Volante Ambiental (Juvam) de Cuiabá levou o jogo Rebojando para 

as crianças do município de Jaciara (154 km de Cuiabá) nos dia 18 e 19 de 

março. Durante dois dias a garotada aprendeu brincando como cuidar do meio 

ambiente, principalmente da fauna e da flora pantaneira. 

  
Na sexta-feira (18 de março) a equipe do Juvam realizou a brincadeira no 
auditório da cidade, com uma turma muito animada, que pulou, brincou, 
interagiu e aprendeu. No sábado (19 de março) o Rebojando foi apresentado 
para os alunos da Escola Estadual Santo Antonio, que sediou o 1º Mutirão da 
Justiça Comunitária, onde dezenas de serviços foram ofertados gratuitamente 
à população de Jaciara. 
  
O espaço onde funciona o refeitório da escola se transformou em uma grande 
arena de diversão, onde as crianças puderam fazer pinturas, ler e brincar no 
Rebojando. Os bancos do refeitório formaram um grande retângulo e no centro 
foi estendido um enorme tabuleiro, para que todos pudessem jogar. 
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Os times foram formados e a brincadeira começou. A euforia tomou conta do 
lugar, já que a disputa para levar um jogo para casa era grande. Todos queriam 
acertar as respostas e sair vencedor. 

  
 
“Eu nunca tinha visto um jogo assim. Gostei muito deste tabuleiro grande, a 
gente pode andar em cima dele. Eu estou achando muito divertido, quero que 
meu time ganhe para eu levar um jogo para minha casa, quero brincar com as 
minhas amigas”, disse a estudante Maria Siqueira, 9 anos. 
  
  
Pela primeira vez no município, o objetivo do Juvam, por meio do jogo, é 
conscientizar, principalmente as crianças, sobre a importância de preservar um 
dos mais complexos e sensíveis ecossistemas do planeta, o Pantanal. 
  
O trabalho do Juvam foi elogiado pelo presidente do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, desembargador Paulo da Cunha, durante o Mutirão da Justiça 
Comunitária. “Quero agradecer a equipe do Juvam, na pessoa do juiz Rodrigo 
Curvo, por despertar nas crianças, por meio do jogo Rebojando, a consciência 
ambiental. As crianças estão aprendendo a cuidar do meio ambiente de forma 
divertida. Se quisermos ter qualidade de vida temos que cuidar do meio onde 
vivemos e isso começa com pequenas atitudes”, destacou.  
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Rebojando - O jogo consiste em um tabuleiro de papelão (tamanho A4) onde 
foi traçado um percurso – de Barão a Poconé. O objetivo do jogo é se deslocar 
de um ponto ao outro. Para isso, é preciso responder perguntas referentes ao 
meio ambiente. Quem acerta vai pulando casas até chegar ao destino final. As 
perguntas constam em uma cartinha, composta de questões. 
  
O jogo já foi levado duas vezes ao Projeto Ribeirinho Cidadão, em 2015 e 
2106, e apresentado em várias escolas públicas, com grande aceitação por 
parte das crianças. 
  
  
O juiz do Juvam, Rodrigo Curvo, ressalta que este trabalho de educação 
ambiental só é possível graças ao empenho da equipe que integra o Juizado. 
“Estamos muito honrados em poder levar este trabalho de educação ambiental 
para outros municípios. A aceitação está sendo excelente. Estamos felizes com 
o resultado, pois acredito que o objetivo foi alcançado”. 
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Justiça Comunitária: 13,5 mil atendimentos 

O primeiro Mutirão da Justiça Comunitária realizado na Comarca de Jaciara 
(144 km ao sul de Cuiabá), no dia 19 de março, foi o maior já realizado pelo 
programa, desde a sua criação. Do momento em que os portões da Escola 
Estadual Santo Antonio se abriram, às 14 horas, até o fechamento, às 18 
horas, 13.500 atendimentos foram feitos à população, todos gratuitamente. O 
programa, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contou com 
o apoio de 45 parceiros, que transformaram o evento em uma verdadeira aula 
prática de inclusão social. 

  
As pessoas foram em busca dos mais diversos atendimentos nas áreas de 
saúde, jurídica e social. Dezenas de voluntários atenderam com carinho, 
respeito e muito amor. Ninguém voltou para casa sem receber atendimento ou 
sem que a sua demanda fosse resolvida ali mesmo no mutirão. 
  
A cabeleireira Patrícia da Costa, 31 anos, por exemplo, resolveu tudo em 
pouco tempo. “Meu filho perdeu o RG quando tinha 4 anos e eu nunca mais 
tinha feito outro. Como ele está com 14 anos, é difícil ficar sem este tipo de 
documento. Aproveitei o mutirão para registrar o boletim de ocorrência e retirar 
o atestado de hipossuficiência, assim eu não preciso pagar a segunda via 
porque eu ganho pouco e esse dinheiro ia fazer falta para comprar outras 
coisas mais importantes lá em casa”. 
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De um lado estão aqueles que foram até o local buscar atendimento e do outro, 
os que foram prestar atendimento, de maneira voluntária. “Eu fui convidada 
para vir participar do mutirão e aceitei na hora. Meu trabalho aqui é fazer uma 
triagem fonoaudiológica. Atendi alguns casos, principalmente de crianças, com 
problemas de troca na fala. Isso acarreta problemas no aprendizado. Na 
triagem eu verifico o que está ocorrendo e encaminho para uma unidade de 
saúde pública onde a criança possa fazer o acompanhamento, pois nestes 
casos é preciso sessões de fono para tratar o problema”, explica a 
fonoaudióloga Patrícia Moreira Assunção, do município de São Pedro da Cipa. 

 
                                                                                                                                    

Entre os parceiros do mutirão 
realizado em Jaciara está 
também a Ordem dos 
Advogados do Brasil (18º 
Seccional). “Estamos aqui para 
somar, para fazer também um 
trabalho em prol da sociedade. 
Fizemos muita orientação, 
principalmente com relação à 
escritura de terrenos, que é um 
problema recorrente aqui no 
município, entre outras  
questões relacionadas à 
previdência social e área de 
família, como pensão, divórcio e 
guarda dos filhos. Esta parceria 
com o Judiciário foi muito 
positiva”, destacou a presidente 
da OAB de Jaciara, Estela Maris 
Pivetta. 
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Quem também foi doar seu trabalho no mutirão foi a cabeleireira Marilda Vieira, 
40 anos. “Eu fiquei sabendo que ia ter o mutirão e achei que era uma boa 
oportunidade de ajudar as pessoas fazendo aquilo que eu sei. Estou doando 
um pouco do meu tempo para aqueles que precisam. Não custa nada, além de 
ser gratificante ver a felicidades das pessoas ao saírem daqui com o cabelo 
arrumado”. 

 
Para o coordenador do Programa Justiça Comunitária, juiz José Antonio 
Bezerra Filho, o número de atendimentos e procedimentos realizados no  

mutirão foi além da expectativa. 
“Este resultado deve-se ao trabalho 
de toda a equipe que compõe a 
Justiça Comunitária e dos parceiros. 
Eles não têm medido esforços para 
que os serviços cheguem até a 
população, principalmente a que 
mais necessita. Tivemos um 
comprometimento muito grande de 
todos. Os agentes da Justiça 
Comunitária, os parceiros, o juiz 
Francisco Gaíva (diretor do Foro de 
Jaciara), o prefeito do município, 
enfim, todos, sem exceção, não 
mediram esforços para que o mutirão 
fosse realizado. Que agradecer ainda 
o presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Paulo da Cunha, e a 
vice-presidente, desembargadora 
Clarice Claudino, pelo apoio ao 
programa. Os dois fizeram questão 
de prestigiar o mutirão e ver 
pessoalmente a grandiosidade social 
deste projeto”. 
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Parceiros em Jaciara: 
  
• Defensoria Pública 
• Ministério Público 
• Cartório de 2º Ofício 
• Cartório de 1º Ofício 
• Comissão de Regularização Fundiária 
• OAB –Subseção local- Comissão de Direitos da Mulher e do Idoso 
• Massoterapeutas 
• Polícia Militar 
• Bombeiros 
• Polícia Civil 
• Assembléia Legislativa 
• CIA da PM 
• Secretaria de Esporte 
• Secretaria de Cultura 
• Teatro 
• Dança 
• Coral 
• Zumba 
• Capoeira 
• CDL 
• Poder Executivo Municipal e Secretárias 
• Secretaria de Agricultura 
• Secretaria de Meio Ambiente 
• Serviços da Casa Cidadão 
• Programa PAIF 
• Projeto Raio de Luz 
• Bolsa família 
• Fortalecimento de vínculo 
• Cadastro de baixa renda para energia 
• Pintura Artística 
• Bazar para venda de artesanato 
• Entrega de 100 mudas de árvores do cerrado 
• Distribuição de 5.000 sacos de sementes de crotalaria 
• Juvam – Rebojando 
• Creas 
• Faculdade Eduvale 
• Unijuris Rondonópolis 
• Ouvidoria 
• Sincor 
• Dpvat 
• Consultora Mary Kay 
• Juízas da Vara do Trabalho de Jaciara 
• Clóvis Matos – Projeto Inclusão Literária 
• Sejudh 
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Sorriso sedia Mutirão da Justiça Comunitária dia 2 

 

Neste sábado, dia 2 de abril, será realizado o primeiro grande Mutirão da 
Justiça Comunitária da Comarca de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá). O 
evento, que tem início às 14 horas na Escola Municipal Valter Leite, no bairro 
São Mateus, levará uma série de serviços à comunidade nas áreas de Justiça, 
saúde, segurança pública e cidadania. Haverá ainda palestras e mostras 
culturais. Tudo será ofertado gratuitamente. 
  
O Programa Justiça Comunitária, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso e parceiros, terá serviços judiciários ofertados pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Defensoria Pública, Justiça do Trabalho, 
Comissão de Assuntos Fundiários, Ouvidoria do Tribunal de Justiça, Núcleo de 
Práticas Jurídicas da Unic, 1º Ofício Extrajudicial de Sorriso, Ministério Público 
do Trabalho, Procuradoria Jurídica Municipal, diretoria do Foro, Conselho da 
Comunidade, 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso, Cejusc, Comissão Estadual 
Judiciária de Adoção (Ceja/CGJ/MT) e Ministério Público do Estado. 
  
O mutirão terá ainda uma série de serviços de saúde. A Secretaria Municipal 
de Saúde fará orientação e esclarecimentos, além de atendimento médico e 
odontológico. O TJMT será parceiro na ação com médico e dentista. O setor de 
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Enfermagem na Unic também participará do mutirão, bem como o Hospital 
Regional que, entre outros serviços, fará a coleta de sangue. O Fórum de 
Sorriso participará com uma oficina de relaxamento muscular, além da equipe 
de Fisioterapia da Unic, que fará atendimento ao público. 
  
A comunidade terá a sua disposição uma série de serviços sociais. As pessoas 
poderão procurar a CDL, Sicredi, Secretaria Municipal de Trânsito, Correios, 
Ganha Tempo, Setas, igrejas, associações, Ampara, Rotary, entre outros 
parceiros que estarão fazendo atendimento no mutirão. 
  
Haverá também serviços voltados para a área de Segurança Pública, ofertados 
pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Judiciária Civil, 
Marinha do Brasil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Ciopaer), além do Departamento Municipal de Trânsito. 
  
Os participantes poderão aproveitar o mutirão para assistir a palestras. Às 14h 
a coordenadora de psicologia da Unic de Sorriso, doutora Angelita Wilke, fará 
uma palestra motivacional. Logo em seguida será a vez do diretor-geral da 
Polícia Judiciária Civil, Adriano Peralta, falar sobre “Corrupção e Sociedade 
Brasileira”. 
  
O vice-presidente da Igreja Batista Nacional em Sorriso, pastor Newiton Martins 
de Queiroz, proferirá a palestra “Integridade na vida profissional”. O promotor 
da Vara da Infância e Juventude de Sorriso, Márcio Florestan, vai falar sobre 
“Alienação Parental” e a advogada Ana Emília discorrerá sobre “Política de 
Combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres”. 
  
A parte cultural também compõe o mutirão, assim as pessoas poderão 
prestigiar apresentação de coral, ballet, teatro, street dance, flauta, além de 
música, dança, artes marciais e o jogo ecológico Rebojando, que será ofertado 
pelo Juizado Volante Ambiental (Juvam). 
  
Sorriso está entre as oito comarcas do Estado que contam com o programa da 
Justiça Comunitária, desde 6 de novembro de 2015. A comarca está entre as 
três que passaram a contar com o programa no ano passado, participando 
assim do ciclo de expansão da Justiça Comunitária no interior do Estado. 
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JEI estará em Sorriso neste fim de semana 

O Juizado Especial Itinerante dará início, neste fim de semana, ao cronograma 
de viagens pelo interior de Mato Grosso. A primeira comarca a receber a visita 
será Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá). A ação do JEI vai integrar o mutirão 
da Justiça Comunitária, que também ocorrerá no dia 2 de abril (sábado). 
  
O juiz Emerson Cajango, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá e 
um dos coordenadores do JEI, explicou que as ações atendidas são 
relacionadas ao direito de família, como pensão alimentícia, guarda, visita, 
divórcio consensual, casamento, direito do consumidor, cobrança, conflito de 
vizinhança e questões ligadas à aposentadoria, além de orientações jurídicas. 
  
“Quero agradecer o convite do doutor Anderson Candiotto que solicitou o JEI 
na Comarca de Sorriso para que nós, juntamente com a Justiça Comunitária, 
possamos fazer atendimento a toda população naquelas ações que os juizados 
especiais atuam”. 
  
De acordo com Cajango, o JEI possui um calendário bastante extenso para 
2016 e a programação para todo ano já está pronta. “Após a visita a Sorriso 
nós estaremos em Nova Conquista, de 4 a 8 de abril, e Porto Cercado, na 
Comarca de Poconé, de 25 a 29 de abril”, informou. 
  
O magistrado explicou ainda que o JEI trabalha afeto às causas atreladas aos 
juizados especiais, ou seja, aquelas de até 40 salários mínimos e busca 
resolver os conflitos por meio da conciliação ou mediação. O JEI incentiva que 
as pessoas resolvam suas demandas de forma pacífica, evitando assim a 
judicialização. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04.04.2016 14:42 
Justiça Comunitária atende multidão em Sorriso 

 

Faltavam apenas 15 minutos para a abertura dos portões da Escola Municipal 
Valter Leite, local onde se realizaria a primeira edição do programa Justiça 
Comunitária do município de Sorriso (a 420 km ao norte de Cuiabá), e uma 
multidão já aguardava ansiosa pelos atendimentos relativos à Justiça, saúde, 
segurança pública, assistência social e cidadania. 
  
Marcado para ter inicio às 14h do último sábado (2 de abril), no bairro de São 
Matheus, a coordenação do programa desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso e parceiros precisou finalizar a solenidade de abertura com 
alguns minutos de antecedência tamanha a euforia da população. Afinal, pela 
primeira vez os cidadãos sorrisenses teriam acesso gratuito a dezenas de 
serviços de cidadania oferecidos pelos 87 parceiros do programa. 
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De acordo com o coordenador estadual do Programa Justiça Comunitária, juiz 
José Antonio Bezerra Filho, a resposta da população demonstrou que o esforço 
conjunto sempre rende frutos. “Esse resultado maravilhoso só foi possível 
através do apoio da administração do Tribunal de Justiça, do comprometimento 
dos parceiros e da dedicação incansável do dr. Anderson Candiotto, juiz da 
comarca, que acolheu o programa com todo o carinho. É preciso acreditar que 
é possível fazer, pois o que vale na vida é isso, propiciar o bem. Nós 
começamos com apenas cinco parceiros, depois novas entidades e voluntários 
se juntaram ao programa e hoje temos mais de 80. Tudo isso com o objetivo de 
levar cidadania à população”, explicou 
 
O coordenador estadual ainda chamou atenção para a necessidade de se 
desenvolver o ativismo judicial nos dias de hoje. “O juiz convivendo com a 
sociedade não é diferente de ninguém. E é isso que faz a diferença. Nós 
precisamos sair do gabinete para conhecer nosso jurisdicionado, conhecer a 
população e saber julgar da melhor forma. Sem contar que uma sociedade 
fortalecida diminui suas demandas judiciais, pois tem seus direitos garantidos e 
aprende a utilizar as práticas da pacificação social”, garantiu. 
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O coordenador municipal do Programa Justiça Comunitária, juiz Anderson 
Candiotto, disse estar extremamente satisfeito com o resultado obtido. “Estou 
muito contente e satisfeito com o que conseguimos realizar. Nos preparamos 
para atender um mar de pessoas e esse mar veio. Segundo a Polícia Militar, 
mais de 15 mil pessoas. As entidades que estiveram no mutirão saíram 
realizadas, todos estão contentes e já querendo saber quando será a próxima 
edição. Posso anunciar que já estamos trabalhando com um calendário junto à 
coordenação estadual para que possamos realizar o próximo em breve”, 
afirmou. 
  
Pacificação - Um dos principais motes do Programa Justiça Comunitária é o 
uso das técnicas de pacificação social, como a mediação e a conciliação, no 
sentido de ensinar a população a solucionar seus conflitos através do diálogo, 
explica a vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice 
Claudino da Silva. 

  
 
 
“Esse é o objetivo primordial de toda essa ação da 
Justiça Comunitária. O pilar que sustenta esse 
programa é justamente a mediação, por meio dos 
agentes pacificadores que vão ao encontro da 
população para conhecer e solucionar suas 
demandas. É uma concentração gigantesca de 
oportunidades e serviços de cidadania. É o mutirão 
da cidadania. Afinal, quando o Judiciário está forte, a 
sociedade também se fortalece.” 
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Representando a Prefeitura de Sorriso, o vice-
prefeito Ederson Dal Molin celebrou a vinda do 
mutirão para o município. “Certamente é uma das 
maiores mobilizações de pessoas da história de 
Sorriso. Mais de 80 entidades foram capitaneadas 
pelo Poder Judiciário de Sorriso e do Estado. 
Gostaria de agradecer à desembargadora Clarice, ao 
dr. Anderson Candiotto e ao dr. Antonio Bezerra pela 
mobilização e por fazer o bem. Hoje Sorriso planta 
uma grande semente para unir as pessoas em prol 
de ajudar os que mais precisam, trazendo cidadania 
e serviços de qualidade”, ressaltou. 
  
 
Outra instituição parceira do programa foi a Ordem 
dos Advogados seccional de Sorriso. Segundo a 
presidente da entidade, Claudia Pereira Braga 
Negrão, a OAB entende que justiça boa é aquela que 
está próxima ao cidadão. “Tendo em vista que a 
nossa missão é a defesa da sociedade e que ações 
como esta defendem o interesse social, a OAB fez 
questão de participar. É um programa belíssimo do 
Tribunal de justiça. E a OAB está engajada como 
parceira, dando apoio para que ações como esta se 
multipliquem cada vez mais”, disse. 
 
 
Com ações voltadas para a educação ambiental, o 
Juizado Volante Ambiental de Cuiabá também esteve 
no evento como a apresentação do jogo Rebojando 
para mais de 200 crianças da comunidade. “É um 
prazer para nós podermos acompanhar esse projeto 
que vem se tornando cada dia mais amplo e 
impactante na vida das pessoas. A educação 
ambiental deve ser ensinada desde os primeiros 
anos e por isso realizamos três apresentações do 
jogo para as crianças. Para mim, é uma satisfação 
pessoal muito grande, porque retorno para comarca 
onde já atuei e fui muito feliz”, diz o juiz titular do 
Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, Rodrigo 
Curvo. 
 Outro projeto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
que se juntou ao mutirão foi o ônibus do Juizado 
Especial Itinerante, o JEI. Estacionado em frente à 
escola Valter Leite, a equipe do JEI realizou dezenas 
de orientações jurídicas voltadas para o direito de 

família e consumidor, como guarda, divórcio, pedido de tratamento médico, 
dissolução de união estável, cobrança indevida, entre outros. 
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Homenagens – A solenidade de abertura do mutirão também foi marcada por 
homenagens. A vice- presidente do TJMT, desembargadora Clarice Claudino, e 
o coordenador estadual do programa Justiça Comunitária, José Antonio 
Bezerra Filho, receberam uma moção de aplauso da Câmara Legislativa de 
Sorriso pelo trabalho prestado visando o desenvolvimento e assistência do 
município através do programa Justiça Comunitária. Embora ausente, o 
presidente do TJMT, desembargador Paulo da Cunha, também foi agraciado 
com o título de Cidadão Sorrisense. 
  
  
Sorriso está entre as oito comarcas do Estado que contam com o Programa 
Justiça Comunitária. A comarca está entre as três que passaram a contar com 
a iniciativa no ano passado, participando assim do ciclo de expansão da Justiça 
Comunitária no interior do Estado. 
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Crianças comemoram Páscoa em Poconé 

 

As 20 crianças acolhidas no Colégio Nazaré, na comarca de Poconé (a 104 Km 

de Cuiabá), receberam cerca de 40 crianças carentes da comunidade para 

comemorar a Páscoa, no dia 24 de março. No evento, realizado durante a 

manhã, crianças e adolescentes tiveram a oportunidade de brincar no pula-

pula, participaram de sorteios e fizeram oração. Houve apresentação de vídeos 

e músicas e, no fim, todos receberam ovos de chocolate. 

  
A comemoração foi promovida pelo Projeto Páscoa da Amizade, desenvolvido 
pelo Fórum da comarca e parceiros com objetivo de conscientizar as crianças 
sobre o verdadeiro sentido de se comemorar a data por meio da partilha, do 
amor e da alegria. Além disso, a intenção foi proporcionar um momento de 
reflexão. 
  
Foram parceiros do evento o Ministério Público, Defensoria Pública, Justiça 
Comunitária, servidores do Fórum, Pastoral Social da Igreja Católica, 
Missionários Leigos da Família Azul (Milfa) e empresários. De acordo com a 
gestora Josiane Falcão, “todos os ovos de chocolate e lanches foram 
adquiridos com doações”. 
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Projeto social atende comunidade de Sorriso 

Apesar de ter apenas 22 anos, Caroline da Silva Mendonça já passou por uma 
série de dramas na vida. Além de precisar realizar uma cirurgia de hérnia no 
umbigo, ela não tem condições de comprar os medicamentos necessários ao 
tratamento. Mãe solteira, após ter entrado na justiça pedindo pensão 
alimentícia para o filho, o ex-companheiro passou a ameaçá-la. Aflita, a 
vendedora foi procurar no mutirão do Programa Justiça Comunitária realizado 
em Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), no sábado (2 de abril), um desfecho 
para seus conflitos. 
  

“Desde que apareceu 
essa hérnia não pude 
mais trabalhar e fiquei 
dependente do Estado. O 
problema é que tenho um 
filho pra criar e além de 
não ajudar, o pai dele 
nos persegue. Não sei 
mais o que fazer. Já fui 
ao posto de saúde, na 
prefeitura e até agora 
não consegui nada. 
Minha última esperança 
é que alguém aqui possa 
me ajudar”, explicou 
Caroline. 
 
 

 
Direcionada pelo setor de triagem 
para a sala da Defensoria Pública, a 
jovem foi atendida pelo defensor 
local, Marco Aurélio Saquetti. “Casos 
como o de Caroline nos mostram 
porque ainda é fundamental que 
existam programas sociais como 
este, uma vez que a população 
muitas vezes tem dificuldade de 
acessar os serviços disponíveis. 
Vamos ajudá-la entrando em contato 
com a Secretaria de Saúde do 
município para solicitar tanto os 
remédios quanto a cirurgia. Caso não 
obtenhamos resposta, vamos ajuizar 
a ação. Em relação ao ex-
companheiro, se for o caso vamos 
solicitar medidas protetivas para que 
ele permaneça longe dela e do filho”, observou. 
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Quem também veio procurar os serviços do programa foi Orlando Araújo 
Ferreira. Aos 35 anos, ele veio do Estado do Maranhão há pouco mais de um 
ano em busca melhores oportunidades. Mas só agora pôde trazer a esposa e 
os quatro filhos para morar com ele. Trabalhando em uma fazenda com 
produção de grãos, ele foi ao Programa Justiça Comunitária para fazer o CPF 
dos filhos de 5, 8, 12 e 13 anos. “Fica muito difícil vir da fazenda para levar os 
meninos para tirar documento. Mas agora eles estão precisando para poder 
estudar. Vou aproveitar e passar no oculista também. Fiquei muito feliz de 
saber que aqui as autoridades se preocupam com o povo”, disse Orlando. 

 
A pequena Carla Micheli, de 9 anos, não tirava os olhos da estrutura que 
imitava uma boca gigante trazida para o mutirão pela dentista da prefeitura de 
Sorriso, Juliana Moreia. A menina contou que gostou muito de aprender 
brincando a escovar os dentes corretamente e que a partir de agora vai seguir 
as orientações da dentista. “Estamos participando do mutirão com o objetivo de 
ensinar higiene bucal para as crianças de forma lúdica, pois ainda é muito 
comum ver crianças pequenas com problemas graves nos dentes apenas pela 
falta de escovação correta. Além disso, também distribuímos 500 kits contendo 
pasta de dentes, creme dental e fio”, disse. 
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O Mutirão da Justiça Comunitária da Comarca de Sorriso levou uma série de 
serviços à população nas áreas de Justiça, saúde, segurança pública e 
cidadania. Houve ainda palestras e mostras culturais. Tudo ofertado 
gratuitamente. Ao todo, 87 parceiros, instituições e voluntários estiveram 
envolvidos direta ou indiretamente na realização do programa no município. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.04.2016 12:36 
Sorriso: Voluntários realizam 48 mil atendimentos 

Logo que chegava ao hall de entrada da Escola Municipal Valter Leite, em 
Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), a multidão de aproximadamente 10 mil 
pessoas - segundo dados da Policia Militar - era recebida por 100 voluntários 
do programa Justiça Comunitária. Vestidos de azul, eles faziam a triagem e 
direcionavam as pessoas para as 30 salas onde eram oferecidos 80 serviços e 
atividades gratuitamente. Para se ter uma ideia da dimensão do evento, mais 
de 600 parceiros e voluntários exerceram seus ofícios nas mais diversas áreas 
para alcançar a marca de 48.300 atendimentos, realizados ao longo de 4 
horas. 
  

Entre eles estava Lindomar Santana, 
administrador e voluntário da Loja 
Maçônica Acácia de Sorriso. Ele 
conta que algumas pessoas são tão 
humildes que ficam com vergonha 
até de perguntar para onde ir. 
“Quando vemos que alguma pessoa 
chega muito retraída, procuramos 
abordá-la. Esse programa representa 
muito para a comunidade local e por 
isso acho importante apoiar e 

fomentar esse tipo de iniciativa”, afirma. 
  
Outros voluntários que fizeram a 
diferença foram Carmem e Jean 
Cypion. Aos 44 anos, Jean veio do 
Haiti para se casar com Carmem, 
que é agente comunitária do 
programa. E desde então, ele e as 
duas filhas do casal a acompanham 
em todos os projetos que participa. 
“Aqui tem um povo multinacional, 
pois se encontra todo tipo de raça, e 
apesar das dificuldades, as bênçãos 
escoam por aqui. Já o Haiti é um 
país muito atrasado na questão do 
desenvolvimento e na Justiça”, 
conta. 
  
Ele destacou ainda diferenças que existem entre os países quando se trata de 
programas sociais. “Lá no Haiti tem trabalhos sociais, mas muito pouco por 
iniciativa do Poder Público. Em geral, a ajuda vem de organizações 
humanitárias que vêm de outros países. Não é comum ver uma autoridade 
misturada com o povo. Lá autoridade é autoridade e povo é povo. Então, ver a 
figura dos juízes participando junto com a população desse trabalho social é 
muito bom. Eu os parabenizo, especialmente o dr. Antonio, pois não é uma 
coisa comum. A atitude deles é bastante nobre”, comparou. 
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Além dos atendimentos relativos à Justiça, saúde, 
segurança pública, assistência social e cidadania, a 
beleza das mulheres sorrisenses também foi 
prestigiada graças ao voluntário e dono do salão de 
beleza Espaço Ton Fernandes, Cleunir Bianchini. Ele 
fechou o salão num dia de sábado e trouxe seus 
funcionários para atender a população gratuitamente. 
Foram oferecidos serviços de corte de cabelo, 
sobrancelha, pé e mão e massagem. “Quem começou 
de baixo sabe muito bem da dificuldade que se tem em 
conseguir coisas básicas, como tirar um documento ou 
conseguir um atendimento médico. Por isso, eu e meus 
funcionários fazemos questão de participar de 
iniciativas como esta”, revelou. 
  

Fernando Henrique Ceolin é 
coordenador do Núcleo de Práticas 
Jurídicas da Universidade de Cuiabá 
(UNIC). Ele trouxe alunos direto de 
Cuiabá para fazer orientação jurídica 
para a população. “Acho que é 
necessário para os alunos 
vivenciarem esse tipo de ação para 
entender melhor a realidade em que 
vão atuar. O NPJ atende questões 
do direito de família, questões não 
patrimoniais e crimes de menor 
potencial. Se o caso não for 
pertinente ao núcleo, encaminhamos 
para as instituições competentes. Se 
for, fazemos a peça jurídica, 
ingressamos no Judiciário e 
acompanhamos o caso até o final”, 
esclarece. 
  
O caso que mais chamou a atenção do professor foi um pedido de adoção. “A 
mãe deixou o filho recém-nascido com a vizinha e nunca mais voltou para 
pegar. Hoje o menino tem 3 anos e a vizinha quer ter o direito de criá-lo como 
filho legítimo através da adoção. Os alunos ficaram bastantes emocionados 
com a situação, pois o problema às vezes pode parecer simples aos olhos dos 
outros, mas para quem o vive é o maior que existe”, assegurou. 
  
Organizadores – Ao todo, 87 parceiros, instituições e voluntários estiveram 
envolvidos direta ou indiretamente na realização do programa no município de 
Sorriso, totalizando cerca de 600 pessoas. Da coordenação estadual, vieram 
voluntariamente da Capital 26 agentes comunitários, entre eles a responsável 
pela organização dos eventos, Tatiane Guerra. 
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Para o coordenador estadual do Programa Justiça Comunitária, juiz José 
Antonio Bezerra Filho, “foi um dia de bênçãos. Primeiro por termos conseguido 
realizar um evento desta magnitude sem nenhuma ocorrência, segundo pela 
presença e comprometimento de tantos parceiros e, por fim, por ter a 
oportunidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Agradeço a todos 
que participaram e especialmente ao dr. Anderson Candiotto, juiz da Comarca 
de Sorriso, que não mediu esforços para que esse dia acontecesse”, diz. 

  
 

Para o juiz e coordenador do Programa Justiça 
Comunitário em Sorriso, Anderson Candiotto, o 
objetivo foi atingido graças ao trabalho em conjunto. 
“Gostaria de agradecer a todas as autoridades, as 82 
entidades envolvidas e as pessoas voluntárias que 
trabalharam arduamente para que esse programa se 
tornasse realidade. Estamos apenas na primeira 
edição e os resultados já foram surpreendentes. Para 
mim, não existe maior cidadania do que ter direito a 
ter direito”, finalizou. 
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12.04.2016 17:06 
Várzea Grande retoma ‘Poder Judiciário na Escola’ 

 
 

A etapa 2016 do programa ‘Poder Judiciário na Escola’ teve início nesta 
segunda-feira (11 de abril), na comarca de Várzea Grande. Cerca de 500 
alunos de 14 a 18 anos, que cursam o ensino médio na Escola Estadual 
Adalgisa de Barros, participaram da palestra com o juiz José Antonio Bezerra 
Filho, da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões. O magistrado foi 
escolhido para abrir a temporada do Judiciário na Escola, que visitará 14 
escolas no município ao longo do ano. 
  
Com o tema ‘Um Judiciário inovador’, a palestra do magistrado José Antonio 
Bezerra Filho foi além do funcionamento e da estrutura do Poder Judiciário. O 
juiz abordou assuntos como a importância da educação, princípios e valores 
como respeito ao próximo e à família, conjuntura política atual, bullying, drogas 
lícitas e ilícitas, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis 
e métodos contraceptivos. O palestrante ainda falou e apresentou vídeos sobre 
os programas ‘Justiça Comunitária’ e ‘Ribeirinho Cidadão’, que visam levar 
cidadania à população, nos quais atua como coordenador. 
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“O objetivo foi apresentar o Poder Judiciário e passar valores aos alunos, 
pincipalmente aqueles ligados à família, além de falar sobre futuro e sonhos”, 
explicou o juiz. Ele contou com apoio da equipe da Justiça Comunitária, que 
distribuiu um livreto sobre o programa para os alunos e a ‘Cartilha da Justiça 
em quadrinhos’ para os professores trabalharem o conteúdo em sala de aula. 
  
A palestra atendeu à expectativa de João Paulo Fernandes, de 15 anos, que 
tinha interesse em conhecer mais sobre a justiça e as leis. “Quero ser policial 
civil e esse conhecimento sobre a estrutura da justiça pode ser útil até na 
minha preparação para o concurso”, considerou. Para Gabrielle Lopes 
Nogueira, de 16 anos, a iniciativa foi bem interessante. “A palestra vai ajudar 
muitas pessoas e orientar os adolescentes sobre o uso de drogas e a gravidez 
na adolescência, por exemplo. Aqui na escola temos muita gente que usa 
drogas e meninas que também já são mães. Então, certamente o que foi dito 
aqui irá influenciar a vida de cada um deles”, argumentou. 
  
De acordo com o magistrado palestrante, se um dos alunos tiver uma atitude 
diferenciada e mais humana após o bate-papo, se um dos participantes tratar o 
colega e o professor com mais respeito ou deixar de consumir droga, a ação do 
Poder Judiciário terá valido a pena. Como mensagem final, José Antonio 
Bezerra Filho pediu para que os estudantes não percam a esperança. “Sonhar 
faz bem desde que você acredite e faça a diferença para conquistar o que 
deseja. Por isso, não deixe de sonhar. Lembre-se que, como disse o poeta 
Fernando Pessoa, tudo vale à pena quando a alma não é pequena”, enfatizou. 
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A palestra na Escola Adalgisa de Barros teve tradução simultânea de um 
intérprete de libras para uma aluna com deficiência auditiva. A próxima 
atividade do programa ‘Poder Judiciário na Escola’ será no dia 25 de abril, 15h, 
na Escola Municipal Júlio Domingos de Campos. O palestrante será o delegado 
de polícia Bruno Lima Barcellos. 
 

Saiba mais - O Poder 
Judiciário na Escola tornou-se 
programa de ação 
permanente nas comarcas de 
Mato Grosso em março de 
2015, com objetivo de 
apresentar aos estudantes da 
rede pública atividades e 
órgãos do Poder Judiciário, 
por meio de visitas às 
instituições forenses e 
palestras proferidas por 
autoridades nas escolas. 
  
De acordo com a corregedora-
geral da Justiça, 
desembargadora Maria 
Erotides Kneip, o plano de 
gestão da CGJ tem como 
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meta prioritária promover ações de cidadania. “E o Judiciário na Escola é a 
forma que encontramos para efetivamente cumprir com o nosso papel de 
tribunal cidadão. Ao conversarmos com os estudantes, estamos fazendo com 
que o nosso trabalho seja conhecido, transparente e atenda a esse conceito. 
Assim, com o nosso exemplo, também desenvolvemos vocações”, destaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.04.2016 18:14 
Judiciário na Escola: delegado faz palestra em VG 

 

A Escola Municipal Júlio Domingos de Campos, localizada no bairro Capão 

Grande em Várzea Grande, recebeu o delegado de polícia Bruno Lima 

Barcellos, na tarde de segunda-feira (25 de abril), para falar aos alunos e 

professores do ensino médio. A palestra foi realizada por meio do Programa 

‘Poder Judiciário na Escola’, desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça 

de Mato Grosso (CGJ-MT) com objetivo de esclarecer estudantes da rede 

pública e particular acerca das funções, atividades e órgãos do Poder 

Judiciário. 

  
Cerca de 50 estudantes entre 14 e 16 anos participaram da palestra. O 
delegado Bruno Barcellos explicou para a turma a função da Constituição 
Federal, a estrutura dos três poderes e a importância de saber sobre esses 
assuntos. “A Constituição serve para orientar sobre os nossos direitos e 
deveres, que regem a convivência em sociedade”, frisou o delegado, usando 
exemplos de crimes e punições. 
  
Para a estudante do 9° ano Debhora Oliveira Bicudo, de 14 anos, a palestra 
possibilitou a aquisição de novos conhecimentos. “Gostei da palestra e achei 
legal. Tinha coisas que eu não sabia, como por exemplo, que não existe a pena 
de prisão perpétua no Brasil. E achei interessante saber mais sobre os três 
poderes, não conhecia essa divisão exatamente”, contou. 
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Além dos alunos, os educadores 
também interagiram e esclareceram 
dúvidas. O professor de português 
João Nascimento gostou da iniciativa 
e pediu mais visitas do Judiciário. “A 
palestra foi bem proveitosa, deveria 
ter mais encontros como esse para 
poder abordar outros assuntos e 
auxiliar na prevenção contra as 
drogas e a criminalidade”, propôs. Já 
Delina Maria, professora há 20 anos, 
considerou importante levar instrução 
aos alunos, especialmente em uma 
região carente. 
  
O delegado surpreendeu um dos 

estudantes ao perguntar o que mais tinha despertado o interesse dele durante 
a palestra. Emerson, de 15 anos, respondeu que gostou de saber a respeito do 
voto aos 16 anos. Bruno Barcellos explicou que nessa idade o voto é facultativo 
e que passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos. O palestrante elogiou a 
participação do público. “Foi excelente, interagiram bastante e demonstraram 
interesse. Esse programa tem caráter de inclusão social e isso é muito bom. 
Espero ter colaborado para a promoção da cidadania”, finalizou o delegado. 

  
Agentes da Justiça Comunitária 
também participaram do encontro e 
aproveitaram para apresentar o 
trabalho realizado. “Nós estamos 
aqui para divulgar os serviços que 
oferecemos, como orientação 
jurídica, caso alguém precise de um 
advogado, atendimento médico, 
dentário e oftalmológico, além de 
fazer documentos e o cartão do 
SUS. É importante que vocês 
saibam para informar os seus pais 
e familiares, é um serviço gratuito 
que a Justiça oferece”, explicou 
uma das agentes. 
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28.04.2016 15:47 
Justiça faz parceria para doar cadeiras de roda 

Mais uma vez o Programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT) inova em suas ações. Desta vez, o programa irá atender aos 
interesses das pessoas com deficiência, mais especificamente a dos 
cadeirantes. Através da realização de parcerias, o programa vai doar cadeiras 
de rodas e cadeiras de banho para cadeirantes da Capital e das cidades do 
interior em que o programa atua. 

  
Conforme o juiz coordenador da Justiça Comunitária, José Antonio Bezerra 
Filho, a ideia surgiu a partir de informações dos agentes comunitários que 
estão ligados ao programa. “Percorrendo os bairros, os agentes comunitários 
visualizaram que existe uma grande demanda por cadeiras de roda e de banho 
entre a população mais carente. E por isso, através da iniciativa da Tatiane 
Guerra, que é gestora estadual do Justiça Comunitária, iniciamos uma busca 
por parceiros que nos ajudassem a realizar mais esse projeto”, conta. 
  
O magistrado recorda ainda de um caso presenciado em Barão de Melgaço – 
local atendido pelo programa – que chamou a atenção dele. “Atendemos uma 
mãe no município que tinha pouquíssimos recursos financeiros para cuidar do 
filho. Ela o carregava de um canto para o outro no colo com muito esforço, mas 
também com muita dedicação. Esse caso nos motivou a realizar esta ação não 
apenas para essa família, mas também para muitas outras que se encontram 
na mesma situação”, revela. 
  

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2016/04 - Abril/28 - juiz Jos%C3%A9 Ant%C3%B4nio Bezerra Filho.jpg


Ele salienta ainda que o próximo passo é fazer um levantamento da 
necessidade das comunidades atendidas pelo programa e a partir daí buscar 
parceiros para adquirir as cadeiras de rodas e banho para fazer as doações. 
  
PARCEIRO – Apesar de mal ter começado as ações, o programa Justiça 
Comunitária já firmou uma parceria com o Juizado Especial Criminal Unificado 
de Cuiabá (Jecrim), através da doação de um valor referente a 20 cadeiras de 
rodas e 10 cadeiras de banho. 

  
Segundo o juiz responsável pelo Jecrim, Mário Roberto Kono de Oliveira, “é um 
pedido que a gente atende com prazer. São valores que são arrecadados 
através de medidas alternativas no juizado e é para satisfazer realmente a 
necessidade da sociedade. Nada mais justo do que os cadeirantes fazerem jus 
a esse tipo de benefícios”, observa. 
  
Ele salientou ainda que cada vez mais o Poder Judiciário vem descobrindo este 
novo espaço que extrapola o conhecer causa e julgamento. “Nós devemos 
sempre buscar a paz social e a paz social se faz inclusive nos trabalhos de 
prevenção como o caso dos mutirões de conciliação, a justiça restaurativa e 
agora a justiça comunitária, que vai atender a comunidade aonde ela se 
encontra. Sou plenamente a favor e acho que essas ações tem que ser 
incrementadas em cada momento”, finaliza. 
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05.05.2016 12:28 
Justiça Comunitária visita comunidade Sucuri 

Será realizado no próximo dia 14 de maio o primeiro Mutirão da Justiça 

Comunitária, na comunidade Sucuri (7 km de Cuiabá). Ao todo, cerca de 5 mil 

pessoas residem na região. A população local, que é formada na sua maioria 

por pescadores e chacareiros, espera pelos serviços ofertados pelo programa, 

que leva atendimento nas áreas jurídica, de saúde e assistência social. 

  
O mutirão será realizado das 8 às 13 horas, na Escola Professora Hilda 
Caetano de Oliveira Leite, que atende 328 alunos. Na quarta-feira (4 de maio) 
foi realizada uma reunião com os parceiros da Justiça Comunitária para 
organizar os detalhes do mutirão, que levará dezenas de serviços. Atualmente, 
80 parceiros e voluntários fazem parte do projeto, que oferece os atendimentos 
gratuitamente. 
  
“Todos que estão aqui são engajados. O sucesso do mutirão depende de cada 
um de nós. Precisamos do comprometimento de cada parceiro para que o 
evento seja bem sucedido. Nós, somando esforços, podemos fazer a diferença 
na vida destas pessoas”, destacou o coordenador estadual da Justiça 
Comunitária, juiz José Antônio Bezerra Filho. 
  
A diretora da escola onde o projeto será realizado, Rosana Ferreira, que 
participou da reunião, destacou a importância do mutirão na comunidade. “Os 
moradores da região são muito simples, são pescadores e chacareiros que 
raramente saem de lá para buscar atendimento. Por isso, este mutirão é tão 
importante para todos, porque os serviços estarão à disposição deles, no local 
onde moram”, destacou. 
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“Queremos repetir o sucesso dos últimos mutirões realizados pelo projeto, a 
exemplo de Jaciara, onde foram feitos 13.500 atendimentos e Sorriso, que 
registrou 48 mil atendimentos. Este é um projeto de vital importância, pois leva 
cidadania às pessoas, principalmente as de baixa renda, que muitas vezes não 
têm acesso a este tipo de serviço”, ressalta o juiz Antonio Bezerra. 
  
Os trabalhos da Justiça Comunitária não param, mesmo quando não 
acontecem mutirões. Os agentes continuam fazendo atendimento nos postos, 
além das visitas nas residências. Outro trabalho que vem crescendo dentro do 
programa é a busca pela pacificação de conflitos por meio da mediação e da 
conciliação. Todos os agentes que atuam em Cuiabá e Várzea Grande foram 
capacitados pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos (Nupemec), do Tribunal de Justiça, tendo como base as normas da 
Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
  
  
O resultado deste trabalho já pôde ser observado em 2015, quando a Justiça 
Comunitária realizou cerca de 200 mediações. Este ano, até o momento, 195 
mediações feitas pelos agentes, em Cuiabá, já foram homologadas pela juíza 
Adair Julieta da Silva, da Central de Conciliação e Mediação da Capital. 
  
  
Casamentos – A Justiça Comunitária e a Secretaria de Estado de Trabalho e 
Assistência Social (Setas) firmaram uma parceria para a realização de 10 
casamentos comunitários em 10 municípios do Estado. A intensa agenda 
começa nesta sexta-feira (6 de maio) no município de Diamantino. 
  
No sábado (7 de maio) é a vez de Alto Araguaia, depois Cáceres (20/05), Porto 
Espiridião (21/05), Juara (03/06), Mirassol D´Oeste (13/06), Dom Aquino 
(17/06), Confresa (24/06), Ribeirão Cascalheira (25/06) e Canarana, com data 
a ser definida pela Setas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.05.2016 16:13 
Casamento social: 89 casais dizem sim 

Vestido branco, terno, camisa de manga longa, porta-aliança, tapete vermelho, 
flores, marcha nupcial, buquê de flores, fotos e muita emoção. Tudo isso fez 
parte da vida de 89 casais que realizaram, nos dias 6 e 7 de maio, o sonho de 
casar. A primeira cerimônia coletiva ocorreu na sexta-feira (6 de maio) no 
município de Diamantino (208km a médio-norte de Cuiabá), quando 54 casais 
disseram sim. O segundo casamento foi realizado no sábado em Alto Araguaia 
(415km da Capital), lá, 35 pessoas formalizaram a união. 
  
Os casamentos sociais foram realizados por meio de uma parceria firmada 
entre a Justiça Comunitária, programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT), Núcleo de Ações Voluntárias (NAV), Secretaria de Estado de Trabalho 
e Assistência Social (Setas), Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Defensoria Pública, Ministério Público, Promotoria de 
Justiça e cartórios. Ao todo, 10 casamentos comunitários serão realizados 
entre maio e junho, nas comarcas do interior do Estado. 
  
“As duas cerimônias foram muito emocionantes. Tudo foi preparado com muito 
amor e muito carinho para realizar o sonho destes casais, pessoas muito 
simples que não teriam condições de custear as despesas de um casamento 
civil. Esse é o trabalho da Justiça Comunitária, promover a verdadeira inclusão 
social”, destaca o coordenador do Programa Justiça Comunitária, juiz José 
Antonio Bezerra Filho, que participou dos dois eventos. 
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Para pessoas de baixa renda o valor pago para a realização em cartório de um 
casamento civil pesa no bolso. De acordo com informações do Cartório do 
Terceiro Ofício, em Cuiabá, o valor cobrado hoje para um casamento com 
separação parcial de bens custa R$ 323,00 e para comunhão universal ou 
separação total de bens, R$ 476,00. Levando em consideração o valor mais 
alto, a quantia equivale a mais de meio salário mínino, que hoje é de R$ 
880,00. 
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Conforme o magistrado, os casamentos solidificaram a parceria com a Setas, 
que já tem know how neste tipo de evento. “Uma parceira de sucesso. Tudo 
ocorreu dentro do previsto. Um evento muito especial na vida daquelas 
pessoas e na nossa vida também. Em Alto Araguaia contamos com a presença 
do secretário da Setas, Valdiney Arruda, que acreditou no trabalho realizado 
pela Justiça Comunitária”. 
 

 
O secretário de Trabalho e Assistência Social, Valdiney de Arruda, ressaltou 
que o Casamento Social retorna com uma nova modelagem, a da inclusão 
social. “O projeto é voltado exclusivamente a casais de baixa renda, que 
estejam incluídos no Cadastro Único”, frisou o gestor, observando que o 
casamento é a base da família e que garantir o acesso à união legal é 
fortalecer os laços e promover a cidadania. 
  
A primeira dama e coordenadora do NAV, Samira Martins, apoia o projeto. “O 
Casamento Social é, também, um instrumento de cidadania. É emocionante 
conhecer tantas histórias de amor e companheirismo sendo consolidadas e 
reconhecidas pela Justiça”. 
  
A juíza da Comarca de Diamantino, Silvana Ferrer Arruda, que participou da 
cerimônia nos dois municípios, destaca que ações como essas buscam não 
somente legitimar a união entre as pessoas, como também consolidar a visão 
do estado brasileiro no sentido de promover ações de cidadania que levem ao 
bem-estar social, além de estreitar ainda mais os laços do Poder Judiciário com 
a comunidade local. 
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“Quero cumprimentar o Tribunal de Justiça pelo trabalho que vem 
desenvolvendo, e agradecer a todos os envolvidos que, direta ou 
indiretamente, não olvidaram esforços para que o evento ocorresse, trazendo 
alegrias e realização pessoal aos nubentes e suas respectivas famílias”, 
destaca a magistrada. 
  
A agenda dos casamentos comunitários prossegue no dia 20 de maio, com 
evento no município de Cáceres. Em seguida será a vez de Porto Espiridião 
(21/05), Juara (3/06), Mirassol D´Oeste (13/06), Dom Aquino (17/06), Confresa 
(24/06), Ribeirão Cascalheira (25/06) e Canarana, com data a ser definida pela 
Setas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.05.2016 09:05 
Mutirão da Justiça Comunitária será neste sábado 

O mutirão da Justiça Comunitária, programa realizado pelo Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso e parceiros, será realizado neste sábado (14 de maio), das 8 
às 13 horas, na comunidade Sucuri (7 km de Cuiabá), na Escola Professora 
Hilda Caetano de Oliveira Leite. Dezenas de serviços nas áreas jurídica, de 
saúde e assistência social serão ofertados gratuitamente aos mais de cinco mil 
moradores da região. 
  
As pessoas poderão retirar, por exemplo, 1ª e 2ª via do cartão vale transporte, 
cartão da melhor idade e cartão PCD, além da 2ª via do CPF. Os moradores 
poderão também fazer teste de visão, receber atendimento médico e 
odontológico, fazer vacinas, confeccionar boletim de ocorrência, retirar 
atestado de hipossuficiência, vacinar cães e gatos, além de receber 
orientações jurídicas que serão prestadas pelo Judiciário, Ministério Público do 
Estado, Defensoria Pública, estudantes de Direito da UNIC e UFMT, além da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
  
Haverá ainda palestras para os professores da comunidade sobre drogas. O 
trabalho será feito pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 
(Sejudh). Terá ainda uma equipe do Procon que fará atendimento ao público e 
distribuirá cartilhas sobre direito do consumidor. A Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema) distribuirá material educativo e prestará atendimento à 
população. 
  
A Secretaria de Saúde de Cuiabá levará vacina, enfermeiros, ginecologista, 
medicação, kits odontológicos e aplicação de flúor. As pessoas poderão tirar 
dúvidas sobre o Seguro Dpvat e conhecer de perto um pouco do trabalho do 
Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar, que também é parceira do evento, 
fornecerá apoio policial e microonibus para o transporte dos parceiros. 
  
“O sucesso do mutirão depende de cada um de nós. Precisamos do 
comprometimento de cada parceiro para que o evento seja bem sucedido. Nós, 
somando esforços, podemos fazer a diferença na vida destas pessoas”, 
destacou o coordenador estadual da Justiça Comunitária, juiz José Antonio 
Bezerra Filho. 
Os trabalhos da Justiça Comunitária não param, mesmo quando não 
acontecem mutirões. Os agentes continuam fazendo atendimento nos postos, 
além das visitas nas residências.  
  
Casamentos – A Justiça Comunitária e a Secretaria de Estado de Trabalho e 
Assistência Social (Setas) firmaram uma parceria para a realização de 10 
casamentos comunitários em 10 municípios do Estado. Dois já foram 
realizados no primeiro fim de semana de maio. 
  
Os próximos serão realizados no município de Cáceres (20/05), Porto 
Espiridião (21/05), Juara (03/06), Mirassol D´Oeste (13/06), Dom Aquino 
(17/06), Confresa (24/06), Ribeirão Cascalheira (25/06) e Canarana, com data 
a ser definida pela Setas. 



16.05.2016 15:32 
Mutirão da Justiça Comunitária é sucesso no Sucuri 

A rotina dos moradores do Distrito Sucuri, localizado a 7 km de Cuiabá, foi 

alterada no sábado (14 de maio), com a realização do Mutirão da Justiça 

Comunitária, programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e parceiros, 

criado com o objetivo de levar cidadania e inclusão social, principalmente às 

famílias de baixa renda. 
  
A Escola Professora Hilda Caetano de Oliveira Leite, o Posto de Saúde e os 
arredores foram ocupados por dezenas de serviços nas áreas de saúde, social 
e jurídica, todos ofertados gratuitamente. A calmaria, costumeira no local, foi 
deixada de lado. Os moradores fizeram questão de acordar cedo para 
aproveitar tudo o que estava sendo ofertado. Assim que os atendimentos 
tiveram início, às 8 horas, longas filas já se formavam no local, principalmente 
na área de saúde, uma das mais procuradas. 
  

Entre os moradores que foram à 
procura de atendimento está o 
carpinteiro Germano Geraldo da 
Costa, 64 anos, que tomou duas 
vacinas, a H1N1 e outra contra o 
tétano. “Gostei muito deste mutirão. 
Queria fazer essa vacina da gripe, 
mas estava em falta, hoje finalmente 
consegui. Como sou carpinteiro, a 
enfermeira disse que era bom eu 
tomar a vacina contra o tétano, então 

aproveitei e fiz também”. 
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A dona de casa Ineide Ramos, 53 anos, moradora da comunidade de Porto 
Bandeira foi ao mutirão para aferir a pressão, já que é hipertensa. Foi um das 
primeiras a ser atendida. “Sua pressão está um pouco alta, vou encaminhar a 
senhora para o médico que está aqui lhe examinar”, disse a enfermeira do 
Tribunal de Justiça, Sandra do Carmo. 

 
A moradora Diana Rodrigues, 29 anos, aproveitou o mutirão para levar os 
quatro filhos para consultar, tomar vacina e fazer exame de vista. “O meu 
menino mais velho está reclamando de muita dor de cabeça, eu acho que ele 
está com dificuldades para enxergar. Tem dois anos que estou na fila do SUS 
esperando um oftalmologista para levar ele e até agora nada. Fiquei sabendo 
que ia ter exame de vista então eu resolvi trazer ele aqui, porque não tenho 
condições de pagar uma consulta particular”.  

A equipe de dentistas do Tribunal de 
Justiça levou orientação sobre saúde 
bucal e distribuiu dezenas de kits, 
contendo creme dental, escova e fio 
dental. A explicação de como 
escovar os dentes corretamente para 
evitar o “bichinho da cárie” atraiu a 
atenção da garotada. “Eu gostei 
muito, porque o dentista me ensinou 
o jeito certo de escovar meus dentes. 
Eu não quero ficar com os dentes 
pretos e comidos pelo bichinho da 
cárie. O médico disse que dói muito. 
Eu vou fazer tudo certinho”, conta a 
pequena Keren Apuk, sete anos. 
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Durante o mutirão as pessoas puderam também pedir orientação jurídica e 
encaminhamento das suas demandas. A dona de casa Claudionete, 33 anos, 
por exemplo, está com a pensão de uma das filhas atrasada há quatro meses. 
“Eu vim aqui porque eu preciso saber o que devo fazer. A pensão de R$ 250,00 
me faz muita falta. Fui bem atendida, o agente comunitário já me explicou tudo. 
Vou aproveitar que já estou aqui para aplicar vacina nas crianças”. 
  
Como já é de praxe nos mutirões da Justiça Comunitária, o Juizado Volante 
Ambiental (Juvam) de Cuiabá, parceiro de primeira hora do programa, 
trabalhou educação ambiental com os moradores, distribuindo mudas de 
plantas frutíferas e ornamentais. “Trouxemos 600 mudas de caju, tamarindo, 
goiaba, ipê amarelo, ipê de jardim e uma planta chamada Nim, suas folhas ou o 
suco gerado pelas sementes maceradas é um excelente inseticida”, explica o 
conciliador do Juvam, Alexandre Corbelino. 

  
O mutirão contou também com o trabalho voluntário de cabeleireiros, que 
fizeram corte, penteados, escova e sobrancelha, deixando as pessoas felizes e 
com autoestima elevada. “Eu achei meu penteado muito lindo. Nunca tinha 
feito um penteado assim, porque eu sei que é caro”, conta a estudante 
Waleska de Souza, 11 anos. 
  
O penteado foi feito pela cabeleireira Silsa Pinheiro, que tem um salão de 
beleza e uma Ong, a “Auto Estima”, que leva serviços de beleza, 
gratuitamente, a comunidades carentes. “Hoje eu fechei o meu salão e vim 
para cá com toda a minha equipe, somos em 10 pessoas. Eu tenho 30 anos de 
profissão e há 12 desenvolvo esse trabalho com a Ong. Tem também uma 
equipe de palhaços que leva alegria aos hospitais. É um prazer estar aqui, 
doando um pouco do que eu sei fazer para aqueles que precisam”. 
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Outra parceira do mutirão, Gabriela Galvan, levou 11 alunos – já em estágio 
avançado – da sua escola, a “Galvan Cabeleireiro”, para atender a 
comunidade. “Uma honra estar neste evento social. Temos a obrigação de 
plantar o bem. Se cada um destes meus alunos que hoje estão aqui no futuro 
replicar este trabalho, já pensou quantas pessoas teremos fazendo o bem para 
outras? É uma pequena doação, mas que tem um significado enorme na vida 
das pessoas”, acredita Gabriela. 

O coordenador da Justiça Comunitária, juiz José Antonio Bezerra Filho, 
considerou o mutirão um sucesso e agradeceu a presença de todos os 
parceiros. “É com orgulho que estou nesta comunidade, onde passei grande 
parte da minha infância. Sinto-me muito feliz de realizar este mutirão. Este 
trabalho só é possível graças à cooperação de todos os envolvidos que estão 
aqui fazendo a diferença na vida destas pessoas. Acredito que o pior é pecar 
por omissão. Estamos fazendo o nosso papel”. 
  
O prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, fez questão de comparecer ao mutirão. 
“Quero parabenizar o Tribunal de Justiça por este brilhante trabalho, que é 
levar uma série de serviços mais próximos do cidadão. Estão de parabéns 
também os parceiros, nós melhoramos quando cada um se dispõe a fazer um 
pouco mais do que é a sua obrigação”. 
  
As pessoas puderam ainda tirar 1ª e 2ª via do cartão vale transporte, cartão da 
melhor idade e cartão PCD, além da 2ª via do CPF. Os moradores 
confeccionaram boletim de ocorrência, retiraram atestado de hipossuficiência, 
vacinaram cães e gatos, e receberam orientações jurídicas prestadas pelo 
Judiciário, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública, estudantes de 
Direito da UNIC e UFMT, além da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
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Casamentos – A Justiça Comunitária e a Secretaria de Estado de Trabalho e 
Assistência Social (Setas) firmaram uma parceria para a realização de 10 
casamentos comunitários em 10 municípios do Estado. Dois já foram 
realizados no primeiro fim de semana de maio. 
  
  
Os próximos serão realizados nos municípios de Cáceres (20/05), Porto 
Espiridião (21/05), Juara (03/06), Mirassol D´Oeste (13/06), Dom Aquino 
(17/06), Confresa (24/06), Ribeirão Cascalheira (25/06) e Canarana, com data 
a ser definida pela Setas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.05.2016 15:59 
Casamento social oficializará a união de 66 casais 

Sessenta e seis casais irão oficializar a união em dois casamentos sociais 
realizados no interior do Estado. O primeiro deles será no município de Porto 
Esperidião (326 km de Cuiabá). A cerimônia, para 44 casais, será realizada 
nesta sexta-feira (20 de maio), às 19 horas, no salão comunitário Nossa 
Senhora de Fátima. 
  
No sábado (21 de maio), às 10 horas, o casamento comunitário acontece no 
município de Glória D´Oeste, com 12 casais. O evento será no salão paroquial, 
ao lado da Igreja São José Batista. 
  
Os casamentos sociais são realizados por meio de uma parceria firmada entre 
a Justiça Comunitária, programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT), Núcleo de Ações Voluntárias (NAV), Secretaria de Estado de Trabalho 
e Assistência Social (Setas), prefeituras municipais, Defensoria Pública, 
Ministério Público, Promotoria de Justiça e cartórios. 
  
“Começamos no início de maio a realizar estes casamentos, por meio desta 
parceria. Já realizamos dois, nos municípios de Diamantino e Alto Araguaia. Ao 
todo, foram 89 casais que tiveram a sua situação regularizada. Isso é inclusão 
social, isto é levar cidadania as pessoas”, destacou o coordenador do 
programa, juiz José Antonio Bezerra Filho, completando que o casamento 
social é voltado exclusivamente a casais de baixa renda, que estejam incluídos 
no Cadastro Único. 
  
Para pessoas de baixa renda o valor pago para a realização em cartório de um 
casamento civil pesa no bolso. Um casamento com separação parcial de bens 
custa R$ 323,00 e para comunhão universal ou separação total de bens, R$ 
476,00. Levando em consideração o valor mais alto, a quantia equivale a mais 
de meio salário mínino, que hoje é de R$ 880,00. 
 
 
  
A agenda dos casamentos comunitários prossegue no mês de junho, com mais 
seis eventos, sendo o primeiro deles no município de Juara (3/06). Logo após 
será a vez de Mirassol D´Oeste (13/06), Dom Aquino (17/06), Confresa (23/06), 
Cáceres (24/06), Porto Alegre do Norte (24/06), Ribeirão Cascalheira (25/06), 
Canarana (26/06) e Cuiabá em data a ser definida pela Setas. 

 

 

 

 

 



24.05.2016 10:23 
Casamento social celebra união de 66 casais 

 

Um momento único que realizou sonhos e celebrou o amor, essa foi à 

descrição da juíza diretora do Foro de Porto Esperidião (326 km de Cuiabá), 

Lílian Bartolazzi Laurindo, sobre os 44 casais que disseram ‘sim’ durante a 

cerimônia do casamento comunitário realizado no salão Nossa Senhora de 

Fátima, na noite de sexta-feira (20 de maio). No sábado, outros 12 casais 

oficializaram a união, dessa vez, em Glória do D’Oeste. 

  
“Foi muito emocionante ver mulheres vestidas de noiva, casais de várias 
idades sorrindo e até um indiozinho pintado para participar do casamento dos 
pais. E o melhor, saber que contribui para que realizassem este sonho”, 
destacou a magistrada. 
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Ela classificou o casamento social como uma das ações essenciais da Justiça 
Comunitária, programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O evento é 
promovido em parceria com o Núcleo de Ações Voluntárias (NAV), Secretaria 
de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), prefeituras municipais, 
Defensoria Pública, Ministério Público, Promotoria de Justiça e cartórios. 

  
Dentre os 66 casais que regularizaram a união estavam 20 casais indígenas, 
que percorreram cerca de 160 km para participar da cerimônia. Uma grande 
conquista, de acordo com o coordenador do programa, juiz José Antônio 
Bezerra Filho. 
  
“A felicidade estampada no rosto e as palavras de agradecimento não são 
mérito meu, mas de todos nós que acreditamos nesta grande ação. Um esforço 
conjunto que mostra o desprendimento e que tem feito à diferença na vida das 
pessoas que realmente precisam”, ressaltou o coordenador. 
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O casamento comunitário é ofertado gratuitamente a casais de baixa renda, 
desde que estejam incluídos no Cadastro Único. Atualmente um casamento 
civil com separação parcial de bens custa R$ 323,00 e para comunhão 
universal ou separação total de bens, R$ 476,00. Levando em consideração o 
valor mais alto, a quantia equivale a mais de meio salário mínino, que hoje é de 
R$ 880,00. 
  
Cronograma - As próximas cerimônias irão ocorrer no município de Juara 
(03/06). Logo após será a vez de Mirassol D´Oeste (13/06), Dom Aquino 
(17/06), Confresa (23/06), Cáceres (24/06), Porto Alegre do Norte (24/06), 
Ribeirão Cascalheira (25/06) e Canarana (26/06). A capital mato-grossense 
sediará uma das maiores ações do casamento deste ano, no dia 05 de 
novembro, quando mil casais vão participar da cerimônia coletiva. 
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08.06.2016 08:03 
Mutirão da Justiça Comunitária chega a Campo Verde 

Prosseguindo em sua missão de levar Justiça e cidadania à população Mato-
Grossense, o Programa Justiça Comunitária será realizado, no dia 18 de junho, 
no município de Campo Verde (131 km ao sul de Cuiabá). A equipe de 
parceiros que compõem o mutirão vai realizar atendimentos médicos, jurídicos 
e assistenciais, gratuitamente, no Centro Educacional Paulo Freira, das 13h às 
17h. 
  
Entre os serviços ofertados estão: emissão de 1ª e 2ª via de RG e CPF, 
negociação de tributos, esclarecimento de dúvidas com relação à 
aposentadoria, consultoria jurídica, doação de mudas, exposição de animais 
para doação, corte de cabelo, maquiagem, cuidados estéticos, renegociação 
de dívidas com a Energisa, Águas de Campo Verde e empresas do comércio 
local, além de expedição gratuita de certidão do SPC e Serasa. 
  
Justiça - Para atender questões ligadas à área jurídica, além de entidades do 
Poder Judiciário, como o Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc de 
Campo Verde) e o Juizado Volante Ambiental (Juvam), também estarão 
prestando orientações e encaminhando para os órgãos competentes 
representantes da Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil 
seccional Campo Verde (OAB), Promotoria de Justiça, Justiça Eleitoral e 
Ministério Público. 
  
Saúde - Na área médica ficarão à disposição para consultas e orientações 
especialistas como: pediatra, optometrista, oftalmologista, fisioterapeuta, 
nutricionista, endocrinologista, ortopedista, dermatologista, clínico geral, 
dentista e cardiologista. Também serão distribuídos kits de higiene bucal, 
realizados exames e ofertadas diversas vacinas. No local ainda será possível 
fazer doação de sangue. 
  
Entretenimento – Para a população haverá demonstrações de artes marciais 
e danças, apresentação da Orquestra Municipal de Campo Verde, shows com 
a cantora Karine Rodrigues e a dupla Julia e Rafaela (ambas do The Voice), 
teatro, cinema, oficinas, artesanatos e bazar. As crianças terão diversão 
garantida com pula-pula, piscina de bolinha, castelo inflável e ainda poderão se 
deliciar com picolés e pipocas. Enquanto os pais resolvem suas demandas, 25 
voluntários do Grupo BRF vão cuidar dos pequenos. 
  
Demonstrações - A Polícia Rodoviária Federal vai levar o ônibus cinema, onde 
serão exibidos filmes sobre educação no trânsito. O Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) de Cuiabá vai realizar demonstrações com cães adestrados. 
Haverá ainda estandes com demonstrações do trabalho do Grupo de 
Operações Especiais (GOE), Polícia Civil, Polícia Militar, Marinha do Brasil e 
Clube do Cavalo. 
  



 
“Começamos com cinco integrantes, hoje temos 87 parceiros. É a celebração 
da cidadania em uma grande festa e isso traz credibilidade para o Poder 
Judiciário. É uma ação que começamos modestamente e deu certo. Quem 
ganha com isso é a população. Desde que todo mundo se desprenda, faça e 
não peque por omissão, tudo é possível. Fico feliz em saber que hoje a Justiça 
Comunitária faz diferença na vida das pessoas”, salientou o juiz coordenador 
do programa, José Antonio Bezerra Filho. 
  
A juíza responsável pelo mutirão em Campo Verde, Maria Lúcia Prati, 
concorda. “Esse trabalho representa uma união de esforços para levar serviços 
imediatos e cuidados especiais à população. Quando a gente trabalha com 
uma população carente, somos movidos por um desejo solidário enquanto 
cidadãos de ver as pessoas vivendo melhor. Acredito que tudo só é possível 
quando há essa união”, disse a magistrada. 
  
Para facilitar o acesso, a Secretaria de Bem-estar Social do município vai 
disponibilizar ônibus e vans para fazer o transporte das comunidades dos 
assentamentos Serrinha e Dom Osório até o local do mutirão. O Centro 
Educacional Paulo Freira está localizado na Avenida Ayrton Sena, nº 1202, no 
bairro Jardim Campo Verde. 
  
Ao todo, mais de 60 parceiros estão participando do mutirão em parceria com o 
Poder Judiciário. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (66) 3419 
– 2233.  
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08.06.2016 14:27 
Justiça promove casamento comunitário em Juara 

 

As mãos entrelaçadas e o sorriso ansioso no rosto eram comuns aos 66 casais 

que estiveram no Centro Paroquial da cidade de Juara (a 709 km de Cuiabá), 

na noite do dia 03 de junho (sexta-feira), para dizer o tão esperado “sim”. A 

ação faz parte do Casamento Social, programa que já realizou mais de 400 

matrimônios gratuitamente apenas no primeiro semestre deste ano. 

  
O evento é promovido pelo Programa Justiça Comunitária, do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso, em parceria com o Núcleo de Ações Voluntárias 
(NAV), Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), 
prefeituras municipais, Defensoria Pública, Ministério Público, Promotoria de 
Justiça e cartórios. 
  
Conforme o coordenador do Programa Justiça Comunitária, juiz José Antonio 
Bezerra Filho, a inciativa tem sido um grande sucesso e por isso já existe uma 
programação até o final do ano para a realização de novas edições. “Os 
prefeitos, os cartórios e todas as comunidades têm aplaudido esta ação, pois 
além de regularizar a situação das pessoas, o Casamento Social valoriza a 
instituição da família, que é algo que vem se perdendo na atualidade. Mas, 
para que isso tudo seja possível, realizamos uma parceria com o Governo do 
Estado, através da Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social 
(Setas), e com outros parceiros. Eles fazem o pagamento junto ao cartório e 
nós fazemos a coordenação e organização do evento”, explicou. 
  
O magistrado esclareceu ainda sobre os benefícios legais trazidos pela 
regularização do casamento. “Toda esta questão do matrimônio traz um reflexo 
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positivo frente ao processo, pois ações que fatalmente seriam judicializadas em 
busca de uma regularização são evitadas, como uniões fáticas, pensão 
alimentícia, investigação de paternidade, bem como questões previdenciárias e 

sucessórias”, afirmou o juiz. 
 Segundo Edson Piovesan, prefeito de Juara, embora a parceria tenha sido 
provocada pelo Estado, o município a abraçou, pois sabe que ela veio para o 
bem da população. “Gostaria de agradecer a todas as autoridades que 
participaram da realização desta festa tão bonita. Além de legalizar esses 
casais que muitas vezes já estão vivendo juntos, também corrige a 
documentação da família deles. No futuro, é um filho que tem pai e mãe 
documentados”, destacou o prefeito. 
  
Para a secretaria de Ação Social do município, Anita Piovesan, o evento só foi 
possível graças a uma união de esforços. “O Casamento Social é a união do 
Judiciário, da prefeitura, do Governo do Estado, da Promotoria de Justiça e da 
Defensoria Pública. Todo mundo unido em prol do bem-estar destes casais que 
resolveram legalizar sua situação. Sem dúvida é um grande dia para todos 
nós!”, exclamou a secretaria. 
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Para o tabelião Valmiro Luiz da Silva, “é um motivo de grande satisfação poder 
ajudar a realizar este evento, pois é uma oportunidade para quem não tem 
condições financeiras de oficializar a união. Sem contar que evita no futuro mal 
entendidos relacionados aos direitos de família e herança”, disse. 

  
Caso - Quando a juíza de paz disse a Harri Cristiano que ele podia beijar a 
noiva, todos aplaudiram fortemente o casal. Isso porque o beijo selou uma 
união que já perdura 56 anos. “Para mim tá sendo um orgulho realizar uma 
coisa que eu nunca fiz. Estamos representando toda essa meninada que está 
junto com a gente aqui. Se puder dar uma dica aos mais novos, diria para eles 
tentarem ter uma boa convivência e dialogar um com o outro para poderem ir 
mais longe”, aconselhou Cristiano. 
  
Para a noiva, Adelina Cassol, “quando a gente ama, não há sacrifício em fazer 
as coisas para estar junto. Também aconselho a juventude a dialogar e a ter 
paciência um com o outro, especialmente aqueles que têm filhos. Desta forma 
é mais fácil dar uma boa educação para os filhos e esperar os netos e bisnetos 
que vem depois”. 
  
Valores - O casamento comunitário é ofertado gratuitamente a casais de baixa 
renda, desde que estejam incluídos no Cadastro Único. Atualmente um 
casamento civil com separação parcial de bens custa R$ 323,00 e para 
comunhão universal ou separação total de bens, R$ 476,00. Levando em 
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consideração o valor mais alto, a quantia equivale a mais de meio salário 
mínimo, que hoje é de R$ 880,00. 
  
Próximas edições - As próximas cerimônias irão ocorrer nos municípios de 
Mirassol D´Oeste (13/06), Dom Aquino (17/06), Confresa (23/06), Cáceres 
(24/06), Porto Alegre do Norte (24/06), Ribeirão Cascalheira (25/06) e 
Canarana (26/06). A Capital Mato-Grossense sediará uma das maiores ações 
do casamento deste ano, no dia 05 de novembro, quando mil casais vão 
participar da cerimônia coletiva. 

09.06.2016 16:09 
Justiça Comunitária faz reunião de alinhamento 

 

Com o objetivo de alinhar o próximo mutirão do Programa Justiça Comunitária, 

que será realizado no município de Campo Verde, no sábado (18 de junho), 

bem como planejar as edições subsequentes, o juiz coordenador do programa, 

José Antonio Bezerra Filho, e representantes das instituições parceiras se 

reuniram na Escola dos Servidores do Poder Judiciário, na manhã desta 

quinta-feira (09/06), em Cuiabá. 

  
“O mutirão de Campo Verde vai encerrar as nossas ações deste ano. A gente 
vai parar propositalmente com os mutirões em razão do período eleitoral, para 
que não haja qualquer interferência que possa influenciar o voto da sociedade, 
levando em consideração que o programa trabalha em parceria com o Poder 
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Executivo e Legislativo. Mas, a Justiça Comunitária não para completamente. 
Vamos desenvolver atividades mais sociais, como distribuição de alimentos 
para creches e asilos e também vamos aproveitar para planejar as próximas 
ações que começam a partir do momento que se encerrarem as eleições. 
Ainda este ano realizaremos um Casamento Social em Cuiabá com 1000 mil 
casais participantes, a Expedição Natalina, entre outras ações”, relatou o 
coordenador do programa. 
  
Desde março de 2015 a frente do Programa Justiça Comunitária, o magistrado 
aproveitou a reunião para fazer um balanço das ações desenvolvidas no 
período. “Nosso objetivo quando assumimos o programa foi expandi-lo em todo 
o Estado, considerando que ele estava mais focado em Cuiabá e Várzea 
Grande. Conseguimos realizar esta expansão e nossa expectativa é ir além. 
Hoje, o Justiça Comunitária está em oito municípios com o mesmo número de 
100 agentes comunitários que a gente tinha. Também melhoramos as 
localizações dos postos de atendimento em Cuiabá e ganhamos novos postos 
importantíssimos, como os do Shopping dos Camelôs e o Ganha tempo, que 
deve inaugurar na próxima semana. Tivemos ainda um incremento de 
produtividade. Saímos de 1.000 atendimentos para aproximadamente 3.800. 
Somente em mutirões realizamos mais de 80.000 atendimentos”, enumerou o 
juiz. 

  
Parceiros – O Promotor de Justiça, Aurélio René Arrais, contou que participa 
do Justiça Comunitária desde que o juiz Antonio Bezerra está a frente do 
programa. “O Ministério Público faz um trabalho de orientação e 
encaminhamento da população para as promotorias competentes. Acho esse 
programa muito importante, porque vamos a vários bairros da periferia levar 
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atendimento às pessoas. A população comparece e recebe imediatamente 
diversos serviços dos quais elas não tem acesso facilmente”, destacou. 
  
Adriana Santana é coordenadora de cidadania da Secretária de Estado de 
Trabalho e Assistência Social (SETAS) e também é parceira do Programa. Ela 
conta que a secretaria tem levado uma gama variada de serviços à população 
por meio do evento. “Levamos a segunda via de vários documentos, como 
certidão de nascimento, casamento e óbito. Também fazemos carteira de 
pescador, 1ª e 2ª via de CPF, foto 3x4 e plastificação de documentos. Acredito 
que o trabalho em rede é mais produtivo do que o trabalho isolado e esse 
programa é a prova disso”, explicou. 
  
A enfermeira do Fórum de Cuiabá, Sandra Maria Ferreira do Carmo, é 
voluntária no Justiça Comunitária desde o mutirão realizado na Comunidade 
Sucuri. Ela conta que depois que conheceu o programa, fez questão de 
participar de todas as edições seguintes. “Em Campo Verde, vou fazer um 
trabalho preventivo, aferindo pressão, fazendo exame de diabetes, pesando, 
entre outras coisas. Vejo nos olhos das pessoas o quanto esse trabalho é 
importante para elas”, disse. 
  
Clovis Matos, idealizador do Projeto Inclusão Literária, participa há cinco 
edições do programa, fazendo doação de livros com a sua biblioteca itinerante. 
“Eu faço um trabalho de itinerância desde o inicio dos anos 80 e acho de 
fundamental importância ações como esta. Isso teria que ser multiplicado. É 
uma belíssima união entre voluntários, instituições públicas e a comunidade. O 
programa permite a facilitação do acesso àqueles que não têm dinheiro para 
pagar. Antigamente era muito raro ver os órgãos se reunindo para fazer ações 
em conjunto e quando o faziam nunca era para fazer assistência social, mas 
sim assistencialismo. O cunho era político. No Justiça Comunitária você vê 
pessoas desconhecidas atendendo a população e sem nenhum segundo 
escuso”, explicou Clovis. 
  
Participaram da reunião, Eduardo Martins de Barros, do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), Adriana Alves, da Secretária de Estado de Trabalho e 
Assistência Social (Setas), Major Cristina, da Rede Cidadã, Gaspar Reis, da 
Polícia Cível, Clóvis Matos, do projeto Inclusão Literária, Reinilce, do grupo 
Centro de Valorização da Vida (CVV), Aurélio Arrais, do Ministério Público, 
Sandra Carmo, do Fórum de Cuiabá, e Carine Gomes, do Sincor-MT. 
  
Campo Verde – O Mutirão de Campo Verde acontece no dia 18 de junho 
(sábado), no Centro Educacional Paulo Freire, das 13h às 17h. Para facilitar o 
acesso, a Secretaria de Bem-estar Social do município vai disponibilizar ônibus 
e vans para fazer o transporte das comunidades dos assentamentos Serrinha e 
Dom Osório até o local do mutirão. O Centro Educacional Paulo Freira está 
localizado na Avenida Ayrton Sena, nº 1202, no bairro Jardim Campo Verde. 

 
  

 



14.06.2016 17:23 
Mirassol: 154 casais realizam sonho de casar 

 

Cento e cinquenta e quatro casais de Mirassol D’Oeste e que vieram de 
Curvelândia, muitos da periferia, da zona rural e comunidades distantes, 
realizaram o tão sonhado casamento, na noite de segunda-feira (13 de junho), 
durante cerimônia comunitária. O evento foi organizado pela Justiça 
Comunitária, programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e contou com o 
apoio de parceiros, dentre eles o Núcleo de Ações Voluntárias do Governo do 
Estado. 
  
O Centro Comunitário Jesus de Nazaré, em Mirassol, ficou lotado. Cerca de mil 
pessoas participaram da cerimônia. Cada noivo e noiva puderam levar quatro 
convidados, entre padrinhos, madrinhas, filhos e outros entes da família. Esta 
foi a maior celebração, dentre as seis realizadas este ano, pela Justiça 
Comunitária. 
  
Entre os sonhos que o Judiciário realizou, na noite de segunda-feira (13), está 
o da dona de casa Edneia Paixão e do lavrador Getúlio Pereira dos Santos, um 
dos casais mais antigos do evento e que estiveram no palco representando 
todos os demais noivos. Eles vieram de uma região periférica de Mirassol, 
onde vivem numa residência muito simples, uma casa sem reboco e tão 
carente de itens básicos, mas que possui o mais importante em um lar, o amor. 
  
Eles têm um amor antigo, mas que só se viabilizou há um ano e meio. Desde 
então, passaram a compartilhar o sonho de oficializar a união, projeto que foi 
adiado até ontem, diante das dificuldades financeiras. “Para uma mulher o 
casamento é um sonho!”, afirma Edneia. 
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Outro casal que vivenciou esta emoção foi a cozinheira Eliete Pereira de Souza 
e o motorista Rogério Ortega que possuem uma união estável de 12 anos. 
“Estou ansiosa, com as mãos geladas!”, comenta Eliete. “Amo muito ela e 
espero que esse amor dure para sempre até que a morte nos separe”, afirma 
Rogério. 

  
A juíza diretora do Foro da Comarca de Mirassol, Henriqueta Fernanda Chaves 
Alencar Ferreira Lima, descreveu o momento como de muita emoção e o 
projeto como de grande relevância social. “O programa da Justiça Comunitária 
é uma brilhante iniciativa do Tribunal de Justiça e vem a todos emocionando, 
como aconteceu no casamento social nesta comarca. O casamento social 
realizado ontem na Comarca de Mirassol D’ Oeste, contemplou 154 casais com 
a concretização do sonho de constituírem matrimônio e formalizarem união 
fática, representando verdadeiro exercício da cidadania”, afirmou. 

  
O coordenador do 
programa Justiça 
Comunitária, juiz José 
Antônio Bezerra Filho, 
comemorou o sucesso do 
evento. “Cada história 
magnífica! Teve casal 
oficializando a união 
depois de 42 anos juntos. 
Então só uma belíssima 
história como essa já 
justifica a realização 
desse projeto”, salienta. 
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Só no primeiro semestre deste ano, seis casamentos sociais foram realizados 
pelo interior do Estado, beneficiando quase 600 casais de baixa renda. A meta 
é que até o final deste mês sejam realizados mais seis casamentos, e que o 
semestre feche com um total de 1.200 casais contemplados. José Antônio 
salienta que tudo aquilo que planejou, nesses 15 meses que está à frente do 
programa Justiça Comunitária, está conseguindo cumprir graças às parcerias e 
ao empenho de cada diretor das comarcas. 
  
“São ações concretas, com viabilidade e que realmente fazem a diferença na 
vida das pessoas e que também trazem benefícios para a Justiça. Ganha todo 
mundo. O que me deixa mais feliz é que esses casamentos atuam contra a 
judicialização de ações de direito de família e herança. São inúmeros 
inventários, investigação de paternidade, pensões alimentícias e 
previdenciárias, dentre outras. Porque a certidão de casamento por si só já é 
prova mais que suficiente para se garantir os direitos do cônjuge e seus 
descendentes”, frisa. 
  
O prefeito de Mirassol, Elias Leal, Disse estar feliz por esta ação ter contribuído 
com a felicidade de muitos casais. “É necessário que haja o casamento para 
que a família tenha valor, então é um investimento na família”, observou. 
  

 
Os casais tiveram direito a toda pompa que um casamento pode ter. Puderam 
fazer a entrada com a marcha nupcial, participar de sessões de fotos com 
familiares em um cantinho transformado em estúdio. Ao todo, foram tiradas 
mais de 6 mil fotos. No final do evento ainda foi servido um coffee break para 
os casais e convidados. 
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Próximos casamentos - Neste mês, mais seis casamentos comunitários serão 
realizados, em Dom Aquino (17/06), Confresa (23/06), Cáceres (24/06), Porto 
Alegre do Norte (24/06), Ribeirão Cascalheira (25/06) e Canarana (26/06). Dom 
Aquino possui até o momento 22 casais inscritos e Cáceres 57 casais. 
  
Toda semana a Justiça realiza um casamento social pelo interior do Estado e 
somente suspenderá a ação no período eleitoral, de julho até outubro, 
retomando após as eleições. A Capital Mato-Grossense sediará uma das 
maiores ações do casamento deste ano, no dia 05 de novembro, quando mil 
casais vão participar da cerimônia coletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



16.06.2016 09:23 
Campo Verde recebe mutirão da Justiça Comunitária 

 

Será realizado neste sábado (18 de junho), das 13h às 17h, o Mutirão da 

Justiça Comunitária na Comarca de Campo Verde (131 km de Cuiabá). 

Dezenas de serviços serão prestados pelos parceiros nas áreas jurídica, de 

saúde e assistência social. Todos os atendimentos serão feitos gratuitamente à 

população. O evento acontece no Centro Educacional Paulo Freire. 

  
Entre os serviços ofertados estão: emissão de 1ª e 2ª via de RG e CPF, 
negociação de tributos, esclarecimento de dúvidas com relação à 
aposentadoria, consultoria jurídica, doação de mudas, exposição de animais 
para doação, corte de cabelo, maquiagem, cuidados estéticos, renegociação 
de dívidas com a Energisa, Águas de Campo Verde e empresas do comércio 
local, além de expedição gratuita de certidão do SPC e Serasa. 
  
Justiça - Para atender questões ligadas à área jurídica, além de entidades do 
Poder Judiciário, como o Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc de 
Campo Verde) e o Juizado Volante Ambiental (Juvam), também estarão 
prestando orientações e encaminhando para os órgãos competentes 
representantes da Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil 
seccional Campo Verde (OAB), Promotoria de Justiça, Justiça Eleitoral e 
Ministério Público. 
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Saúde - Na área médica ficarão à disposição para consultas e orientações 
especialistas como: pediatra, optometrista, oftalmologista, fisioterapeuta, 
nutricionista, endocrinologista, ortopedista, dermatologista, clínico geral, 
dentista e cardiologista. Também serão distribuídos kits de higiene bucal, 
realizados exames e ofertadas diversas vacinas. No local ainda será possível 
fazer doação de sangue. 
  
Entretenimento – Para a população haverá demonstrações de artes marciais 
e danças, apresentação da Orquestra Municipal de Campo Verde, shows com 
a cantora Karine Rodrigues e a dupla Julia e Rafaela (ambas do The Voice), 
teatro, cinema, oficinas, artesanatos e bazar. As crianças terão diversão 
garantida com pula-pula, piscina de bolinha, castelo inflável e ainda poderão se 
deliciar com picolés e pipocas. Enquanto os pais resolvem suas demandas, 25 
voluntários do Grupo BRF vão cuidar dos pequenos. 
  
  
Demonstrações - A Polícia Rodoviária Federal vai levar o ônibus cinema, onde 
serão exibidos filmes sobre educação no trânsito. O Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) de Cuiabá vai realizar demonstrações com cães adestrados. 
Haverá ainda estandes com demonstrações do trabalho do Grupo de 
Operações Especiais (GOE), Polícia Civil, Polícia Militar, Marinha do Brasil e 
Clube do Cavalo. 
  
“Começamos com cinco integrantes, hoje temos 87 parceiros. É a celebração 
da cidadania em uma grande festa e isso traz credibilidade para o Poder 
Judiciário. É uma ação que começamos modestamente e deu certo. Quem 
ganha com isso é a população. Desde que todo mundo se desprenda, faça e 
não peque por omissão, tudo é possível. Fico feliz em saber que hoje a Justiça 
Comunitária faz diferença na vida das pessoas”, salientou o juiz coordenador 
do programa, José Antonio Bezerra Filho. 
  
A juíza responsável pelo mutirão em Campo Verde, Maria Lúcia Prati, 
concorda. “Esse trabalho representa uma união de esforços para levar serviços 
imediatos e cuidados especiais à população. Quando a gente trabalha com 
uma população carente, somos movidos por um desejo solidário enquanto 
cidadãos de ver as pessoas vivendo melhor. Acredito que tudo só é possível 
quando há essa união”, disse a magistrada. 
  
Para facilitar o acesso, a Secretaria de Bem-estar Social do município vai 
disponibilizar ônibus e vans para fazer o transporte das comunidades dos 
assentamentos Serrinha e Dom Osório até o local do mutirão. O Centro 
Educacional Paulo Freira está localizado na Avenida Ayrton Sena, nº 1202, no 
bairro Jardim Campo Verde. 
  
Ao todo, mais de 60 parceiros estão participando do mutirão em parceria com o 
Poder Judiciário. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (66) 3419 
– 2233. 

 

 



20.06.2016 17:49 
Justiça Comunitária leva cidadania a Campo Verde 

 

Há dois meses Sueli Nunes da Silva Rodrigues, moradora do bairro Recanto do 
Bosque I, na cidade de Campo Verde (131 km de Cuiabá), aguarda na lista de 
espera para fazer um exame de ultrassonografia no filho de sete anos que está 
com incontinência urinária. Neste sábado (18 de junho), após 20 minutos de 
espera ela finalmente conseguiu ser atendida, graças à realização do mutirão 
do Programa Justiça Comunitária, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT) e parceiros, na cidade aonde mora. 
  
“Nossa! Estou achando ótimo isso aqui. Tem tudo o que a gente precisa em um 
só lugar e ainda de graça. Meu filho, João Victor, está sofrendo com a 
incontinência e eu ficava aflita por não conseguir fazer nada para ajudá-lo. 
Aproveitei ainda para fazer o RG da minha filha”, contou. 
  
Quem atendeu Sueli e o filho dela foi o médico voluntário Nagib Elias Quedes. 
O médico trouxe sua própria máquina de ultrassom para utilizar no projeto, pois 
acredita que em uma comunidade unida, todos devem contribuir com algo. 
“Recebi o convite para participar e aceitei de prontidão, porque acredito que 
precisamos oferecer um pouquinho do sabemos para ajudar as pessoas mais 
carentes. Viver em comunidade deveria ser sempre assim, um ajudando o 
outro. Tem muita gente boa neste país. Se cada um fizesse a sua parte, o 
Brasil seria um baita lugar para se viver!”, disse. 
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Aos 68 anos, o construtor aposentado Cristiano da Costa Neves reclamava de 
estar com problema nas vistas. “Tenho que forçar para enxergar de longe e 
não estou podendo comprar os óculos. Já aposentei, mas faço uns bicos. E, 
agora com esse problema nas vistas não tenho conseguido trabalhar mais. Eu 
e minha mulher estamos vivendo do auxílio que recebo e das costuras dela. 
Vim aqui hoje para tentar resolver isso”, disse Cristiano, antes de ser 
diagnosticado pelo oftalmologista do programa com catarata e pterígio e de ter 
recebido medicamentos de graça e de ser encaminhamento para cirurgia. 
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DOAÇÃO - Para a dona de casa Áurea Aparecida, o Justiça Comunitária 
representou ainda mais que um atendimento. Ela recebeu das mãos do 
coordenador Estadual do Programa, juiz José Antonio Bezerra Filho, uma 
cadeira de rodas novinha para a filha Vilma, que ficou impossibilitada de andar 
há três meses após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). “Já tive um filho 
cadeirante, mas quando ele faleceu doamos a cadeira dele. Conseguimos uma 
emprestada para Vilma, mas não temos condições de comprar uma nova. Meu 
marido está aposentado por invalidez também por causa de um AVC e eu sou 
dona de casa. Foi um grande presente receber essa cadeira do programa. 
Estou muito feliz”, relatou a Áurea sorridente, apesar das mazelas da vida. 
  
SERVIÇOS – Realizado no Centro Educacional Paulo Freire, está foi a última 
edição do Programa Justiça Comunitária deste semestre, em vista no início do 
período eleitoral. Ao todo, 90 parceiros participaram do mutirão, contribuindo 
para que a população tivesse acesso gratuito a serviços nas áreas jurídica, de 
saúde e assistência social. 
  
Para o coordenador estadual do Programa, juiz José Antonio Bezerra Filho, a 
existência dos parceiros é fundamental para que o programa aconteça. 
“Agradeço a todos os parceiros que acreditaram nesta proposta de trabalho e 
nos ajudaram a fazer a diferença na vida das pessoas. Sem os juízes, os 
voluntários e os parceiros dificilmente teríamos esse sucesso. O Poder 
Judiciário realiza programas como este para mostrar à sociedade que o nosso 
papel não é apenas julgar, mas se aproximar da população e oferecer acesso 
aos serviços básicos. Todos os poderes estão aqui reunidos com esse 
propósito”, salientou o magistrado. 
 

  
Segundo o prefeito de Campo 
Verde, Fábio Schrocter, a 
cidade recebeu com muito 
bom grado a vinda do 
programa. “Tenho certeza que 
a população vai saber 
aproveitar muito bem toda 
essa prestação de serviço. 
Agradecemos imensamente 
pelo cuidado que estão tendo 
com a nossa cidade. Tem 
serviços aqui hoje que nós 
nem oferecemos ainda em 
Campo Verde. A Justiça 
fazendo um trabalho que não 
é o seu papel tradicional e 
isso é fantástico. Se tivessem 
mais instituições preocupadas 
em fazer algo a mais, com 
certeza teríamos um país 
muito melhor para se viver”, 
garantiu. 
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A vice-presidente do TJMT, Clarice 
Claudino da Silva, também se 
surpreendeu com a receptividade dos 
cidadãos de Campo Verde. “A resposta 
ao programa foi muito boa tanto dos 
parceiros, quanto da população que 
compareceu em peso. O Justiça 
Comunitária já existe há 12 anos, mas 
têm evoluído tanto que se transformou 
num programa muito abrangente. A 
nossa maior meta é levar solução para 
as pessoas e se aproximar da 
população”, disse a desembargadora 
que recebeu uma menção honrosa da 
Câmara Legislativa Municipal. 
  
 

 
 

O juiz diretor do Fórum de Campo 
Verde, André Barbosa Simões, 
também disse estar satisfeito com os 
resultados obtidos. “Nós ficamos 
muitos satisfeitos em ser a última 
comarca escolhida para encerrar as 
atividades deste semestre. Houve um 
grande empenho, especialmente da 
Dra. Maria Lúcia que tomou a frente da 
organização do mutirão. A resposta foi 
tão boa que tivemos que abrir os 
portões com 30 minutos de 
antecedência, porque já tinha um 
número grande de pessoas esperando. 
Fiquei impressionado também com a 
receptividade da comunidade. Muitas 
empresas e pessoas físicas nos 
procuraram para oferecer ajuda.”, 

afirmou. 
  
JUVAM – O Juizado Volante Ambiental de Cuiabá (Juvam) também participou 
das atividades do Programa Justiça Comunitária em Campo Verde com o jogo 
Rebojando. O palhaço condutor do jogo, “Curimpampam”, animou as crianças 
e adolescentes que foram receber atendimento no Centro Educacional com a 
brincadeira com cunho educativo ambiental. 
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22.06.2016 10:12 
Casais oficializam união em Dom Aquino 

 

Vestidos de noiva, terno e gravata, tapete vermelho, ambiente decorado e 

muitos sorrisos marcaram a cerimônia do casamento social, que oficializou a 

união de 22 casais, na última sexta-feira (17 de junho), na Comarca de Dom 

Aquino (a 166 km ao sul de Cuiabá). 

  
Momento único na vida de Amélia Alves, de 46 anos, que se casou após 13 
anos vivendo ao lado do companheiro Ailton. “Nos últimos 30 dias andei muito 
ansiosa, nem dormi direito. Foi uma emoção muito grande, me casar pela 
primeira vez e ainda vestida de noiva”. 
  
Situação vivida com mais tranquilidade pelo noivo que levou poucos minutos 
para ficar pronto para o enlace matrimonial. 
Sentimento também compartilhado por Anna Flávia Guimarães que afirmou 
estar passando por uma noite especial e muito esperada. 
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Já o noivo, Bruno Henrique, destacou que os dois vinham programando o 
matrimônio já tinha algum tempo. “Queríamos casar e, graças a Deus, surgiu 
esta oportunidade, da qual iremos aproveitar com nossa família”. 

 
Quebrando o protocolo, Luciane Fernandes, com vestido de noiva vermelho, 
disse que ser vista pelo futuro marido antes do casamento não traz azar, como 
diz o ditado popular. “Se meu marido não fugiu ainda, hoje é que não irá fugir. 
Meu vestido representa minha personalidade, vermelho é fogo, paixão e amor”, 
fala entusiasmada. 
  
Noite atípica para os casais que receberam vários mimos tanto da comunidade 
como da direção do Fórum. Cada noiva carregou um buquê, doado pela 
gestora-geral do Foro, Rosilei Manduca. As mesas foram identificadas com um 
porta-retrato com a foto de cada casal e uma dedicatória, presente da juíza 
diretora do Foro, Luciana Braga Simão Tomazetti. Cada casal também ganhou 
um presente-surpresa, brindes angariados no comércio local. 
  

O evento organizado pela Justiça 
Comunitária, programa do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso, com o 
apoio de parceiros, como o Núcleo 
de Ações Voluntárias (NAV) do 
Governo do Estado, levou aos noivos 
toda pompa e circunstância da 
solenidade, como marcha nupcial, 
votos de matrimônio, a tradicional 
valsa e um jantar. 
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Uma proposta conjunta que deu certo, segundo o coordenador do programa 
Justiça Comunitária, juiz José Antônio Bezerra Filho. “Juntos já celebramos 
quase 600 casamentos em todo o Estado, um número altamente positivo. Além 
de ver a alegria dos casais, reforçamos o espírito da Justiça Comunitária de 
fazer a diferença na vida dessas pessoas”. 
  
Outras cinco edições do casamento comunitário irão ocorrer até o final de 
junho. Na próxima quinta-feira (23 de junho), noivos de Confresa vão oficializar 
a união. Os casais de Cáceres e Porto Alegre do Norte realizam este sonho no 
dia 24 de junho. Já quem mora em Ribeirão Cascalheira se casa no dia 25 e no 
dia 26, a cerimônia será em Canarana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.06.2016 11:45 
Casamento Social de Cuiabá: inscrições abertas 

 

O Poder Judiciário e o Núcleo de Ações Voluntárias (NAV) da Secretaria de 

Trabalho e Assistência Social (Setas) do Estado lançaram, na tarde desta 

terça-feira (21 de junho), o Casamento Social de Cuiabá 2016. As inscrições já 

estão abertas e seguem até esgotarem as 500 fichas disponibilizadas. O 

casamento será para pessoas que têm renda familiar de até três salários 

mínimos e que residem em Cuiabá ou no Distrito de Nossa Senhora da Guia. O 

enlace coletivo será realizado no dia 20 de novembro (domingo) no Ginásio 

Poliesportivo Aecim Tocantis, bairro Verdão. 

  
A cozinheira Evanildes dos Santos Silva, 60 anos, e o pedreiro Adão de 
Oliveira de Alencar, 54 anos, que residem no bairro Itapajé, foi o primeiro casal 
a fazer a inscrição. Eles têm uma união estável de 14 anos. Evangélica, 
Evanildes ficou sabendo do casamento por meio de um irmão da igreja. Ela já 
planeja entrar no ginásio vestida de noiva. “A expectativa é de grande emoção, 
o meu maior sonho é minha netinha Marina, de 11 anos, entrar de porta 
aliança, e de nós conquistarmos essa comunhão”, frisou ela. “Essa iniciativa do 
Poder Judiciário e do Governo do Estado é uma oportunidade muito boa para 
quem não tem recursos”, garante Evanildes. 
  
O segurança Eliseu Neto, 28 anos, não perdeu tempo e já procurou 
informações sobre o enlace comunitário para levar à esposa Yasmim, de 18 
anos, que é doméstica. Eles têm uma união estável de quatro anos, que gerou 
um fruto, uma filhinha de 2 aninhos. “Sempre quis casar e não tinha a 
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oportunidade. Diante da obrigação que eu tenho de suprir as necessidades 
alimentícias e de vestimenta da minha filhinha eu nunca tive condições de tirar 
meio salário mínimo para pagar as taxas de cartório. Ai surgiu o casamento 
social e vim pegar as informações, agora já vou fazer a inscrição”, garante. 

  
A vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora 
Clarice Claudino da Silva, destacou que o Judiciário desde sempre realizou 
casamentos comunitários, porque sempre acreditou que a família é a base da 
sociedade e que esse projeto é de um alcance social muito grande. Ela 
lembrou que os casamentos sociais eram feitos pelos juízes de forma isolada e 
agora é o Poder Judiciário como um todo que abraça essa causa. “Quem se 
lembra dos casamentos maravilhosos que a Maria Erotides fazia em Várzea 
Grande?”, recorda a desembargadora. 
  
A magistrada destacou ainda quer as leis são limitadoras da vida em sociedade 
e sem essas regras a vida na cidade se transformaria em um caos, assim como 
os casamentos sem regularização. “Quando morre o esposo ou a esposa 
vemos a falta que faz essa regularização. Tudo vai parar na Justiça. Os casos 
de divórcio, inventários, investigação de paternidade, pensão alimentícia, 
benefícios previdenciários para os dependentes, entre outros. Havendo dúvida, 
no caso de não ter o casamento formalizado, tem que discutir isso 
judicialmente, o juiz é quem vai dizer quem tem o direito. Quando tudo já está 
formalizado e o casamento já aconteceu, isso tudo já é resolvido 
automaticamente, não há o que se discutir de quem é o direito. É uma 
prevenção acima de tudo, além de ser um momento lindo!”, alerta a 
desembargadora. 
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O coordenador da Justiça Comunitária, juiz José Antônio Bezerra Filho, 
destaca que a iniciativa mostra que é possível fazer algo diferente. O 
casamento de Cuiabá não vai envolver o público de Várzea Grande, porque 
envolveria outro cartório e outro juiz de paz, mas o magistrado garante que os 
munícipes desta comarca serão contemplados futuramente. “Iremos 
contemplar não só Várzea Grande, mas muitos outros municípios. Já temos a 
procura de mais 50 municípios”, frisa. 
  
O juiz destaca ainda que esses casamentos comunitários não deixam nada a 
desejar em relação a um casamento particular e tradicional. “O próprio tabelião 
exige os pré-requisitos, então aquelas situações do casamento com comunhão 
universal de bens, parcial de bens e separação total de bens, com pacto pré-
nupcial, tudo isso é observado. Cada caso é um caso, nós temos essa 
preocupação fundamental”, garante. 

  
O secretário de Assistência 
Social, Valdiney de Arruda, 
destaca que os casais que 
estiverem inscritos no Cadastro 
Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚNico), que 
já residem juntos e já constituíram 
família terão preferência. O 
secretário destaca que o projeto é 
tão importante que já ajudou 
pessoas que inclusive não tinham 
sequer uma certidão de 
nascimento.  
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Documentos necessários 
Os interessados devem comparecer a um dos postos de inscrição, pegar a 
ficha e preenchê-la. Também é necessário levar certidão de nascimento, 
carteira de identidade e comprovante de residência. Para os divorciados é 
necessária a certidão de casamento com averbação do divórcio e para os 
viúvos, a certidão de casamento com averbação de óbito. 
  
Pontos de inscrição 
Nesta edição, os locais para as inscrições serão descentralizados, em sete 
pontos da cidade: Secretaria de Estado de Trabalho de assistência Social 
(Setas) no Palácio Paiaguás, Tribunal de Justiça (sala da Justiça Comunitária), 
Ganha Tempo na Praça Ipiranga, no Sistema Nacional de Emprego (Sine) 
próximo ao Pronto-socorro de Cuiabá, Base Comunitária de Segurança do 
bairro São João Del Rei, Conselho de Segurança do Distrito da Guia e no 
Centro Comunitário da Guia. 
  
Cidades contempladas 
Não é só Cuiabá que está sendo beneficiada com este projeto. Os casamentos 
estão sendo feitos em todo o Estado, por polos. Somente este ano o 
casamento social já beneficiou sete comarcas e até dezembro vai contemplar 
13 municípios. A expectativa é de que aproximadamente 1.200 casais mato-
grossenses oficializem a união em 2016, por meio desse programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.06.2016 17:54 
Casamento social: confira documentos necessários 

Os interessados em se inscrever no Casamento Social de Cuiabá 2016 devem 
prestar atenção à lista de documentos necessários para se candidatar às 500 
vagas disponíveis. 
  
As especificações são diferentes para cada tipo de inscrição. Os solteiros 
devem levar fotocópias do RG, CPF e comprovante de residência e certidões 
de nascimento originais atualizadas há no máximo 90 dias. 
  
Os divorciados têm que apresentar, além das cópias dos documentos pessoais 
e comprovante de residência, certidão de casamento com averbação do 
divórcio atualizada há no máximo 90 dias. 
  
Os viúvos também precisam comparecer aos postos de inscrição munidos de 
fotocópias dos documentos, comprovante de residência e certidão de 
casamento com averbação da certidão de óbito do cônjuge atualizada no prazo 
máximo de três meses. Somente serão efetuadas inscrições do casal que 
apresentar as certidões originais. 
  
As inscrições podem ser realizadas em um dos seis postos distribuídos pela 
região metropolitana. Localizados na sede da Secretaria de Estado de Trabalho 
e Assistência Social (Setas), na unidade do programa Justiça Comunitária do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Ganha Tempo, Sine, Base 
Comunitária do Bairro São João Del Rey e Centro Comunitário do Distrito de 
Nossa Senhora da Guia. 
  
O casamento social é exclusivo para pessoas que têm renda familiar total de 
até três salários mínimos. A renda deve ser comprovada por meio da 
apresentação da cópia do Cadastro Único (CadÚnico), holerites ou carteira de 
trabalho de ambos. Nesta edição, só podem participar casais que residam na 
capital mato-grossense ou no Distrito da Guia. 
  
O evento é uma iniciativa do Núcleo de Ações Voluntárias (NAV) da Secretaria 
de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) em parceria com o Poder 
Judiciário de Mato Grosso. 
  
Realização - A cerimônia coletiva será realizada no dia 20 de novembro 
(domingo), no Ginásio Poliesportivo Aecim Tocantis, sediado no bairro Verdão. 
Cada casal terá o direito de levar até seis convidados ao enlace. 

 

 

 

 

 



24.06.2016 12:04 
Justiça Comunitária abre posto no Ganha Tempo 

 

O sonho de casar ficou mais próximo para a população de Cuiabá. Quatro 
agentes do programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça estão no 
posto de atendimento instalado no Ganha Tempo para efetuar as inscrições 
gratuitas para o Casamento Social, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e 
no sábado, das 8h às 12h. A iniciativa faz parte de uma parceria entre o Poder 
Judiciário e o Governo do Estado. 

  
De acordo com o coordenador do programa, juiz José Antonio Bezerra Filho, 
esta é uma nova política adotada pelo Justiça Comunitária que tem como 
propósito oferecer acessibilidade ao cidadão. “Queremos fazer a diferença na 
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vida das pessoas. E colaborar para a consolidação da família é um dos papeis 
que assumimos. Valores resgatados que aproximam o Judiciário da 
comunidade”. 
  
A procura por informações sobre o casamento social tem sido grande, segundo 
a agente comunitária Sônia Lucia Malaquias Oliveira. “Estamos realizando em 
torno de quatro inscrições por dia devido à documentação requisitada que deve 
ser atualizada. Entretanto, mais de 20 pessoas vêm ao posto diariamente pedir 
detalhes sobre o serviço. Eles saem felizes daqui e nós também em poder 
ajudá-las”. 
  
Os interessados em fazer parte da cerimônia coletiva podem se inscrever até o 
dia 5 de agosto ou enquanto tiverem vagas disponíveis. No total são oferecidas 
500 fichas de inscrição, que só podem ser pleiteadas por noivos que residam 
na Capital mato-grossense e no Distrito de Nossa Senhora da Guia. 
  
As inscrições podem ser feitas em um dos sete postos distribuídos pela região 
metropolitana. Localizados na sede da Secretaria de Estado de Trabalho e 
Assistência Social (Setas), na unidade do programa Justiça Comunitária do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Ganha Tempo, Sine, Base 
Comunitária do Bairro São João Del Rey, Centro Comunitário do Distrito de 
Nossa Senhora da Guia e Base Comunitária. 
  
Documentos necessários – Os solteiros devem levar fotocópias do RG, CPF 
e comprovante de residência e certidões de nascimento originais atualizadas 
há no máximo 90 dias. Os divorciados têm que apresentar, além das cópias 
dos documentos pessoais e comprovante de residência, certidão de casamento 
com averbação do divórcio atualizada há no máximo 90 dias. Os viúvos 
também precisam comparecer aos postos de inscrição munidos de fotocópias 
dos documentos, comprovante de residência e certidão de casamento com 
averbação da certidão de óbito do cônjuge atualizada no prazo máximo de três 
meses. Somente serão efetuadas inscrições do casal que apresentar as 
certidões originais. 

  
O evento é exclusivo para casais 
com renda familiar total de até 
três salários mínimos. O valor 
deve ser comprovado por meio 
da apresentação da cópia do 
Cadastro Único (CadÚnico), 
holerites ou carteira de trabalho 
de ambos. 
  
Com os documentos exigidos em 
mãos, a camareira Maria Helena 
Silva, de 40 anos, aproveitou a 
ocasião para garantir sua vaga, 
juntamente com seu futuro 
esposo, o pedreiro Antônio 
Santos, de 46 anos. 
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“Vivemos juntos há quase quatro anos, mas queríamos casar. Quando 
soubemos do casamento social não perdemos tempo, reunimos os 
documentos pedidos e viemos nos inscrever. Ter um posto de inscrição no 
centro da cidade facilitou bastante. Fomos bem recebidos e tudo foi realizado 
rapidamente, as meninas estão de parabéns”, afirmou a noiva. 
  
Mais tímido, o noivo Antônio pontuou o serviço como uma oportunidade 
especial que mudará suas vidas. “Estou feliz em realizar este sonho de casar 
de papel passado. Ainda mais porque não precisaremos pagar pela cerimônia. 
Era um gasto que não teríamos condições de arcar”. 
  
Enlace - A cerimônia coletiva será realizada no dia 20 de novembro (domingo), 
no Ginásio Poliesportivo Aecim Tocantis, no bairro Verdão. Cada casal terá o 
direito de levar até seis convidados. 
  
O casamento social é uma ação do Núcleo de Ações Voluntárias (NAV) da 
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) em parceria com 
o Poder Judiciário de Mato Grosso. 
  
Justiça Comunitária - Após o período de inscrições do Casamento Social, o 
posto do JC passará a funcionar no Ganha Tempo somente aos sábados, das 
8h às 12h, oferecendo os serviços habituais do programa. Este é o 19º posto 
do programa disponível para a população cuiabana. 
  
Para mais informações, entre contato com o Justiça Comunitária pelo telefone 
(65) 3617-3450. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.06.2016 11:54 
Justiça Comunitária: a união faz a força 

 

A máxima “A união faz a força” nunca foi tão verdadeira quanto nos mutirões 
do Justiça Comunitária, programa desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJMT) e parceiros. Essa unidade em prol da comunidade, 
entretanto, superou quaisquer expectativas no mutirão realizado em Campo 
Verde (131 km de Cuiabá), no último dia 18 de junho, onde o Poder Judiciário 
local reuniu mais de 90 parceiros, entre empresas, pessoas físicas e 
voluntários, para levar serviços de cidadania à população. 
  
Claudiomiro Donador, gestor-geral da Comarca de Campo Verde, conta que a 
ideia inicial era realizar um evento menor, mas que com o passar dos dias e 
com as adesões, o mutirão foi ganhando corpo até se transformar em um 
grande acontecimento. “À medida que íamos falando com as pessoas, elas 
falavam “nossa, que legal” e iam entrando para o evento. Até no último dia 
houve pessoas querendo participar e a gente já não via como acomodá-las na 
escola. A comunidade participou mesmo, tanto empresas quanto pessoas 
físicas. Tiveram pessoas que chegaram dizendo que não tinham condições de 
oferecer nada material, mas se dispondo a ajudar no dia como voluntárias”, 
revelou. 
  
Ele contou ainda que houve um grande apoio para atender a demanda por 
óculos de grau, que é uma das mais procuradas em todos os mutirões. 
“Algumas pessoas da sociedade nos doaram um valor em dinheiro para que 
comprássemos óculos para serem doados no mutirão. Ao todo, foram 78 
unidades. Também fizemos uma parceria com a ótica, que aceitou vender os 
objetos a preço de custo para todos os participantes do mutirão. Uma armação 
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que costuma ser vendida por R$300 saiu por R$50. E a lente foi vendida por 
apenas R$30”. 
  
O servidor se recordou ainda de uma doação inusitada que o mutirão recebeu. 
“A sra. Edilaine, de Nova Mutum, chegou para mim um dia antes da montagem 
do evento me oferecendo 500 melancias. Ela disse que tinha vindo à cidade 
para vendê-las, mas não conseguindo comercializar todas, resolveu doá-las 
para o mutirão. Com ajuda da Secretaria Municipal de Obras, que emprestou 
um caminhão para buscar as frutas e as levou até o evento, a doação foi feita. 
Graças a ela, tanto a equipe quanto a população puderam desfrutar das 
melancias docinhas para se refrescar durante o dia ensolarado”, acrescentou. 
  
Para ele, esta resposta da população engrandeceu o programa e deixou a 
equipe motivada. “Ficamos noites sem dormir. Tanto eu quando a juíza 
responsável pelo mutirão, Maria Lúcia Prati, acordávamos à noite por diversas 
vezes pensando nos detalhes e lembrando do que faltava ser visto. 
Recomendo as outras comarcas que também participem do Programa Justiça 
Comunitária. Vai te dar um pouquinho de trabalho, vai. Mas, nós estamos aqui 
para quê? É realmente recompensador! Traga para a sua comarca que o 
resultado é muito satisfatório”, recomendou. 
  
O agente do Programa Justiça Comunitária, Emerson de Moraes, também 
esteve em Campo Verde para atender a população. Com apenas 22 anos, a 
história dele perpassa a vida dos assistidos do programa. “Eu cresci num lar 
adotivo e por não ter sido destituído da minha família de origem, não pude ser 
adotado. Mas tive um padrinho afetivo que sempre me deu suporte financeiro e 
afetivo. Hoje trabalho e tenho minha própria casa, mas me sinto na obrigação 
de estar envolvido em projetos sociais para retribuir um pouco da ajuda que 
tive”, contou. 
  
De todos os casos que atendeu no Programa Justiça Comunitária, ele se 
recordou de um em especial. “Num mutirão no meu bairro, pude assistir a uma 
senhora que mora na mesma rua que eu. Ela precisava resolver a pensão 
alimentícia do neto e o pai havia sumido. Tivemos muito trabalho para 
encontrá-lo, mas no fim tudo deu certo. Algum tempo depois, ela foi até a 
minha casa e me deu um doce de mamão feito com todo o carinho para me 
agradecer. Confesso que me comovi. Vemos muitas histórias tristes todos os 
dias e às vezes as pessoas precisam só de uma orientação simples para 
resolver seus problemas. E esse programa leva justamente isso, o acesso às 
pessoas”, enfatizou. 
  
CASO - Um exemplo disso é o caso do pintor Joselito Ferreira dos Santos. Ele 
aguardava há oito meses por um atendimento para alterar um dado errado na 
certidão de nascimento do filho dele, de 10 anos. No Justiça Comunitária, ele 
conseguiu fazer a alteração em aproximadamente cinco minutos. “Meu nome 
estava escrito errado no documento do meu filho Matheus e por causa disso 
não conseguia tirar os outros documentos dele. O pessoal me recebeu super 
bem e resolveu meu problema rapidinho. Só tenho a agradecer e pedir que 
esse mutirão aconteça mais vezes”, pediu. 
  



O coordenador da Justiça Comunitária, juiz José Antonio Bezerra Filho, 
considerou o mutirão um sucesso e agradeceu a presença de todos os 
parceiros e voluntários. “Sinto-me muito feliz de realizar este mutirão nesta 
tarde tão bonita de sábado. Este trabalho só é possível graças à cooperação 
de todos os envolvidos que estão aqui fazendo a diferença na vida destas 
pessoas. Acredito que o pior é pecar por omissão. Estamos fazendo o nosso 
papel”, garantiu o magistrado. 
  
Realizado no Centro Educacional Paulo Freire, está foi a última edição do 
Programa Justiça Comunitária deste semestre, em virtude do início do período 
eleitoral. 
  
Estiveram presentes no evento o prefeito de Campo Verde, Fábio Schrocter; o 
juiz diretor do Fórum de Campo Verde, André Barbosa Simões; a vice-
presidente do TJMT, Clarice Claudino da Silva; o presidente da Câmara 
Legislativa de Campo Verde, Welson Silva; a gestora do Cejusc da cidade e 
juíza responsável pelo mutirão, Maria Lúcia Prati; a juíza da 3ª Vara de Campo 
Verde, Caroline Schneider Guanaes Simões; o juiz da 3ª Vara de Jaciara, 
Francisco Ney Gaíva; o promotor de justiça Marcelo Correa; o defensor público 
Leandro Fabris Neto; e o Secretário de Estado de Trabalho e Assistência 
Social (SETAS), Valdiney Antônio de Arruda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01.07.2016 16:47 
Justiça doa cadeira de rodas para idosos em Poconé 

 

Uma parceria entre a Justiça Comunitária, programa do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJMT), o Juizado Especial Criminal (Jecrim) de Cuiabá e a 
Comarca de Poconé resultou na doação de 10 cadeiras de rodas, cinco de 
passeio e cinco de banho, que foram entregues nesta quinta-feira (30 de junho) 
para o Lar São Vicente de Paula, que existe há mais de 30 anos no município 
de Poconé (100 km de Cuiabá). 
  
A solenidade de entregue foi realizada no Fórum da Comarca, com a presença 
do coordenador da Justiça Comunitária, juiz José Antonio Bezerra Filho, juiz do 
Jecrim, Mário Kono, diretora do Fórum da Comarca de Poconé, juíza Kátia 
Oliveira, presidente do Lar dos Idosos, Maria Catarina Morais, e os agentes 
comunitários que atuam no município. 
  
“Hoje é um dia muito especial para nós. Estas cadeiras serão muito úteis, 
porque temos idosos com dificuldade de locomoção e precisam da cadeira até 
para tomar banho. As que temos aqui são velhas e a quantidade não é 
suficiente. Graças a Deus que ainda existem pessoas de bom coração e que 
ajudam instituições como a nossa, que vive exclusivamente de doações, pois 
não temos ajuda do poder público”, destaca a presidente do lar, Maria Catarina, 
dona Mariinha, como é carinhosamente conhecida por todos. 
  
Maria de Arruda Nunes, que reside no Lar dos Idosos, ficou feliz com a doação. 
“Eu não consigo andar. Para mim a cadeira é fundamental. Sem ela ficaria na 
cama. Preciso até mesmo para tomar banho. Agradeço aqueles que ajudaram, 
vai ser útil a todos que moram aqui e que precisam”. 
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Conforme o enfermeiro Edésio de Souza, que trabalha na instituição há 10 
anos, as cadeiras são fundamentais no dia a dia do lar. “Isso facilita muito a 
locomoção, principalmente dos que têm dificuldade para andar. Serão muito 
importantes, as de banho então, nem se fala, vamos usar demais”. 

 
Conforme o juiz José Antônio, a doação das cadeiras só foi possível graças ao 
Jecrim de Cuiabá, que disponibilizou recursos oriundos de penas pecuniárias. 
“Dr. Mário Kono, assim que falei da possibilidade de adquirir as cadeiras, 
prontamente ele se colocou à disposição e nos atendeu. Estamos hoje aqui 
entregando estas cadeiras graças a este trabalho de parceria. Quero agradecer 
a todos os envolvidos, estamos fazendo a nossa parte. O Judiciário está 
mostrando uma nova visão, por meio dos trabalhos realizados pela Justiça 
Comunitária. Quero agradecer ao presidente e à vice-presidente do Tribunal de 
Justiça, que confiaram a mim a missão de coordenador este belíssimo 
programa”. 
  
Para o juiz do Jecrim, Mário Kono, fazer ações sociais em prol da comunidade, 
principalmente dos que mais precisam, também é papel da Justiça. “O dr. Tony 
nos fez este pedido e encontrou respaldo no Jecrim, porque sabemos da 
seriedade do trabalho da Justiça Comunitária. As cadeiras foram doadas para 
uma instituição que precisa, para beneficiar pessoas idosas que têm dificuldade 
de locomoção. Estamos felizes em poder participar desta parceria”. 
  
A juíza Kátia Oliveira parabenizou toda a equipe da Justiça Comunitária pelo 
belo trabalho que vem realizando na comarca. “Quero agradecer os juízes José 
Antônio e Mário Kono pela sensibilidade que tiveram. Estas cadeiras serão 
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muito úteis para o Lar dos Idosos, uma instituição que faz um trabalho 
importante e que depende exclusivamente de doações”. 

 
  
Na solenidade a equipe da Justiça Comunitária de Poconé fez a entrega 
simbólica de um veículo para a Cooperativa de Reciclagem Cooponé. A 
caminhonete, utilizada para recolher o material reciclado, estava quebrada há 
dois anos. “Ficamos emocionados com o que fizeram. Foi uma surpresa 
maravilhosa. Os agentes descobriram que a cooperativa estava prestes a 
fechar as portas porque não tinha mais condições de coletar o material sem o 
carro. Fizeram uma ação e mandaram arrumar a caminhonete sem a gente 
ficar sabendo. Agora vamos ter condições de trabalhar e sustentar nossas 
famílias. Muito obrigada”, destaca Alair Maria da Silva, secretária da 
cooperativa. 
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04.07.2016 16:42 
Mais 200 casais participam de casamento social 

 

O Poder Judiciário e o Governo do Estado proporcionaram, por meio da Justiça 

Comunitária e do Núcleo de Ações Voluntárias (NAV), que mais 211 casais 

realizassem o sonho do casamento civil nas comarcas de Cáceres, Porto 

Alegre do Norte, Ribeirão Cascalheira e Canarana, no final do mês de junho. 

Estes foram os últimos quatro casamentos comunitários deste ano de 2016, no 
interior de Mato Grosso. O projeto foi interrompido agora em julho devido ao 
período eleitoral e será retomado apenas dia 20 de novembro, com o 
casamento da Comarca de Cuiabá. Na ocasião, 500 casais da Capital e do 
Distrito de Nossa Senhora da Guia vão aderir à grande festa. 
  
Somente em Cáceres, 58 casais participaram do casamento comunitário, no 
Centro Múltiplo de Uso da Cavalhada. A cerimônia teve toda a pompa de um 
casamento tradicional, tapete vermelho, ambiente decorado com voal nas 
paredes, tendas, flores e entrada com marcha nupcial embalada pela trilha 
sonora da banda do Exército. Já na entrada, os casais participaram de sessões 
fotográficas com os padrinhos. Durante a cerimônia, eles receberam a benção 
de um pastor e a certidão de casamento das mãos das autoridades. 
  
A juíza diretora do Fórum de Cáceres, Hanae Yamamura de Oliveira, 
presenciou a emoção dos casais beneficiados. “Foi muito bonito! Alguns 
casais, com situação financeira um pouco melhor, usaram ternos e vestidos de 
noiva. Já os mais simples usaram a melhor roupa que tinham no armário. Teve 
casais idosos, casais que entraram com filho no colo e casais que entraram 
com os netos”, relata. 
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Hanae disse estar orgulhosa de participar de um projeto tão bonito quanto 
esse. “É o Judiciário realizando sonhos e fazendo o algo mais do que seu 
dever jurisdicional. É importante para a sociedade, e é gratificante ver a 
satisfação das pessoas, o sorriso no rosto. É uma questão de cidadania. 
Também abarca o direito de personalidade de estar estabelecido no regime 
cível, porque há casais que estão juntos há muitos anos e que só não 
oficializaram a situação por falta de condições”, frisou. 
  
Em Ribeirão Cascalheira, 65 casais participaram do enlace social, realizado no 
Parque de Exposição da cidade, no dia 25 de junho. Segundo o diretor do 
Fórum, juiz substituto Aroldo José Zonta Burgarelli, 97 casais se inscreveram, 
mas por falta de documentação não conseguiram participar. “Se tivéssemos 
tido mais tempo a adesão teria sido muito maior. Muitos nasceram no 
Maranhão, Piauí e as certidões não chegaram a tempo. Mas já me comprometi 
com esses casais que ficaram de fora que ainda neste ano vou fazer o 
casamento deles em parceria com cartório e juiz de paz. Não vai ser com 
aquele glamour como foi o evento da Justiça Comunitária e do Governo do 
Estado, mas vamos fazer”, observa. 
  
Burgarelli avalia que o casamento comunitário é um projeto com grande 
alcance social e mais do que realizar sonhos, ele garante direitos à família. “A 
oficialização do casamento colabora na resolução de problemas civis que os 
casais têm enfrentado, porque eles têm muita preocupação com 
reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, assuntos previdenciários. 
A comarca é distante, fica muito difícil requerer qualquer coisa. A necessidade 
social aqui é muito grande”, frisa. 
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Em Canarana, 33 casais participaram do projeto. Conforme o diretor do Fórum, 
juiz Darwin de Souza Pontes, este é o primeiro casamento comunitário 
realizado na comarca pelo Poder Judiciário. “Acho importante essa ação, 
porque a própria Constituição Federal fala que deve ser facilitada a conversão 
da união estável em casamento. E essa é uma iniciativa que reforça laços de 
família. O ‘casamento de papel passado’ facilita para a garantia de muitos 
direitos”, afirmou. 
  
Já em Porto Alegre do Norte 32 casais se uniram no evento comunitário que 
ocorreu na Chácara do Anderson Enfermeiro. Em Confresa, município que 
pertence à mesma comarca, 23 casais participaram da cerimônia no parque de 
exposição agropecuária. O diretor do Fórum, juiz substituto Thalles Nóbrega 
Miranda Rezende de Britto, endossou a opinião dos colegas quanta à 
segurança jurídica que um casamento oferece ao casal e aos filhos. 
  
“Muito embora se diga que a união estável é comparada ao casamento civil, na 
prática não há uma equiparação absoluta”, salienta. O magistrado destaca 
ainda que a iniciativa busca evitar futuras demandas judiciais pedindo o 
reconhecimento da união estável. “A gente tem aqui uma quantidade muito 
grande de ações nesse sentido”, frisou Britto. 
  
Comarca de Cuiabá 
  
A ação na Comarca de Cuiabá será o maior casamento do ano. As inscrições 
podem ser realizadas até as 500 fichas se esgotarem. São sete pontos de 
coleta da inscrição: Secretaria de Estado de Trabalho de Assistência Social 
(Setas)/Palácio Paiaguás, Tribunal de Justiça (sala da Justiça Comunitária), 
Ganha Tempo na Praça Ipiranga, no Sistema Nacional de Emprego (Sine) 
próximo ao pronto-socorro de Cuiabá, Base Comunitária de Segurança do 
bairro São João Del Rei, Conselho de Segurança do Distrito da Guia e no 
Centro Comunitário da Guia. 
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Programa doa cadeiras de roda em Barão de Melgaço 

Durante a última edição do Programa Ribeirinho Cidadão, ocorrida entre os 
dias 12 e 29 de fevereiro deste ano, o juiz coordenador da iniciativa no âmbito 
do Poder Judiciário e coordenador do Programa Justiça Comunitária, José 
Antonio Bezerra Filho, se sensibilizou com as condições de mobilidade e 
acessibilidade de dois cidadãos paraplégicos que vivem em Barão de Melgaço 
(113km ao sul de Cuiabá). 

  
“Conheci o Milton e o seu Dedé durante a passagem do Ribeirinho Cidadão 
pela comunidade e fiquei muito emocionado com a situação deles. No caso de 
Milton, o que me chamou a atenção foi a dedicação da mãe dele, que o 
carregava e dava banho nele todos os dias. Imaginei como se sentiria um 
garoto de 26 anos passando por isso. Já o seu Dedé me encantou pela alegria 
de viver dele, que é contagiante, mesmo com as inúmeras dificuldades que 
enfrenta. Lembro-me que na época não cheguei a dizer que iria ajudá-los 
futuramente, pois não sabia ainda como faria isso. Mas fiquei com os dois na 
minha cabeça e no meu coração”, relatou o juiz. 
  
Dois meses depois, em abril deste ano, o magistrado José Antonio Bezerra 
Filho firmou parceria com o juiz responsável pelo Juizado Especial Criminal 
Unificado de Cuiabá (Jecrim), Mário Roberto Kono de Oliveira, que fez a 
doação de um valor arrecadado através de medidas alternativas aplicadas no 
juizado, as chamadas penas pecuniárias, viabilizando a compra de 20 cadeiras 
de rodas e 10 cadeiras de banho. 
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 A entrega das cadeiras aos beneficiários em Barão foi nesta segunda-feira (4 
de julho). O juiz José Antonio, acompanhado da sua equipe de agentes do 
Justiça Comunitária, foi até a casa dos assistidos. Quem recebeu a cadeira de 
banho doada ao Milton foi a tia dele, pois na noite anterior o rapaz havia sido 
levado às pressas à Capital, pois não estava passando bem. A tia dele se 
emocionou quando viu a equipe com a cadeira, dizendo que ninguém antes 
havia se sensibilizado com a dificuldade que a família enfrentava. 

  
Já seu Dedé estava em casa e não se conteve quando viu a cadeira de rodas 
novinha e foi de joelhos da porta de casa até o objeto. Antes da doação, ele 
usava uma cadeira de rodas adaptada. Ele mesmo havia construído a 
engenhoca por falta de recursos. Entretanto, as dimensões e o peso da cadeira 
não possibilitavam que ele frequentasse uma série de lugares nem que a 
utilizasse dentro de casa. 
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“Eu tenho a dizer que eu ‘tô’ muito alegre e muito feliz por ter essa cadeira 
agora. Eu sou um tipo de cara que não gosta de tristeza, eu gosto de ver todo 
mundo alegre e feliz. Eu fico muito triste de ver as pessoas brigando. É o meu 
jeito. A melhor coisa que tem na vida é o jeito que a gente vive. A gente tem 
que aproveitar bem cada dia, agradecendo a vida que Deus nos deu. Sou grato 
por estar vivo, pois tem muitos que não têm esse privilégio. Obrigado!”, afirmou 
seu Dedé. 

  
Para o juiz José Antonio Bezerra Filho, o esforço conjunto valeu a pena. “A 
gente faz tudo de coração. Mas ver a satisfação dessas pessoas faz todo o 
empenho valer a pena. Acima de tudo, é muito bom saber que podemos fazer a 
diferença na vida das pessoas. Agradeço a todos que nos possibilitaram 
realizar o sonho dessas pessoas hoje”, exaltou. 
  
Ainda faltam ser entregues onze cadeiras de roda e uma de banho. No próximo 
dia 22 de julho, três cadeiras de rodas e duas de banho serão entregues para 
moradores do município de Jaciara. 
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Evento marca encerramento de projeto em 2016 

Esperança, entusiasmo, solidariedade e servidão ao próximo resumem os mais 

de 11,1 mil atendimentos realizados na 9ª edição do projeto Ribeirinho 

Cidadão, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado e Defensoria 

Pública, em parceria com o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e 

outros colaboradores. O volume de atendimentos foi divulgado nesta quarta-

feira (13 de julho), durante a solenidade de encerramento do projeto, no 

auditório Gervásio Leite, em Cuiabá. 

Dentre as inúmeras situações vividas 

durante a expedição está o relato do 

servidor do Incra Joaquim dos Santos 

Lima, um dos voluntários do Ribeirinho, 

que contou sobre o atendimento a uma 

família que viajou o dia todo a cavalo 

para confeccionar a certidão de 

nascimento do filho do casal, um 

recém-nascido de poucos dias. “Em me 

senti gratificado em poder ajudar estas 

pessoas. Nunca imaginei que os 

serviços que levamos fossem tão 

necessários. Tanto que essa família se 

sacrificou com um bebê para ter o 

documento, que é algo tão simples de 

obter na cidade”. 
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Histórias de mudança de vida que, de acordo com o coordenador do Programa 
Justiça Comunitária no âmbito do Judiciário, juiz José Antonio Bezerra Filho, 
são extremamente positivas e refletem a prestação de contas do trabalho 
coletivo que foi oferecido aos ribeirinhos ao longo deste ano. “Só alcançamos 
este sucesso graças à união dos poderes estadual, federal e instituições 
privadas. Todos imbuídos em propiciar cidadania e dignidade aos mais 
carentes”. 
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A falta de condições dos atendidos é o que despertou a atenção do presidente 
do TJMT, desembargador Paulo da Cunha. “A abrangência social que 
conseguimos nesses anos de ações nos exorta a melhorar cada vez mais. Se o 
cidadão não tem como vir à Justiça, a Justiça vai até o cidadão, independente 
de onde ele esteja. Esta é uma meta que temos cumprido, levar prestação 
jurisdicional aos mais necessitados”, ressaltou. 

  
Para o defensor público-geral de Mato Grosso, Djalma Sabo Mendes Júnior, o 
real significado da Justiça tem se fortalecido por meio do projeto. “Inicialmente 
nosso foco era de natureza jurídica, mas quando vimos a necessidade da 
população, buscamos colaboradores para estender a assistência social. Com o 
trabalho que fazemos, hoje somos esperados pela população que anseia 
receber esses serviços. São serviços básicos que transformam pessoas em 
verdadeiros cidadãos de direito”. 

 Representando o governador, o 
secretário-chefe da Casa Civil, 
Paulo Taques, destacou que 
não há dúvidas da grande 
diferença que os serviços 
prestados a quem vive em locais 
mais distantes faz. “Esta 
parceria gerou frutos muito 
relevantes para a sociedade, em 
especial para quem tem 
dificuldade de acessar os 
serviços públicos por conta da 
geografia mato-grossense. Com 
as atividades conjuntas 
conseguimos ampliar os 

serviços e atender a demanda ribeirinha em todas as suas necessidades”. 
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 “Através dos nove anos de projeto a história demonstra que este é um dos 
mais valiosos serviços de cidadania ofertados pelo poder público. É muito bom 
ver o sorriso do cidadão quando é atendido, por esse motivo, já estamos 
trabalhando na elaboração da 10ª versão do projeto”, acrescenta o defensor 
público Air Praeiro, coordenador da iniciativa no âmbito da Defensoria. 

  
A solenidade contou ainda com a apresentação de dois vídeos institucionais 
elaborados pela Coordenadoria de Comunicação do TJMT e pela assessoria 
de comunicação da Defensoria Pública, que sintetizam os serviços e 
procedimentos oferecidos à população e a gratidão dos mesmos. Também foi 
divulgada a 1ª edição da revista Ribeirinho Cidadão (confira AQUI) e uma 
exposição fotográfica com 40 imagens das ações executadas este ano. Na 
ocasião, também foram entregues certificados para parceiros e voluntários do 
Ribeirinho Cidadão 2016. 
  
No encerramento da cerimônia as instituições lançaram a 10ª edição do 
Ribeirinho Cidadão, que provavelmente será realizada em janeiro de 2017. 
  
Ribeirinho 2016 - A jornada foi realizada de 12 a 29 de fevereiro em duas 
etapas, uma parte terrestre e outra fluvial, na qual participaram mais de 200 
profissionais e voluntários. Ao todo, foram atendidas 70 comunidades das 
regiões de Barão de Melgaço, Poconé e Santo Antônio de Leverger. Elas 
receberam 939 ações de assistência jurídica, 2.301 atos de cidadania, 3.216 
consultas, 2.977 procedimentos médicos e odontológicos, e 4.040 
medicamentos. Além de terem sido doadas 5.350 mudas frutíferas, mil 
brinquedos, 490 cães e gatos vacinados e recolhidas mais de 10 toneladas de 
lixo das margens dos rios navegados. A maior novidade desta edição foi a 
contribuição do navio hospital da Marinha. 
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Autoridades – Dentre os presentes estava a vice-presidente do TJMT, 
desembargadora Clarice Claudino da Silva, os juízes auxiliares da Presidência 
João Thiago Guerra e Aristeu Vilella, a diretora-geral do TJMT, Suseth Lazarini, 
a vice-diretora geral, Vânia Monteiro da Silva, o defensor-público Air Praeiro, 
juízes, entre outras autoridades. 
  
Falecimento – Ainda durante o evento o presidente do TJMT falou sobre o 
falecimento do desembargador aposentado José Tadeu Cury, na madrugada 
desta quarta-feira. “Amanhecemos mais tristes hoje com esta notícia. 
Esperamos que Deus console os familiares e todos que estejam próximos a 
eles”. 
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Justiça Comunitária auxilia tratamento de criança 

 

Como você reagiria se uma criança com deficiência física e mental precisando 
de tratamento odontológico chegasse até você? Atenderia, não é mesmo? Foi 
o que fez a agente do projeto Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, Andréia Gomes Paz Ferreira, no dia 28 de maio, durante ação 
realizada na associação de moradores da comunidade Rio dos Couros, 
localizada a 22 km de Cuiabá. 
  
“Ao ouvir a história da mãe adotiva do pequeno Cosme Luiz Aguiar, de 11 
anos, dona Maria Timótea de Aguiar, me comovi com a necessidade da família 
que vive num sítio distante mais de 20 km do bairro Pedra 90. Os pais, que na 
verdade são tios de sangue, não têm condições financeiras de oferecer o 
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tratamento adequado para a criança que necessita de cuidados especiais. Na 
hora pensei que tinha que fazer algo e me comprometi a agendar um 
atendimento no Ceope, o que felizmente deu certo”, enfatizou Andréia. 
  
Segundo o coordenador do Programa Justiça Comunitária, juiz José Antonio 
Bezerra Filho, os agentes têm como incumbência direta a orientação da 
comunidade, mas acima de tudo são motivados a fazer a diferença na vida das 
pessoas. “Temos nos engajado para sensibilizar a todos nossos colaboradores 
quanto a servir ao próximo com amor. Esta ação que beneficiou ao Cosme é 
resultado dessa semente que plantamos que busca o bem-estar coletivo e o 
comprometimento social”. 
  
Contudo, não foi fácil fazer Cosme chegar até o Centro Estadual de 
Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), na última sexta-feira (15 de 
julho). Todos da casa levantaram às quatro horas da manhã e foram com o 
filho do casal até o Pedra 90, onde Andréia e o marido os esperavam para 
trazê-los até o especialista para avaliação dentária. “Fizemos esse 
encaminhamento com muito amor. Não podia deixá-lo sem esse tratamento”. 

  
O garoto estava sem atendimento odontológico há oito anos por falta de 
condições de se locomover juntamente com a família até o Ceope. Problema 
que foi resolvido. A partir deste mês, a instituição irá disponibilizar um veículo 
para buscá-lo para o tratamento. “Normalmente, não oferecemos o serviço de 
transporte aos pacientes, mas vimos que ele não tem como vir aqui se tratar 
por falta de recursos, então, vamos buscá-lo até o fim o tratamento”, garantiu a 
gerente técnica do Ceope, Ana Carolina Landgraf. 
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Notícia recebida com alegria por dona Maria Timótea. “Agora estou mais 
tranquila, pois meu filho fará o tratamento. Estamos muito felizes. Foi muito 
bom ter o Justiça Comunitária para ajudar a gente que precisa, sem a Andréia 
eu não teria como voltar com o Cosme aqui”. 

  
Dentre os serviços que Cosme receberá está a profilaxia, raio-x dentário, 
obturações e canal. Em função do volume de atendimentos ofertados pelo 
Ceope, o garoto será atendido a cada três meses. 
  
O Ceope é um centro especializado de lesão da boca e face que oferece 
serviços de endodontia, periodontia, clínica geral, estomatologia, cirurgia geral 
e pediatria. Entretanto, o atendimento do paciente é efetuado mediante 
encaminhamento feito por médico ou dentista. O espaço funciona de segunda 
à sexta-feira, entre às 7h e 18h. 
  
Para mais informações, entre em contato com o Ceope pelo telefone: (65) 
3641-5034. 
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Justiça Comunitária realiza ação social em Jaciara 

 
Embora o Justiça Comunitária tenha interrompido os mutirões sociais pelo 
Estado em razão do período eleitoral, o programa do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJMT) não cessou com os atendimentos pontuais à população. 
Na última sexta-feira (22/07), o juiz coordenador da iniciativa, José Antonio 
Bezerra Filho, e sua equipe foram até o município de Jaciara (a 144 km de 
Cuiabá), para entregar cinco cadeiras de roda e uma cadeira de banho a 
pessoas com deficiência que vivem na cidade. 
  
“É o pouco que podemos fazer, mas é muito para quem recebe. Cada vez mais 
o Poder Judiciário vem desenvolvendo ações que vão além do trâmite judicial. 
Queremos fazer a diferença na vida das pessoas através de ações voltadas 
para o social. O Justiça Comunitária é isso, não só leva informações e 
esclarecimentos à população, como também mostra uma nova imagem do 
Judiciário”, explicou o juiz e coordenador estadual do programa, José Antonio 
Bezerra Filho. 
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 As cadeiras de roda e banho foram adquiridas através de uma parceria 
firmada entre o Justiça Comunitária e o Juizado Especial Criminal Unificado de 
Cuiabá (Jecrim), que repassou ao programa valores arrecadados de penas 
pecuniárias. Ao todo, o montante permitiu a compra de 20 cadeiras de rodas e 
10 cadeiras de banho. Dos 30 objetos, 26 já foram doados para pessoas com 
deficiência de vários municípios do Estado, restando apenas quatro unidades. 
Mas, segundo o coordenador estadual do programa, em breve novas cadeiras 
serão adquiridas. 

 
O magistrado ressaltou ainda que sem o empenho do juiz Francisco Ney 
Gaíva, da 3ª Vara Cível de Jaciara, e da esposa dele, Marina Gaíva, o 
benefício não teria chegado às mãos de quem mais precisa. O casal requereu 
as cadeiras e realizou um estudo social junto à equipe do Fórum para 
identificar quais eram os cidadãos que mais precisavam das doações. 
  
Segundo Marina Gaíva, durante a passagem do mutirão do Justiça Comunitária 
por Jaciara, ela se sensibilizou com a carência dos moradores da cidade e 
resolveu se engajar ainda mais. 
“Descobri que o Justiça Comunitária tinha cadeiras de rodas para doar e, junto 
com a psicóloga e a gestora do fórum, ligamos nas agências de saúde e nos 
hospitais para selecionar as pessoas que mais precisavam delas. Chegamos a 
uma lista com 12 nomes, mas a princípio tínhamos apenas três cadeiras 
disponíveis. Filtramos mais ainda a lista e restaram cinco nomes. Mas, 
conversamos com o Dr. Antonio Bezerra e ele acabou cedendo mais 
unidades”, relatou. 
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Ela destacou ainda que foi dada prioridade para quem se encontrava em bom 
estado de saúde, mas que não conseguia se locomover. “Um dos casos era de 
uma menina de 20 anos que teve paralisia infantil; outro de um garoto de 23 
anos que foi defender o irmão em uma briga, levou uma facada e ficou 
paralítico; outro foi de um senhor de 60 anos que teve a perna amputada para 
evitar que o câncer se espalhasse; e por fim, um menino de São Pedro da 
Cipa, de 23 anos, que sofreu um acidente de carro e usava uma cadeira de fio 
adaptada para se locomover”, contou Marina, que se comprometeu a continuar 
acompanhando os casos de perto. 

 
“Gostaria de agradecer ao Dr. Antonio Bezerra e ao Programa Justiça 
Comunitária pela confiança e por ter contemplado a cidade de Jaciara com a 
entrega das cadeiras de roda e banho. Algumas das pessoas que foram 
ajudadas possuem renda de R$200 ao mês e se não fossem as doações de 
amigos e voluntários, não teriam condições nem de se alimentar”, assegurou 
Marina. 
  
Para o juiz e coordenador do Programa Justiça Comunitária na Comarca de 
Jaciara, Francisco Ney Gaíva, mesmo com apenas oito meses de implantação 
do programa na comarca, os resultados obtidos têm sido muito positivos. 
“Estamos cada vez mais entusiasmados com o programa, pois temos tido uma 
receptividade muito grande por parte da população. Acredito que o trabalho da 
Justiça é garantir os direitos constitucionais. E por meio da ação do Justiça 
Comunitária, que trabalha dentro da comunidade, conseguimos resolver 
questões diversas da população sem que seja preciso recorrer à 
judicialização”, concluiu. 
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09.08.2016 11:17 
PJMT compõe ação integrada do Estado 

A vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora 

Clarice Claudino da Silva, se reuniu nesta segunda-feira (8 de agosto), com 

representantes da Polícia Militar e magistrados para traçar as primeiras 

atividades da política de ação integrada, que será desenvolvida em conjunto 

com o Governo do Estado. 

A iniciativa de múltipla abordagem tem como finalidade o atendimento ao 
público infanto-juvenil em situação de vulnerabilidade social. Compõem esta 
ação entes estaduais como o PJMT, Ministério Público, Defensoria Pública, 
Secretaria de Estado de Segurança Pública, Secretaria de Estado de Educação 
e Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social. 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2016/08 - Agosto/09 - Clarice Claudino.JPG
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2016/08 - Agosto/09 - mesa.JPG


Segundo a desembargadora Clarice, o fluxo recebido do Estado vem ao 
encontro de ações do Judiciário que buscam a proteção de crianças em 
situação de risco. “Temos alguns projetos específicos neste campo, contudo, 
esse acordo possibilita a concepção de uma política pública permanente mais 
ampla, que além das organizações públicas constituídas envolve a família e a 
escola. Instituições que precisam andar de mãos dadas para dar efetividade a 
este tipo de trabalho”, destaca. 

 
O comandante-geral da PM, coronel 
Gley Alves de Almeida Castro, 
aponta que o programa 
interinstitucional em fase de 
formatação tem entre suas 
delimitações a prevenção da 
criminalidade na escola. “Nossa 
parte será o policiamento escolar, a 
promoção de palestras por meio do 
Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência 
(Proerd) e a manutenção de 
ambientes seguros para professores 
educarem as crianças e 
adolescentes”. 
“Queremos evitar intervenções 
futuras, porém, para que isso se 
perpetue é preciso investir 
maciçamente na prevenção. Este é o 
intuito dos diversos segmentos que 
irão compor esta política”, explica o 
juiz da 2ª Vara Especializada da 
Infância e Juventude de Cuiabá, 
Tulio Duailibi Alves Souza. 
 
Para a coronel da Polícia Militar 
Zózima Dias dos Santos, um dos 
pontos fortes da ação coletiva é a 
intervenção nas causas da violência, 
em especial nas escolas. “Estamos 
nos unindo para dar o tratamento 
adequado à violência em sua raiz, 
para isso buscamos o apoio dos 
Juizados da Infância e Adolescência, 
da Justiça Comunitária e de outros 
parceiros. Identificando as razões in 
loco ficará mais fácil buscar a 
solução do problema”. 
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Em resumo, há comprometimento em comum, de acordo com o juiz e 
coordenador estadual do programa Justiça Comunitária no âmbito do Poder 
Judiciário, José Antonio Bezerra Filho. “Estamos imbuídos nesta ação que visa 
a resposta rápida e prima pela valorização da família e dos princípios sociais. 
Vamos tratar as causas para minimizar os efeitos”. 
  
O próximo passo das entidades é formalizar a parceria integrada, para isso 
está em elaboração o termo de cooperação. 
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25.08.2016 15:40 
Justiça Comunitária visita Pestalozzi em Jaciara 

Em comemoração à Semana da Pessoa com Deficiência (22 a 26 de agosto), a 
Justiça Comunitária de Jaciara (144 km ao sul de Cuiabá) visitou a Escola 
Pestalozzi e promoveu uma tarde diferente para os jovens e adultos que são 
atendidos na instituição. 
  
A intenção da visita foi levar um pouco de atenção e lazer para os alunos. Em 
uma tarde divertida, foram feitas várias brincadeiras e servido um lanche com 
muitas guloseimas. 
  

A presidente da Associação Pestalozzi Jaciara, professora 
Sibila Cecília Seidenfus, agradeceu ao Tribunal de Justiça e 
à Justiça Comunitária pelo momento de lazer. “Foi um 
momento que marcou para todos nós. Pessoas 
maravilhosas permaneceram toda a tarde conosco, se 
divertindo neste ambiente acolhedor e brincando com eles. 
É, de fato, isso que precisamos para fazer a diferença 
sempre”, destacou. 
  
 
 
 

A diretora da associação, Lúcia Melquiades, também 
agradeceu a visita. “Agradecemos de coração. Foi muito boa 
a participação da Justiça Comunitária. Para todos que 
participaram, o nosso muito obrigado”. 
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Duas agentes comunitárias da Comarca de Jaciara participaram da visita, 
dentre elas a agente Eliete Barros. Para ela, o que mais marcou foi a alegria 
dos alunos em receber a visita e ter um momento de atenção. “Eles nos 
contaram que as pessoas não vão visitá-los. Com essa tarde, eles se sentiram 
importantes. Nós nem fizemos muita coisa, foi só um lanche, e já percebemos 
que eles ficaram muito felizes”, frisa. 
  
A ação foi tão positiva que a Justiça Comunitária já está viabilizando uma visita 
ao abrigo de idosos no dia 1º de outubro, quando se comemora o Dia do Idoso. 
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25.08.2016 17:12 
Justiça Comunitária beneficia entidades de Poconé 

 

A carne vermelha está entre os produtos alimentícios mais caros da mesa do 
mato-grossense. Segundo pesquisa feita em Cuiabá, nos dias 15 e 16 de 
agosto, pela gerência de fiscalização, controle e monitoramento de mercado da 
Superintendência de Defesa do Consumidor (Procon-MT), a quantia paga por 
corte da carne bovina vai de R$ 11,79 a R$ 33,90 (por quilo). Os preços altos 
têm impossibilitado as instituições públicas de ofertar diariamente o alimento 
nas refeições dos pacientes ou abrigados. Mas essa realidade no município de 
Poconé (a 104 km ao sul) vai ser diferente até dezembro deste ano. Ao todo, 
três entidades da sociedade civil vão ser beneficiadas com a doação de oito 
bois, presenteados por um fazendeiro local para o programa Justiça 
Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). 
 

 
A formalização da doação foi comunicada dia 18 de agosto, no plenário do 
Fórum de Poconé, pelo coordenador do programa Justiça Comunitária, juiz 
José Antonio Bezerra Filho. Na oportunidade, o magistrado apresentou as 
ações realizadas no Estado e enfatizou a importância da formação de novas 
parcerias. “O fazendeiro que doou os bois ficou sabendo das doações de 10 
cadeiras de rodas, entregues no município no mês de julho. Ele acreditou em 
nosso trabalho, e decidiu nos ajudar a fazer o bem. Assim como o fazendeiro, 
que não quis ser identificado, pedimos contribuições de outras pessoas da 
sociedade. Temos metas e ações concretas para contribuir com a melhoria da 
qualidade de vida do próximo”, comentou. 
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De agosto a dezembro de 2016, a Casa da Sopa (localizada num dos bairros 
mais carentes do município), Lar dos Idosos São Vicente de Paulo e o Colégio 
Nazaré vão receber cortes de carne bovina uma vez por mês. A necessidade 
das instituições foi avaliada pela juíza da Comarca de Poconé, Kátia Rodrigues 
Oliveira. “O município de Poconé é extremamente carente, a doação do 
alimento é uma oportunidade única de oferecer para muitos dos beneficiados 
uma refeição nutritiva”. 
  
O donativo foi recebido já no mês de julho com muita felicidade pela 
coordenadora do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, Maria Catarina 
Brandão de Moraes, popularmente conhecida como “dona Mariinha”. “Quem 
doou a carne fez uma grande ação, pois nossa casa sobrevive sem repasses 
do município ou do Estado. As refeições têm que ter a carne, pois alguns 
idosos fazem questão do alimento. O Justiça Comunitária, por meio do Dr. José 
Antonio, tem ajudado muito o Lar”, enfatiza. 
  
Segundo “Mariinha”, a quantidade presenteada (quatro peças de carnes) é 
suficiente para atender a alimentação mensal dos 23 idosos abrigados e dos 
nove colaboradores, que almoçam na unidade. Ela conta antes que tinha que 
ficar pedindo doação do produto aos fazendeiros da cidade, uma vez que “o 
preço da carne está lá nas alturas”. 
  
Conquistas – Os agentes comunitários de Poconé também conquistaram por 
meio de parcerias a reforma do carro utilizado pela equipe (motor, pneus, 
estofamento) e até combustível. A magistrada Kátia Rodrigues Oliveira conta 
ainda que planeja fazer uma grande ação social no mês de dezembro para 
beneficiar a população menos favorecida de Poconé. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.09.2016 19:00 
Justiça Comunitária aproxima cidadão do Judiciário 

O programa Justiça Comunitária do Poder Judiciário de Mato Grosso atua em 
várias frentes de trabalho há 12 anos. No entanto, poucas pessoas conhecem 
a magnitude e a função desta iniciativa que vai muito além do assistencialismo. 
  
Atendimento direto à população no que tange à garantia e acesso aos direitos 
básicos de qualquer cidadão, encaminhamentos de demandas a instituições 
competentes (como Ministério Público, Defensoria Pública e municípios), 
mediação de ações pré-processuais, mutirões de cidadania, cultura e saúde 
em parceria com 80 entidades e projetos sociais continuados são alguns dos 
trabalhos desenvolvidos pela Justiça Comunitária em Mato Grosso. 
 

 
Conforme explica a gestora estadual da Justiça Comunitária, Tatiane Guerra, a 
ideia que o público em geral tem do programa se limita ao atendimento 
domiciliar em busca de pessoas que tiveram direitos violados ou necessitam de 
algum tipo de ajuda. “A gente não vai de casa em casa ver como está uma 
pessoa como algumas pessoas nos indicam. Esse atendimento pertence ao 
município. Nós temos a visita domiciliar, mas ela é muito pontual. Quando 
vamos até a casa da pessoa, é para fazer algum tipo de encaminhamento”, 
esclarece. 
  
O epicentro da Justiça Comunitária é o atendimento dos agentes nos postos de 
trabalho, que estão distribuídos em Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Lucas do 
Rio Verde, Barra do Garças, Jaciara, Chapada dos Guimarães, Sorriso e 
Distrito da Guia. Até o final da atual gestão, a diretoria pretende inaugurar mais 
três postos de trabalho no interior do estado. 
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A atuação dos agentes se dá de forma direta com a comunidade e deixa Poder 
Judiciário mais perto da população, conforme destaca a agente comunitária 
Jocasta Ramos Cristiano. “É uma forma de você se aproximar das pessoas e 
levar uma ajuda. Muitas pessoas veem o Judiciário e não vão por ter receio ou 
medo. O agente comunitário quebra esse gelo com a comunidade. Ele já sabe 
como a comunidade funciona, tem mais facilidade de chegar e realizar essa 
comunicação”. 
  
 
As mediações também compõem uma das frentes de trabalho desenvolvidas 
pela Justiça Comunitária em parceria com o Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). Desde o início deste ano, 
foram realizadas 105 mediações de casos pré-processuais, envolvendo em sua 
maioria divórcios, ações de alimentos e guarda. 
  
“Essa parceria é muito importante porque muitas vezes o cidadão não vai até o 
Fórum ou o Tribunal porque é um ambiente estranho, mas ele procura o agente 
comunitário. O agente pega esse caso e remete para a Justiça Comunitária se 
for um caso pré-processual ou para a Central de Conciliação se já for 
processual. A mediação segue todos os moldes da Resolução nº 125 porque 
usamos a plataforma da Central”, frisa Tatiane Guerra. 
  
Para a gestora estadual, uma das grandes conquistas da Justiça Comunitária 
não diz respeito somente ao papel de cidadania desempenhado pelo TJMT, 
conforme é determinado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O que mais 
se ganha com o projeto é a aproximação do magistrado com a sociedade. 
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“Nos nossos eventos, os magistrados sempre acompanham. Sai aquele mito 
do magistrado no gabinete e o juiz passa a ser uma pessoa próxima da 
comunidade. Fizemos isso em Sorriso, Campo Verde, Jaciara, envolvendo 
vários magistrados e a população vê e conversa com ele, e isso é muito bom 
para a figura do Judiciário”. 

 
 
Pensando nessa aproximação e na ponte que é feita entre Justiça e população 
através do programa, a gestora Tatiane, a agente Jocasta, o juiz coordenador 
da Justiça Comunitária, José Antonio Bezerra Filho, e mais sete voluntários 
foram até a Praça Luis de Albuquerque, na região do Porto, em Cuiabá, na 
noite de terça-feira (13 de setembro) entregar refeições e buscar uma 
aproximação com os moradores de rua que vivem na região. 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2016/09 - Setembro/15 - alimentos.JPG


 De acordo com o magistrado, o projeto está tomando forma ainda e tem como 
principal objetivo oferecer o alimento como um atrativo para permitir o diálogo 
e, posteriormente, os serviços prestados pela Justiça Comunitária e seus 
parceiros aos moradores de rua. “Queremos dar um respeito, um prato de 
comida bem feito, mostrar para essas pessoas que tem quem se preocupa com 
elas. O Poder Judiciário não está distante disso. É uma nova política da Justiça 
Comunitária de fazer uma reinserção social”, pontua. 

  
Fátima de Moraes Junqueira Vilela foi uma das beneficiadas com a ação. 
“Vocês estão fazendo aquilo que vocês sentem no coração. Tem pessoas que 
não merecem, mas vocês não estão aqui por isso. Nunca vi uma comida tão 
boa como essa aqui. Eu fico muito feliz”. 
  

Fátima se emociona ao falar da 
situação em que se encontra: “eu 
varro rua, jogo saco de lixo fora e 
vivo de favor em um quarto que eu 
limpo. Eu perdi tudo. Quero 
reconstruir tudo de novo. Tenho 
coragem de trabalhar, de lutar. Ao 
mesmo tempo que estou alegre, 
estou triste. Estou chorando e ao 
mesmo tempo estou sorrindo. Não 
sei porque sou assim. Estou lutando 
pela minha aposentadoria para eu 
me manter. Acredito que tem muitas 
coisas boas para mim que Deus 
prometeu”. 
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A ação será realizada todas as terças-feiras. Além deste projeto, a Justiça 
Comunitária irá realizar este ano mais um casamento social com 500 casais no 
dia 20 de novembro (veja aqui outros casamentos realizados) e o Estradeiro 
Natalino no dia 10 de dezembro, em uma comunidade com cidadãos em 
vulnerabilidade social que ainda será definida. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



13.10.2016 10:50 
Justiça Comunitária: Coplan valida reestruturação 

 

Em reunião realizada nesta terça-feira (11 de outubro), a analista de Processos 

da Coordenadoria de Planejamento (Coplan) do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, Renata Bueno, apresentou a metodologia de gestão dos agentes 

comunitários, macroprocesso que irá subsidiar as ações do processo piloto de 

Reestruturação Organizacional de Processos (ROP) desenvolvido pela 

Coordenadoria para o Programa Justiça Comunitária. 

  
Esta é a segunda etapa dos cinco macroprocessos que compõe a ROP, a 
primeira foi o planejamento, restam ainda mapeamento, reprojeto e 
implantação. Fases que, segundo a analista, são validadas uma a uma pela 
equipe que operacionaliza o Justiça Comunitária. 
  
“Neste momento estamos validando a matriz de negócios, definindo os 
problemas e identificando soluções para dar continuidade às próximas etapas 
do trabalho. A partir dos diagnósticos vamos estabelecer indicadores de 
desempenho que vão nortear cada fase”, esclarece ela. 
  
A gestão dos agentes comunitários parametriza a seleção dos agentes, o 
cadastro, o acompanhamento das atividades e o desligamento desses 
profissionais. 
  
Itens que de acordo com o coordenador do programa Justiça Comunitária, juiz 
José Antonio Bezerra Filho, serão essenciais para fazer a diferença nas ações 
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sociais realizadas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. “Hoje estamos 
estruturados, contudo é sempre benéfico ter alternativas que visem a 
implementação de ferramentas que tornem o trabalho mais efetivo. Fiquei 
muito feliz com a notícia de que a Justiça Comunitária seria o precursor dessa 
atividade voltada a processos, iremos aproveitar ao máximo esse novo 
instrumento”. 
  
A equipe de analistas de processos/projetos da Coplan vai instalar nos 
próximos meses o processo de gestão da Coordenadoria de Recursos 
Humanos, inerente ao pagamento de horas extras; o processo de gestão da 
Coordenadoria de Infraestrutura, no tocante à manutenção e o processo de 
gestão de Tecnologia da Informação. O grupo foi capacitado pela consultoria 
especializada Falconi, nos últimos seis meses, no intuito de auxiliar o Tribunal 
de Justiça quanto à modernização da gestão, por meio da reestruturação dos 
principais processos e arquitetura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.11.2016 16:52 
Justiça Comunitária é exemplo para outros estados 

 

Juízes de três estados se reuniram hoje (9 de novembro) com a equipe do 

programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em uma 

conversa informal, eles trocaram experiências e conheceram as ações do 

Judiciário estadual. 

  
O juiz Paulo Roberto Barros, presidente do Nupemec de Teresina (Piauí), se 
surpreendeu com as diversas ações da Justiça Comunitária em Mato Grosso. 
Durante esta gestão foram mais de 90 mil atendimentos realizados pelos 
agentes comunitários. “A equipe está de parabéns e vamos aproveitar muitos 
exemplos que vimos aqui”, informa Paulo Roberto. 
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Os participantes conheceram também o 
projeto Ribeirinho Cidadão, que leva 
atendimento social, de saúde e justiça para 
a população ribeirinha do Pantanal mato-
grossense. Para a juíza Natalia Almino 
Goldim, coordenadora do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania de 
Fortaleza (Ceará), a ação é um exemplo 
de cidadania, pois leva esperança para 
pessoas que estavam esquecidas. 
  
A Justiça Comunitária está presente em 10 
comarcas, possui mais de 100 agentes e 
conta com 82 parceiros que ajudam a levar 
serviços sociais à população mais carente. 
Além disso, a também está realizando 
mediação e conciliação na fase pré-
processual, com resultados positivos. 
  

A gestora judicial da Justiça Comunitária, Tatiane Guerra, explica que as 
conciliações são realizadas nos próprios bairros, no local de atendimento dos 
agentes comunitários, o que ajuda a tornar o ambiente mais informal, 
facilitando o diálogo. 

  
Para a juíza Umbelina Lopes Pereira, 
coordenadora do Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos (Nupemec) do Tribunal de 
Justiça de Tocantins, a troca de 
experiências foi muito produtiva. “Vou 
voltar para o meu estado com a mala 
cheia de bons exemplos”, explica. 
  
O juiz coordenador da Justiça 
Comunitária, José Antonio Bezerra Filho, 
ressaltou a importância do encontro e 
disse que é uma oportunidade de 
conhecer as ações dos outros Estados. “É 
um importante momento para se inteirar 
do que está sendo feito em outros 
estados e também de perceber que 
estamos no caminho certo”, explica José 
Antonio. 
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11.11.2016 08:00 
II Encontro da Justiça Comunitária começa dia 11 

O II Encontro da Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vai 
ofertar palestras em diversas áreas e também será o momento de prestação de 
contas das ações realizadas ao longo deste ano. O evento será realizado no 
dia 11, 12 e 13 de novembro, com abertura às 18 horas desta sexta-feira (11 
de novembro) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário Estadual, em 
Cuiabá. 
  
O público-alvo são os agentes comunitários, ou seja, as pessoas que levam as 
ações da Justiça Comunitária para as camadas mais carentes da população. 
  
As diversas palestras serão realizadas por profissionais de áreas específicas, 
como seguridade social, família, infância e juventude, violência sexual e temas 
motivacionais. Assuntos que estão relacionados às diversas áreas de atuação 
dos agentes da Justiça Comunitária. 
  
O juiz coordenador do programa Justiça Comunitária em Mato Grosso, José 
Antonio Bezerra Filho, explica que o encontro serve para valorizar e reconhecer 
a importância da atuação dos agentes. “Queremos valorizar todos aqueles que 
acreditam na proposta de trabalho da Justiça Comunitária, que tem 
transformado a vida de muitas pessoas”, explica. 
  
Em Mato Grosso a Justiça Comunitária está presente em 10 comarcas e reúne 
mais de 100 agentes comunitários, que desenvolvem ações sociais de 
encaminhamento e orientação às pessoas carentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.11.2016 11:26 
IV Fonamec: seis tribunais divulgam boas práticas 

 

Juízes coordenadores e representantes de seis tribunais de Justiça brasileiros 

apresentaram, na tarde desta quinta-feira (10 de novembro), as boas práticas 

implementadas nos Estados de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Pará, São 

Paulo, Distrito Federal e Amapá. A atividade fez parte do segundo dia do IV 

Fórum Nacional da Mediação e Conciliação (Fonamec), que ocorre até esta 

sexta-feira (11), no auditório Gervásio Leite, no TJMT, em Cuiabá. 
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O primeiro painel foi apresentado pelo juiz coordenador do programa Justiça 
Comunitária em Mato Grosso, José Antonio Bezerra Filho, que falou sobre as 
vertentes de atuação do programa que abrange o projeto Ribeirinho Cidadão, 
desenvolvido nas etapas fluvial e terrestre. Em um vídeo institucional, o 
magistrado demonstrou o volume de atendimentos realizados em um ano e oito 
meses de atuação, que resultou na realização de mais de 90 mil procedimentos 
médicos, odontológicos e de prestação de serviços. Assim como a execução 
de 170 audiências de mediação. Atualmente, o programa conta mais de 80 
parceiros voluntários entre os entes públicos e privados. 
  
“O Justiça Comunitária tem como foco fazer a diferença na vida do cidadão, 
daquelas pessoas que têm mais dificuldade de acessar os serviços públicos, 
que, por meio do programa, são levados às comunidades mais longínquas. 
Usamos a jurisdicatura para fazer o bem ao próximo, independente de onde 
viva”, ressaltou o juiz. 
  

O segundo painel foi dividido em dois 
temas. A primeira parte foi conduzida 
pela supervisora de mediação e 
conciliação do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos (Cejusc) do Rio 
Grande do Sul, Dionara Oliver 
Albuquerque, que discorreu sobre o 
‘projeto pedagógico de formação 
continuada de mediadores e 
conciliadores’, traçando o histórico 
dos principais dispositivos 

consensuais de solução de disputas utilizados no ordenamento nacional, do 
Império ao novo CPC. “Diante das evoluções relacionadas à mediação e 
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conciliação moldamos nossos cursos de capacitação básica e avançada, que 
no Rio Grande tem como diferencial a formação do mediador de família e de 
conflitos coletivos envolvendo políticas públicas que se utiliza de teorias 
aplicadas, simulados e práticas em casos reais para o aprendizado”. 
  
Na sequência, o coordenador do Nupemec do TJRS, desembargador Heleno 
Saraiva, expôs o ‘projeto de gestão e sistema informatizado’ da unidade, no 
qual apresentou casos de sucesso solucionados pela mediação que teve como 
auxílio o acompanhamento da oficina de parentalidade. O projeto propõe a 
substituição do sistema usual de mediação que já é efetivado nas comarcas de 
Gravataí e Viamão. “Em uma hora e meia nós executamos duas ações, a 
audiência de mediação e a de parentalidade, o resultado tem sido muito 
positivo. Tivemos 60% de acordos fechados, 86% dos atendidos ficaram 
satisfeitos com a mediação e 91% deles recomendariam o serviço a outros que 
necessitem da Justiça. Ganhamos significativamente em agilidade de solução 
de conflitos em comparação ao andamento tradicional”. 
  
O ‘projeto Linha Direta Judicial’ foi o 
tema do terceiro painel, relatado pela 
juíza coordenadora do Cejusc Famaz 
do Pará, Ana Patrícia Fernandes, 
que falou sobre a parceria realizada 
com a companhia concessionária de 
energia do Estado, convênio que 
retraiu a judicialização contra a 
empresa. “Esse trabalho colaborativo 
tem obtido grandes frutos, a exemplo 
da redução do prazo de solução dos 
conflitos que antes era de 45 dias, hoje sai em menos de um mês. A parceria 
que atua nas frentes extraprocessual e processual também diminuiu o custo 
processual, além do número de ingresso de lides, desafogando o Judiciário 
paraense. Em oito meses de trabalho já fechamos 541 acordos”, frisou. 

  
O quarto painel foi explanado pelo 
juiz coordenador do Cejusc Central 
de São Paulo, Ricardo Pereira 
Junior, que versou sobre o ‘fluxo do 
posto bancário’ efetuado por meio da 
parceria firmada com a Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban). 
“Sabíamos que nossos maiores 
litigantes eram os bancos, então 
decidimos que precisávamos unir 
forças para reduzir esse volume de 

ações. Para isso, usamos a resolução 125/2010 como base para formalizar o 
convênio. E deu certo, mas para isso preparamos nossos prepostos, 
habilitamos as instituições bancárias nos autos, concentramos pautas e para 
melhoria fazemos avaliação prévia e posterior às sessões. Em decorrência 
dessa parceria obtivemos crescimento das taxas de acordos, que chegam a 
50% hoje”. 
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A ‘Pauta específica nos Juizados 
Especiais’ foi a quinta temática 
abordada nos painéis do IV 
Fonamec. A boa prática foi proferida 
pelo segundo vice-presidente do 
Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios 
(TJDFT), desembargador José 
Jacinto Costa Carvalho, que fez um 
panorama histórico de implantação 
dos 18 juizados no Estado, 

enfatizando a concentração da pauta específica no Cejusc JEC que abrange 
seis juizados cíveis. “Hoje, o Judiciário trabalha conjuntamente com 12 grupos 
comerciais privados. Para fazerem parte do nosso rol e utilizar a pauta 
específica foram avaliados por meio de padrões estabelecidos e aqueles que 
se enquadraram receberam selos de qualidade do TJDFT. Essa análise é feita 
anualmente. A nova metodologia nos possibilitou projetar a diferença entre as 
pautas convencional e a específica, sendo que o nível de acordos na específica 
é bem superior, registrando 75% para a convencional e 81,7% na específica”. 
  
As apresentações das boas práticas 
foram encerradas pela supervisora 
do Nupemec do TJAP, Conceição 
Meireles, que no sexto painel falou 
sobre o ‘procedimento diferenciado 
de formação de mediadores e 
conciliadores – conciliação pré-
processual no Segundo Grau’. Ela 
informou que o Tribunal amapaense 
está empenhado na difusão da 
política pública de pacificação social 
e para disseminá-la são empregadas duas frentes de qualificação dos 
mediadores e conciliadores que se subdividem em mediadores judiciais e 
conciliadores escolares. “Nossas formações estão segmentadas em módulos 
que passam pela capacitação teórica, estágio supervisionado, execução de 
projeto social e certificação”. 
  
Outra novidade citada pela supervisora é a possibilidade de solicitação online 
da conciliação pré-processual do Segundo Grau, feita diretamente no Portal do 
Tribunal do Amapá. “Oferecemos essa opção porque não temos um Cejusc 
físico instalado, mas queríamos oferecer o serviço que consideramos de 
grande valia para a desjudicialização”, concluiu. 
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14.11.2016 14:13 
Justiça Comunitária realiza II Encontro Estadual 

  
Agentes comunitários do Poder Judiciário de Mato Grosso se reuniram neste 
final de semana (11 a 13 de novembro) para trocar conhecimentos e 
experiências no II Encontro Anual da Justiça Comunitária Estadual. O evento, 
realizado na Escola dos Servidores do Poder Judiciário, reuniu cerca de 60 
profissionais que trabalham nas comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e 
Poconé. 
  
Os presentes tiveram a oportunidade de debater assuntos referentes ao 
trabalho realizado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Centro 
de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), Defensoria Pública 
e Batalhão de Operação Policial Especial (Bope). 

  
“O INSS quer e necessita que as 
informações cheguem até as pessoas 
nos bairros. Hoje o grande problema que 
encontramos é a falta de informação e 
os agentes comunitários são primordiais 
para sanar esta dificuldade, porque 
muitos dos esclarecimentos são 
prestados nas localidades mais 
longínquas. Assim as pessoas chegam 
ao órgão mais instruídas e melhor 
documentadas. Por isso é tão 
importante eventos como estes em que 
temos a oportunidade de relembrar 
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assuntos como auxílio-doença, aposentadoria e perícias”, explicou o técnico 
em Seguro Social do INSS, Eduardo Martins Barros. 
  
Durante o evento, também palestraram as juízas Edna Ederli Coutinho, que 
falou sobre parentalidade, e Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 
abordando a guarda compartilhada. Edna Ederli lembrou que normalmente o 
Judiciário trabalha a resolução do processo, estabelecendo guarda ou 
alimentos, diferentemente da oficina que ensina os agentes a orientar o casal 
para superar momentos difíceis. 
  

“Os agentes exercem um importante 
trabalho nos bairros da cidade. Muitas 
vezes eles são o primeiro contato de 
uma família que passa pela dificuldade 
da separação e que não sabe como 
lidar com a situação. A oficina veio 
orientar esses profissionais sobre como 
aconselhar o casal que vivencia este 
conflito, tem filhos menores, não sabe 
lidar com esta fase de mudança e 
acaba causando malefícios às crianças. 
Por isso a necessidade e a importância 
desses eventos serem realizados 
semestral ou anualmente”, pontuou. 
  

O evento foi organizado pelo juiz José Antonio Bezerra Filho, coordenador do 
Programa Justiça Comunitária, que na oportunidade lembrou que o Judiciário 
tem que ser solução para os jurisdicionados e não problema, pois a população 
é sedenta do serviço da Justiça. “A capacitação que nós propiciamos aos 
agentes faz com que eles saibam direcionar, encaminhar e dar a solução aos 
problemas das pessoas que tanto se angustiam. O propósito do evento é 
justamente isso. Eles tiveram palestras sobre vários temas e mesmo que não 
tenham o domínio absoluto, terão o conhecimento para ajudar aquela família 
que passa por uma situação conflitante. A sociedade só ganha com isso e os 
agentes também, porque é um grande aprendizado”. 

  
Representando o Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, o juiz auxiliar da Presidência 
Aristeu Dias Batista Vilella também 
compareceu ao evento e ressaltou a 
necessidade de se habilitar tecnicamente as 
pessoas que lidam com a sociedade. 
“Todos aqueles que lidam com conflitos 
sociais precisam estar capacitados e 
lapidados para lidar com o ser humano. O 
Judiciário trabalha com emoções, conflitos, 
crianças, adolescentes, casais. Este é um 
projeto que vem sendo desenvolvido há 
muito tempo, desde 2004, e hoje está sob a 
tutela do juiz coordenador José Antonio, e é 
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essencial para o Poder Judiciário, pois trabalha preventivamente, evitando a 
judicialização de processos”. 
  
O magistrado lembrou ainda que a Justiça Comunitária aproxima a Justiça do 
cidadão, já que fica localizada nos locais mais longe do centro da cidade. “A 
família moradora do bairro mais longe, quando precisa de orientação jurídica 
ou social, vai buscar ajuda mais próxima, ali mesmo na região. Os agentes que 
estão na ponta acabam resolvendo muitos problemas para as famílias, que 
ficam felizes pela rapidez e eficiência prestada”, concluiu Vilella. 
 

 
A agente comunitária Andréia Gomes Paes Ferreira participou do evento e 
aprovou a iniciativa. Ela trabalha na região do Pedra 90, atende no posto da 
Comunidade São Pedro e afirma que mora na localidade há mais de 20 anos, 
conhecendo de perto as dificuldades dos moradores. “Na Justiça Comunitária a 
gente trabalha não só com questões judiciais, mas com tudo, porque ela ajuda 
diretamente o cidadão. Como a demanda é grande e sobre tudo que se posa 
pensar, sempre temos o que aprender, surge um assunto novo, isso porque as 
normas não são estáticas. Lá nós somos um pouco de psicóloga, mãe e amiga 
das pessoas. Temos que saber falar com uma criança de quatro anos, com os 
pais que não se entendem e também com o idoso que está carente. Por isso 
que sempre que sou chamada para um curso estou aqui”, explicou. 
  
Nilza Amaral, que também é agente, está ajudando nas mediações realizadas 
no Tribunal e participa do evento para trocar ideias com os colegas. “Nós que 
estamos na ponta sabemos a dimensão da necessidade das pessoas e temos 
consciência da necessidade de estarmos sempre nos capacitando para prestar 
ajuda. A Justiça Comunitária cresceu muito no último ano e o atendimento ao 
público melhorou. Tenho certeza que os cursos e palestras ofertados pelo TJ 
ajudam os agentes na prestação do bom serviço lá no bairro”, concluiu. 
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Resultados – O juiz José Antonio Bezerra Filho classificou a reunião também 
como uma prestação de contas depois de dois anos à frente do setor. Ele 
afirmou que a Justiça Comunitária deu um passo significativo nos últimos 
meses e todos os envolvidos estão preparados para novos enfrentamentos. 
“Os desafios que vierem serão resolvidos com esta grande irmandade e 
conectividade de entrosamento que conseguimos depois de tanto tempo 
trabalhando juntos. A população é carente, os agentes estão vocacionados, as 
ações são positivas e os resultados, com certeza, são valorosos”, destacou o 
magistrado. 
  
O juiz ressaltou ainda que nestes 20 meses (março/2015 a novembro/2016) 
muito trabalho foi feito e o saldo contabilizado é positivo. Ele explicou que isso 
só foi possível porque a direção do TJMT acreditou na atividade desenvolvida 
pelo setor. “A equipe do Programa chegou a quase 90 mil procedimentos e, 
com isso, a população foi atendida e processos deixaram de ser ajuizados. 
Chegamos a quase 1.100 casamentos comunitários aqui em Cuiabá e 
propiciamos a realização de casamentos sociais em outras 14 comarcas. Além 
disso, nós fizemos grandes parcerias com o Governo, Município, Juizado 
Volante Ambiental (Juvam), entre outros”, contabilizou Bezerra. 

  
A assessora do Programa Justiça 
Comunitária, Tatiane Guerra, 
aproveitou a abertura do evento 
para demonstrar aos agentes os 
resultados obtidos nos primeiros 
meses de gestão, lembrando que 
cada um fez parte da conquista do 
saldo positivo. Ela destacou 
algumas atividades como 
primordiais para o progresso que o 
setor tem alcançado. Veja abaixo: 
  
– expansão do programa para 
mais quatro comarcas: Jaciara, 
Sorriso, Barra do Garças e 

Mirassol D’oeste (que terá o serviço instalado em 12 de dezembro). A Comarca 
de Rondonópolis também deve receber a Justiça Comunitária em breve, mas 
sem data marcada. Também contam com postos da Justiça Comunitária o 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso e as comarcas de Cuiabá, Várzea Grande, 
Chapada dos Guimarães, Poconé e Lucas do Rio Verde; 
  
– Reorganização dos postos de atendimentos de acordo com a demanda, o 
que culminou na criação de uma unidade no Ganha Tempo (centro de Cuiabá) 
e no Shopping Popular (no bairro do Porto); 
  
– Início das mediações como resolução de conflitos sociais em 2015. Somente 
no ano de 2016, a assessora contabiliza aproximadamente 175 sessões 
realizadas. 
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– Consultoria realizada pela Coordenadoria de Planejamento, que faz a gestão 
dos agentes comunitários, parametrizando a seleção dos profissionais, o 
cadastro, o acompanhamento das atividades e o desligamento. 
  
A Justiça Comunitária está à disposição para informações através dos 
telefones (65) 3617-3450, (65) 3617-3449 e pelo e-
mail justica.comunitaria@tjmt.jus.br . 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.11.2016 14:44 
Justiça Comunitária faz visita a abrigo de idosos 

 
Os idosos do abrigo Sombra da Acácia, localizado no município de Jaciara 
(144 km ao sul de Cuiabá), tiveram uma tarde de muita alegria, descontração e 
brincadeiras. Tudo foi preparado pelos agentes da Justiça Comunitária para 
comemorar o mês do idoso, celebrado em outubro. 
  
Durante a visita dos agentes, os 28 idosos puderam ter momentos únicos de 
muito afeto. Eles se divertiram, receberam presentes e confraternizaram com 
um lanche oferecido pela Justiça Comunitária, coordenada pelo juiz diretor da 
comarca, Francisco Ney Gaíva. O magistrado disse ser “realmente muito bom 
compartilhar o social. Aquilo que se faz pelo próximo não conhece fronteiras 
ideológicas ou religiosas”. 
  
Dona Alice Benedita da Silva, de 77 anos, está no abrigo há 20 e recorda que 
quando chegou no local só haviam sete pessoas. “Todas já faleceram. Sou a 
avó de todos aqui. Não tenho família, minha família é aqui”, disse Alice, ao 
contar que é muito bem tratada no abrigo e que não lhe falta nada. 
  
Segundo relataram os agentes, dona Alice tem boa memória e é uma pessoa 
muito divertida. Mesmo já não conseguindo se locomover, está sempre rindo e 
falando de Deus. 
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Aos 90 anos, Maria Camarão de Araújo, que mora no abrigo com seu esposo, 
fala que a tarde com os agentes da Justiça Comunitária foi muito animada. 
“Ganhamos presentes. Estou contente porque não via animação assim há 
muito tempo. Foi uma emoção, uma satisfação tê-los aqui com a gente”. 
  
A Justiça Comunitária é um programa social do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT) e em Jaciara foi instalado em novembro de 2015. O programa 
tem o objetivo de levar à população cidadania com dignidade e respeito. 
Segundo o juiz Francisco Gaíva, aquilo que se faz com amor está sempre além 
do bem e do mal. 
  
“Acreditamos que a Justiça Comunitária vem desenvolvendo um excelente 
trabalho junto à população mato-grossense. Aqui em Jaciara só temos a 
agradecer porque após a instalação do posto de atendimento foram resolvidos 
vários problemas por meio da mediação, além de mutirão, atendendo vários 
anseios do povo jaciarense”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.11.2016 15:03 
Casamento Social será neste domingo 

A parceria entre a Justiça Comunitária do Poder Judiciário de Mato Grosso, a 
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) e o Núcleo de 
Ações Voluntárias (NAV) realizará o sonho de aproximadamente 400 casais 
que desejam oficializar a união. A cerimônia ocorrerá por meio do projeto 
Casamento Social no próximo domingo (20 de novembro), às 18h, no Ginásio 
Aecim Tocantins, localizado no bairro Verdão. 
  
Para o evento são esperadas três mil pessoas, entre noivos, testemunhas dos 
casais e convidados. A cerimônia propiciará aos noivos o registro fotográfico, 
música, tapete vermelho e serviços de retoque de maquiagem e cabelo. 
  
“A Justiça Comunitária deu todo o suporte na regularização das ações, para 
que não houvesse problemas e essas 400 famílias possam concretizar a união. 
As regularizações realizadas pela Justiça Comunitária ocorreram para que o 
casamento seja um sucesso. O projeto já foi realizado em 15 municípios e 
desta vez pretendemos fechar com chave de ouro”, explica o coordenador do 
Programa Justiça Comunitária, juiz José Antonio Bezerra Filho. 
  
Nesta edição, os participantes do Casamento Social devem residir em Cuiabá 
ou no Distrito da Guia. Cada casal terá direito de levar até seis convidados. 
  
O projeto é destinado às pessoas que têm renda familiar total de até três 
salários mínimos. Em razão disso, para participar foi necessário que os casais 
comprovassem a renda por meio de apresentação da cópia do Cadastro Único 
(CadÚnico), holerites ou carteira de trabalho de ambos. 
  
As informações acerca do Casamento Social podem ser obtidas através do 
telefone da Setas-MT: (65) 3613-5700. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.11.2016 12:30 
Sim coletivo: mais de 400 casais oficializam união 

A reunião de esforços entre Poder Judiciário, Governo do Estado e Defensoria 
Pública possibilitou que cerca de 400 casais realizassem o sonho de consolidar 
a união. A cerimônia coletiva foi realizada no ginásio Aecim Tocantins, em 
Cuiabá, permitindo que os noivos se casassem com tudo que uma cerimonia 
de casamento exige: tapete vermelho, música, registro fotográfico e culto 
religioso. 

 
O evento reuniu casais de Cuiabá, com renda familiar total de até três salários 
mínimos. Pessoas como José Ricardo Grillaud e Fátima Aparecida Grillaud. 
Eles se conheceram há 28 anos, de um relacionamento fugaz nasceu um filho, 
mas o casal nunca mais se encontrou, até que no ano passado eles se 
reencontravam. José Ricardo reconheceu o filho no Programa Pai Presente e, 
para selar de vez a união, resolveu se casar. O registro oficial do casamento foi 
uma exigência de Fátima. “Dessa vez ele não vai mais desaparecer por 28 
anos”, brinca a noiva. Mas o casal sabe a importância de oficializar a união. 
“Com o casamento temos mais respeito perante a família e a sociedade”, 
afirma José Ricardo. 
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O Poder Judiciário, por meio da Justiça Comunitária, deu todo o suporte para a 
realização das ações, recebendo as inscrições e realizando o encaminhamento 
dos casais. Além disso, os agentes da Justiça Comunitária trabalharam no 
casamento social, auxiliando e conduzindo os noivos. O juiz coordenador do 
Programa Justiça Comunitária, José Antonio Bezerra Filho, explica que a 
proposta é promover a inclusão dessas famílias e levar apoio em um dia tão 
especial. “Nossa equipe trabalha com muito carinho para garantir a felicidade 
dessas pessoas, que estão cheias de esperança em começar uma nova vida, 
pois o casamento é o ápice de uma união”, enfatiza. 
  
O casamento social já passou por 13 municípios e promoveu a união de mais 
de mil casais. O secretário estadual de Trabalho e Assistência Social, Valdiney 
de Arruda, explica que além de realizar uma cerimônia, a proposta é possibilitar 
que os casais tenham acesso à documentação básica para que possam se 
integrar de fato à sociedade. “Nossa ação e de nossos parceiros é para 
consagrar a cidadania, permitindo que essas pessoas regularizem a união e 
tenham condições de acessar também os programas sociais do governo”, 
explica. 
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Dois cartórios da Capital registraram as uniões, permitindo que os casais já 
saíssem da cerimônia com a certidão de casamento em mãos, sem custo 
algum. Para o casal Gelison Rezende e Dagma da Silva Rezende, a certidão 
de casamento era o único documento que faltava. Eles vivem juntos há oito 
anos e já têm uma família completa. Os filhos entraram junto com eles na 
cerimônia. As despesas com o casamento sempre foram um obstáculo para 
oficializar a união. “Agora ficou mais fácil, não poderíamos perder a 
oportunidade”, afirma Dagma. 
  
Para Cláudio da Fonseca e Angélica Fernandes da Fonseca, que também já 
vivem juntos, o casamento social foi a oportunidade de regularizar a união. “É 
importante ter o registro, mais importante ainda é receber a benção de Deus”, 
afirma Angélica. “Nossa união é solida, mas é sempre bom ter uma segurança 
a mais, e a certidão de casamento faz isso”, explica Cláudio. 
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25.11.2016 18:08 
TJMT e Marinha reiteram parceria para Ribeirinho 

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador 
Paulo da Cunha e o contra-almirante do Comando do Sexto Distrito Naval 
(Marinha do Brasil), Petronio Augusto Siqueira de Aguiar firmaram o primeiro 
Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 3/2014 que estabelece parceria 
para operação conjunta em atendimento ao Projeto Ribeirinho Cidadão. 
  
O documento de aditamento prorroga a vigência por mais 12 meses, contados 
a partir de 5 de novembro de 2016 e válidos até 4 de novembro de 2017. A 
cooperação visa a realização do transporte de juiz e servidores em viagem ao 
pantanal mato-grossense em missão regular. A medida se faz necessária para 
possibilitar acesso à Justiça para a população ribeirinha. 
  
O Termo traz ainda o programa de trabalho, cronograma de execução por parte 
do Poder Judiciário, bem como do Comando do Sexto Distrito Naval. 
  
Além do TJMT e Marinha do Brasil, assinaram o documento o juiz coordenador 
do Programa Justiça Comunitária, José Antonio Bezerra Filho e o defensor 
público, Air Praeiro. O Termo de Cooperação foi firmado também Ministério 
Público Estadual e a Defensoria Pública de Mato Grosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.11.2016 11:39 
TJMT marca presença em ação social 

 
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) esteve presente no MultiAção, 
evento realizado pela TV Centro América, que ocorreu no sábado (26 de 
novembro), no Sesi Papa, situado no bairro Morada do Ouro em Cuiabá. Na 
oportunidade o juiz coordenador do programa Justiça Comunitária, José 
Antonio Bezerra Filho, representou o presidente do judiciário mato-grossense, 
desembargador Paulo da Cunha. 
  
Envolvido diretamente com o social, o TJMT tem desenvolvido ações em prol 
da comunidade mais carente. O Justiça Comunitária leva cidadania e inclusão 
social à população de baixa renda por meio de orientações jurídicas e serviços 
de saúde e educação. 
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De acordo com o magistrado há conversação inicial para alinhamento de 
parceria para a próxima edição do evento, já que esta ação é similar à 
desenvolvida pela Justiça Comunitária. “Nossas ações coadunam com a deles. 
Isso é um passo a mais que o Poder Judiciário está dando, desmistificando a 
percepção de que o juiz fica apenas nas salas de audiência, mas fazendo 
acreditar que é possível desenvolver várias ações. Fico feliz em integrar esse 
contexto nessa administração que é voltada para o social”, disse. 

  
Para o diretor da TV Centro América, Zilmar Melatti, nada disso seria possível 
sem os parceiros que estão juntos nessa causa. “Percebemos a importância 
dos parceiros. Tivemos apoio do Tribunal de Justiça e todo mundo vê que as 
pessoas estão carentes de serviços e se juntam para atender ao cidadão”, 
comentou. 
  
O presidente do Sistema da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), 
Jandir Milan também tem a mesma opinião no que se refere a importância dos 
parceiros para a realização deste evento. “Eles fazem a diferença e têm 
contribuído muito com o cidadão mato-grossense, principalmente num 
momento como esse, de crise, que o Brasil e também Mato Grosso estão 
passando”. 
  
Justiça Comunitária - o trabalho é realizado com o apoio de mais de 60 
parceiros (órgãos públicos, voluntários e empresas) por meio de diversas 
ações, principalmente mutirões pelos bairros da capital. Serviços das áreas de 
saúde, jurídica e social são ofertados sem nenhum custo para os moradores. O 
atendimento é feito pelos voluntários do programa. Em 18 meses, mais de 90 
mil procedimentos foram efetuados. Atualmente a Justiça Comunitária está 
instalada em 10 comarcas. 
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PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO  

AÇÕES DO ANO DE 2015 

11.02.2015 12:04 
Projeto alia sustentabilidade à solidariedade 

Em sua oitava edição, o programa Ribeirinho Cidadão, realizado pelo Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e parceiros, traz duas grandes inovações. A 
primeira é a doação de vestuários, mantas e outros mantimentos em troca do 
lixo coletado pelas comunidades ribeirinhas nas margens dos rios. A ideia 
surgiu por meio de uma parceria com a Receita Federal, que vai doar os 
materiais, e visa levar consciência ambiental à população. O projeto vai atender 
comunidades ribeirinhas nos arredores de Barão de Melgaço, Santo Antônio do 
Leverger, Poconé, Juscimeira e Distrito de Fátima. 
  

“Aproveitamos as doações dos materiais 
apreendidos pela Receita Federal para fazer 
essa troca com as comunidades. É uma forma 
de aliar solidariedade à conscientização 
ambiental”, explica o juiz responsável pelo 
programa, José Antônio Bezerra Filho. 
  
O magistrado esclarece ainda que, anualmente, 
o projeto leva às comunidades serviços 
essenciais que dificilmente chegariam de outra 
maneira. “O objetivo é incluir socialmente essas 
pessoas, que muitas vezes não conseguem ter 
acesso ao mínimo necessário. Não levamos 
apenas mantimentos e serviços, levamos 
esperança, respeito e, principalmente, acesso à 
justiça”, destaca José Antônio. 
  
Outra novidade trazida para o projeto é o ensino 

de educação ambiental aos moradores das comunidades. Dois policiais 
militares, que trabalham no Juizado Volante Ambiental (Juvam), vão se vestir 
de palhaços para ensinar educação ambiental às crianças ribeirinhas de forma 
lúdica. O Juvam ainda vai disponibilizar 800 armações de óculos para doação. 
O dinheiro para o investimento foi angariado através do pagamento de penas 
alternativas ao juizado. 
  
Projeto – O projeto teve início quando o defensor público e um dos 
coordenadores do projeto, Air Praeiro, atuava na Comarca de Santo Antônio do 
Leverger e percebeu as dificuldades que a população ribeirinha tinha em se 
deslocar até os municípios para solicitar atendimentos jurídicos. 
  
Hoje, o projeto ganhou adeptos e foi dividido em duas etapas, terrestre e fluvial. 
Uma caravana composta por três embarcações vai percorrer um trajeto, com 
início em Barão de Melgaço, no dia 19 de fevereiro, e finalização, já na fase 
terrestre, no dia 6 de março, em Mimoso. 
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O número de atendimentos também vem evoluindo a cada ano. No projeto 
Ribeirinho Cidadão 1, por exemplo, foram atendidas aproximadamente 580 
famílias. Já na sexta edição, esse número subiu para aproximadamente 2022, 
o que corresponde a cerca de 4600 pessoas. 
  
São oferecidos serviços como atendimento médico, odontológico e 
oftalmológico, distribuição de remédios, confecção de óculos, emissão de 
certidões de casamentos, separação e óbito, orientação jurídica, conciliação, 
registro civil, registro de paternidade, emissão de documentos de identidade, 
vacinação, cabeleireiro, identificação civil, título de eleitor, registro para o 
programa Bolsa Família, entre outros. 
  
O juiz José Antônio Bezerra explica que o sucesso do projeto é resultado de 
uma ação conjunta entre vários parceiros. “A logística para chegar com todos 
esses serviços até essas comunidades mais afastadas é imensa. São mais de 
90 pessoas envolvidas em todo o processo. E se não fossem os parceiros, isso 
certamente não seria possível”, pontua. 
  
O TRT, por exemplo, vai doar computadores e móveis, como mesas e 
cadeiras, além de disponibilizar carros para o transporte até as comunidades. 
Já a prefeitura de Barão de Melgaço vai disponibilizar assistentes sociais e 
enfermeiros. O Banco do Brasil vai emitir documentos e orientar sobre 
financiamentos para moradia. E assim cada parceiro auxiliará com uma parte 
do atendimento à população. 
  
Também são parceiros do Ribeirinho Cidadão o Ministério Público, Secretaria 
Estadual de Saúde, Sesc Pantanal, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT), Prefeituras de Barão de Melgaço e Juscimeira, 
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) e Secretaria de 
Segurança Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.02.2015 16:04 
TJMT e Justiça Federal trocam experiências 

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Paulo da 
Cunha, recebeu a visita de dois juízes federais, um de Mato Grosso e outro de 
Mato Grosso do Sul, que vieram convidar o Poder Judiciário do Estado para 
participar do Projeto Expedição da Cidadania. Na oportunidade, o presidente 
também convidou os magistrados a conhecer e integrar o Projeto Ribeirinho 
Cidadão, desenvolvido pelo TJ e demais parceiros e que este ano realiza sua 
8ª edição. 

 
O juiz federal de Mato Grosso, Régis Araújo, e a juíza Raquel Amaral, de Mato 
Grosso do Sul, foram convidados pelo desembargador Paulo da Cunha para 
participar da abertura do projeto no dia 19 de fevereiro, às 8 horas, em Barão 
de Melgaço. 
  
Os magistrados federais conheceram um pouco como funciona o Ribeirinho 
Cidadão e convidaram o juiz coordenador do projeto, José Antônio Bezerra 
Filho, para ministrar uma palestra para juízes federais e o judiciário sul-
matogrossense a fim de mostrar um pouco da experiência de Mato Grosso, que 
há oito anos vem realizando com sucesso este projeto. 

  
“O Ribeirinho Cidadão é um projeto social de grande 
alcance e de grande importância. Por meio dele a 
Justiça sai do seu prédio, da sua comodidade, e vai 
até onde o cidadão está. É o resgate da cidadania 
sendo colocado em prática. Hoje recebemos os juízes 
federais, Régis e Raquel, que desenvolvem um projeto 
semelhante no Rio Paraguai. Eles vieram nos fazer 
um convite e nós que já temos uma larga experiência 
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queremos somar esforços para ajudá-los e contar também com o apoio deles 
para que nos auxiliem”, destacou o presidente Paulo da Cunha, que participará 
da abertura do evento. 
  

A juíza federal Raquel Amaral diz que ficou surpresa com 
o trabalho realizado pelo projeto Ribeirinho Cidadão. 
“Viemos fazer uma proposta para o Judiciário de Mato 
Grosso integrar a Expedição da Cidadania e acabamos 
tendo uma grata surpresa ao conhecer o projeto realizado 
aqui no Estado. Mato Grosso realmente já tem know how, 
é um trabalho já consolidado, um exemplo a ser seguido, 
não só apenas pela Justiça Federal, mas pelo Poder 
Judiciário do país. Será um prazer ter a Justiça do Estado 
como parceira”. 

  
Conforme a magistrada, a Expedição da Cidadania fará este ano sua terceira 
edição, percorrendo pelo Rio Paraguai, o trecho entre Corumbá e Cáceres. O 
Judiciário de Mato Grosso foi convidado a ajudar na emissão de registro, 
principalmente o registro tardio, um problema muito comum entre a população 
ribeirinha. 
  
“É extremamente importante que se fortaleça esta 
cooperação, exatamente para que se juntem as 
experiências e a partir daí se preste o melhor serviço 
possível a uma comunidade que normalmente não tem 
acesso à Justiça. Unindo forças e experiências, tenho 
certeza que teremos um grande esforço no sentido de 
melhorar a prestação jurisdicional”, destacou o juiz Régis 
Araújo. 

  
O defensor público-geral de Mato Grosso, Djalma 
Sabo Mendes, destacou a importância da parceria 
entre o Judiciário e a Defensoria Pública. “O Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso é nosso parceiro desde a 
primeira edição. Essa parceria renovada o ano 
passado só veio reafirmar o interesse destas 
instituições em dar continuidade a este projeto, 
tornando isso uma política de atendimento à 
população ribeirinha”. 
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11.02.2015 18:39 
Ribeirinho Cidadão é tema de reportagem da TV. JUS 

Nesta quarta-feira (11 de fevereiro) a TV.JUS traz matéria sobre o projeto 
Ribeirinho Cidadão, que está em sua oitava edição. A iniciativa oferece à 
comunidade ribeirinha diversos serviços, como atendimento médico, 
odontológico e oftalmológico, e emissão de documentos. 
  
A meta do projeto este ano é atender 40 comunidades nos municípios de 
Poconé, Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço. O juiz José Antônio 
Bezerra Filho é o responsável pela iniciativa no âmbito do Judiciário. 
  
A TV.JUS mostra também o cronograma dos mutirões da Central de 
Conciliação e Mediação de Cuiabá para este ano, que já conta com 24 eventos 
programados. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.02.2015 14:32 
Projeto Ribeirinho Cidadão inicia dia 19 em Barão 

 
O projeto Ribeirinho Cidadão, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso, Defensoria Pública do Estado e demais parceiros, terá início no dia 19 
de fevereiro, às 8 horas, na Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço (113km 
a sul de Cuiabá). O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo da 
Cunha, participará da abertura do evento, assim como os coordenadores da 
iniciativa, o juiz José Antônio Bezerra Filho e o defensor público Air Praeiro. 
  
Por meio do projeto, que este ano realiza sua oitava edição, são oferecidos 
uma série de serviços. Na área jurídica, por exemplo, é possível tratar de 
divórcio, casamento, reconhecimento de paternidade, pagamento de pensão, 
entre outros. Na área social, os moradores podem solicitar a emissão de 
documentos pessoais, carteira de trabalho, cadastro para programas do 
governo federal, confecção de carteira de pescador, além de consultas 
médicas, odontológicas e oftalmológicas. 
  
Para fazer o atendimento o projeto é desenvolvido em duas partes: fluvial, com 
equipes compostas por juízes, defensores, promotores, médicos e dentistas, 
entre outros, que percorrem os rios da região pantaneira em um barco 
equipado; e terrestre, com auxílio de carros. O projeto vai atender comunidades 
ribeirinhas nos arredores de Barão de Melgaço, Santo Antônio do Leverger, 
Poconé, Juscimeira e Distrito de Fátima. 
  
Início do atendimento – Logo após a solenidade de abertura dos trabalhos, a 
equipe que compõe o projeto começa o atendimento na cidade de Barão de 
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Melgaço, compreendendo as comunidades de Praia dos Bois e Volta do Poço. 
Os trabalhos encerram às 18 horas. 
  
Na sexta-feira (20 de fevereiro) o atendimento prossegue em Barão, a partir 
das 7 horas até o meio dia. Às 12h30 a equipe segue para Estirão Comprido, 
onde ofertará os serviços às comunidades de Porto São João, Portão Brandão 
e Flechas. 
  
No sábado (dia 21 de fevereiro) o atendimento começa às 7 horas na 
comunidade de Cuiabá Mirim, que compreende também as comunidades de 
Conchas, Porto Emiliano e Curutuba. Os serviços serão oferecidos até as 
11h30. Logo em seguida a equipe vai para São Pedro de Joselândia, onde 
começa a atender no domingo (22 de fevereiro), das 7 às 18 horas, as 
comunidades de Retiro São Bento, Pimenteira, Lagoa do Algodão, Porto da 
Fazenda, Correr d´água, Porto do Limoeiro e São Pedro. 
  
Segunda-feira (23 de fevereiro) o atendimento continua em São Pedro de 
Joselândia até ao meio dia. Na terça-feira (24 de fevereiro) o projeto estará na 
Fazenda São João, atendendo das 8 às 12 horas. Na quarta-feira (25 de 
fevereiro), a equipe chegará a Pousada Arara Azul, onde o atendimento será 
feito às comunidades de Engesa, Tripolini e Dona Rica. No dia 26 o Ribeirinho 
Cidadão vai para Porto Cercado. No dia 27, às 9 horas, inicia em Poconé a 
parte terrestre do projeto, com a apresentação dos trabalhos. O encerramento 
desta edição do Ribeirinho Cidadão está marcado para o dia 6 de março. 
  
O defensor público Air Praeiro destaca que esta região atendida pelo Ribeirinho 
Cidadão é muito carente, daí a importância de levar os serviços até os 
moradores. “Se o cidadão não pode ir até a Justiça, a Justiça, 
necessariamente, precisa ir até ele. Até porque é uma forma concreta de você 
levar até o morador da beira do rio o nome de cidadão. Isto é levar cidadania 
às pessoas”. 
  
Confira os parceiros do projeto - Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
Defensoria Pública do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ministério Público do 
Estado, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço, Santo 
Antônio do Leverger e Poconé, além do Banco do Brasil. 

 

 

 

 

 

 



13.02.2015 16:29 
Reunião define detalhes do Ribeirinho Cidadão 

 

Uma reunião na Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam) na 

manhã desta sexta-feira (13 de fevereiro) definiu os últimos detalhes do projeto 

Ribeirinho Cidadão, desenvolvido com o intuito de levar não só o acesso à 

Justiça, mas também a inclusão social e digital aos moradores das 

comunidades ribeirinhas do Estado. 

  
O juiz José Antônio Bezerra Filho, um dos 
responsáveis pela iniciativa, falou que com 
motivação e alinhamento, o resgate da cidadania 
pode mudar a vida de muitas comunidades, 
integrando-as à sociedade e melhorando a 
preservação ambiental. “Teremos atividades lúdicas, 
como palestras educativas sobre proteção ambiental, 
direitos trabalhistas, pesca predatória e jogos sobre 
meio ambiente desenvolvidos pelo Juizado Especial 
Volante Ambiental de Cuiabá”. 
  
Air Praeiro, defensor público e um dos 
coordenadores do projeto, lembrou que em oito anos 
a equipe que era de 20 pessoas passou a ter cerca 
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de 70. “A expectativa é a melhor possível. No ano passado nós tivemos 
aproximadamente cinco mil atendimentos e agora esperamos superar essa 
meta”. Segundo o defensor, o trabalho é cansativo, mas traz muita alegria. 
“Este ano nós estamos levando o serviço de CPF online graças a uma parceria 
entre a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Receita 
Federal e o Incra”. 
  
Já o defensor público Munir Arfox, que participa há sete anos do projeto, 
lembrou que nem todos têm a disponibilidade de se locomover da sua 
comunidade até as comarcas, em virtude da distância e das dificuldades que 
os impedem. “É obrigação da Justiça levar toda a assistência necessária 
àquelas pessoas carentes que necessitam da presença do Poder Judiciário. 
Assim estamos fazendo o nosso papel”, afirmou. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO  

AÇÕES DO ANO DE 2016 

 

06.01.2016 13:47 
Variadas ações são realizadas em outubro de 2015 

  
Ribeirinho Cidadão agrega mais parceiros para 2016 
  

“Traçamos hoje um projeto 
ambicioso e abrangente. O 
Ribeirinho Cidadão tem um alcance 
social que tem revelado resultados 
satisfatórios àqueles que recebem 
esses serviços. A nona edição será 
ampliada pelos novos parceiros. 
Todos que têm conhecimento do 
projeto acabam aderindo, o tornando 
ainda maior”. Essas foram às 
palavras do presidente do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, desembargador Paulo da Cunha, durante reunião 
na sede do Judiciário, no dia 20 de outubro, que agregou diversos parceiros do 
projeto para 2016. 
  
Uma grande adesão da nona edição do Ribeirinho Cidadão foi firmada com o 
Governo do Estado, por meio do secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, 
que na oportunidade representou o governador Pedro Taques. Além da 
destinação de R$ 100 mil para despesas diversas, o Estado colocará à 
disposição um helicóptero de prontidão acompanhando todos os dias do 
projeto para qualquer emergência ou necessidade. 
   
“O governador pediu que dissesse ao desembargador Paulo da Cunha e a 
todos os parceiros que o governo está 100% à disposição desse projeto, que 
quer e vai apoiar com tudo aquilo que pode e esse projeto merece. Apoiar esse 
projeto é apoiar a cidadania, é fazer com que as politicas públicas sejam 
entregues de forma rápida ao cidadão, aquele que está distante dos grandes 
centros. Apoiamos integralmente o Ribeirinho Cidadão”, salientou. 
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15.01.2016 15:51 
Parcerias garantem integração de serviços 

Finalizando a formalização de parcerias para realização da nona edição do 
Ribeirinho Cidadão, os coordenadores do projeto, defensor público Air Praeiro 
Alves e juiz José Antonio Bezerra Filho, se reuniram com o superintendente do 
Ministério do Trabalho e Emprego em substituição, Amarildo Borges, e com o 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Guilherme Maluf, a 
fim de garantir a integração dos serviços necessários para confecção de 
documentos. 
  

Sob responsabilidade do Ministério do Trabalho, estará a emissão de Carteira 
de Trabalho e requerimento de seguro desemprego. “Além disso, também 
vamos averiguar a compatibilidade do Sistema de Comunicação por Satélite 
para emissão da Carteira de Trabalho Digital, que garante agilidade na 
emissão do documento e mais segurança e celeridade para o cidadão em seus 
requerimentos”, informou Amarildo Borges. 
  

Já o Legislativo Estadual será parceiro com o fornecimento de combustível e 
do servidor responsável pelas fotos utilizadas tanto na Carteira de Trabalho 
como de Identidade. “A importância deste projeto é inquestionável. Pessoas 
verdadeiramente excluídas recebem atendimento, se tornam cidadãs e a 
Assembleia tem a obrigação de participar dessa inclusão social”, ressaltou 
Maluf. 
  

Também participaram da reunião o defensor público Munir Arfox, o deputado 
estadual Baiano Filho, a gerente de Projetos e Convênios da Defensoria, 
Teruko Guimarães, e o fotógrafo da Casa de Leis que irá acompanhar o 
projeto, Vilson de Jesus. 
  

Ribeirinho Cidadão - Idealizado pela Defensoria Pública e executado junto ao 
Tribunal de Justiça e demais parceiros, o Ribeirinho Cidadão IX será realizado 
de 12 a 29 de fevereiro, quando a equipe que integra o projeto prestará 
assistência jurídica e social integral e gratuita à população que reside às 
margens dos rios da região de Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, 
Juscimeira e Poconé. 
  

 

Fonte: Defensoria Pública - MT 

 

 

 

 

 



21.01.2016 16:53 
Equipe do Ribeirinho visita moradores de Leverger 

 

Visitar moradores de Santo Antônio de Leverger (34km ao sul de Cuiabá) para 
divulgar ações do projeto Ribeirinho Cidadão e ainda vistoriar as condições do 
trajeto que será percorrido são algumas das metas da equipe que partiu em 
viagem na manhã desta quinta-feira (21 de janeiro). Nos próximos dois dias, 
um grupo de quase 15 pessoas irá explorar parte um percurso que abrange 
cerca de quinze comunidades fixadas à beira do rio, que possuem dificuldade 
de acesso à justiça, saúde e outros serviços básicos. 

O projeto é encabeçado 
pelo juiz José Antonio 
Bezerra Filho e pelo 
defensor público Air 
Praeiro, e desenvolvido 
em parceria com órgãos 
federais, estaduais e 
municipais. 
  
“A ideia é avisar 
previamente sobre a 
realização do Ribeirinho 
Cidadão, que começa dia 
12 de fevereiro, afinal, 
queremos alcançar o 
maior número possível de 
pessoas. Vamos 
aproveitar o momento 
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para reforçar com as lideranças a veiculação de informativos e também 
verificar as situações das estradas e de pontes”, ressaltou o magistrado. Já no 
primeiro momento foi encontrada uma ponte desmoronada, mas que a 
prefeitura já havia feito o desvio para que os veículos pudessem passar. 
  

 
Também no caminho, a equipe encontrou seu Tomaz Alinor de Moraes, 73 
anos, que tinha acabado de pescar o alimento do dia na Praia do Poço: oito 
bagres. Na ocasião, ele afirmou que está esperando o pessoal “do barco”, 
como chama o Ribeirinho Cidadão, passar novamente. “Eu tenho problema de 
coração, e ano passado eu consultei e peguei receita para buscar remédio. 
Estou esperando eles virem de novo para ver se está tudo bem”. 
  
Seu Tomaz, que ficou viúvo recentemente, afirmou que cuida muito bem da 
saúde porque ainda quer encontrar uma namorada que queira se casar com 
ele. “Pra sair daqui e ir até à cidade é difícil. É mais fácil esperar o pessoal do 
barco. E tenho que cuidar da saúde, quero arrumar outra esposa, mas está 
difícil.” 
  
Assim como seu Tomaz, outras pessoas já estão na expectativa da realização 
do projeto Ribeirinho Cidadão, de acordo com o secretário de Governo de 
Santo Antônio de Leverger, Pedro Ribeiro Filho. “Além do benefício social que 
trará, o mais importante é a elevação da autoestima da população, possibilitada 
pelo encontro da Justiça, Defensoria Pública, Estado e Prefeitura nesta ação 
que visa o bem-estar físico e econômico da sociedade”. Acrescentou ainda que 
o município é carente de promoções como esta e tem a humildade de 
reconhecer a necessidade. “O Ribeirinho é um grande presente de começo de 
ano”, conclui. 
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 O defensor público Air Praeiro explica que inicialmente se pensava que a 
população precisava apenas de mais acesso à Justiça, mas com o passar do 
tempo percebeu-se que a necessidade era maior. “O Ribeirinho é um grande 
condutor de cidadania às pessoas que não têm acesso aos serviços básicos, 
mas não é que eles não queiram, e sim que o poder econômico não lhes dá 
condições de ir à cidade para ser atendido em um fórum ou hospital. Por outro 
lado, ainda que ele tenha estas condições, ele não tem informações para 
buscar o serviço na cidade, ao passo que se o Estado levar o serviço para ele, 
dá a este ribeirinho condição de cidadania”, pontuou o defensor. 
 

 
O projeto conta com mais de 28 parceiros para atender cerca de 40 
comunidades ribeirinhas no interior do Estado. Neste ano, outros novos 
serviços serão oferecidos, quais sejam – consultas com ginecologista, 
proctologista e mastologista. A 9ª edição ocorre entre os dias 12 e 22 de 
fevereiro de 2016 - parte fluvial - e 23 a 29 – parte terrestre. Nestes períodos, 
serão ofertados serviços na área jurídica, de saúde e cidadania aos ribeirinhos 
que residem às margens do Rio Cuiabá, entre os municípios de Barão de 
Melgaço e Poconé. 
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22.01.2016 18:30 
TV.JUS: Equipe do Ribeirinho visita comunidades 

Na edição desta sexta-feira (22 de janeiro) da TV.JUS, confira: Equipe do 
Projeto Ribeirinho Cidadão percorre comunidades que serão atendidas pela 
expedição, que tem início marcado para 12 de fevereiro. 
  
Tribunal Pleno realiza a primeira sessão de julgamentos de 2016. Números 
importantes da Justiça Estadual foram apresentados na ocasião. 
  
Confira também a segunda reportagem da série Magistrados Aposentados. A 
história de hoje é do desembargador João Antonio Neto, dono de um currículo 
extenso que inclui magistratura e docência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.01.2016 15:28 
Ribeirinho Cidadão: última reunião com parceiros 

 

Os organizadores do Ribeirinho Cidadão realizaram na manhã desta segunda-

feira (25 de janeiro) uma reunião com os parceiros do projeto antes do início do 

atendimento, que começa no dia 12 de fevereiro. Durante o encontro foi feito 

um checklist de todas as tarefas que ainda estão pendentes, para que tudo 

esteja fechado até a data em que a equipe começa a fazer o trabalho na região 

pantaneira. 

  
Para que um projeto desta grandiosidade tenha sucesso são necessários 
meses de organização. No caso do Ribeirinho, as reuniões para a 9ª edição 
tiveram início no mês de junho de 2015, ou seja, são quase oito meses de 
trabalho para que tudo ocorra bem e com tranqüilidade. 
  
Este ano o Ribeirinho está ainda maior. Ao todo, são 28 parceiros, 70 
profissionais das áreas: jurídica, médica e de assistência social que durante 
duas semanas irão atender mais de 40 comunidades ribeirinhas, ao longo do 
Rio Cuiabá, entre os municípios de Barão de Melgaço e Poconé. 
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Além da reunião, a equipe organizadora percorreu a semana passada cerca de 
800 quilômetros para visitar 15 comunidades que residem no entorno do rio. O 
objetivo foi divulgar o projeto, avisar a população sobre os serviços que serão 
prestados e também checar in loco os lugares onde a equipe irá parar para 
fazer o atendimento. Tudo o que ofertado pelo Ribeirinho Cidadão não tem 
nenhum custo para os moradores. 
 

 
Parceiro do Projeto, representantes do Juizado Volante Ambiental (Juvam) 
confirmaram na reunião que estão garantidas 5 mil mudas de plantas que 
serão distribuídas durante o percurso. O Juvam realiza um trabalho de 
educação ambiental durante o projeto de fundamental importância, já que 
atinge todas as faixas etárias. Além das mudas, a equipe do Juizado levará 
pelo segundo ano consecutivo o jogo educativo Rebojando, que ensina as 
crianças a cuidarem do meio ambiente de uma forma divertida e lúdica. Na 
edição de 2015 o jogo foi um sucesso entre a garotada. O Juvam disponibilizou 
também uma lancha para dar apoio às embarcações. 
  
A gerente de estudos e pesquisas do SESC Pantanal, doutora Cristina 
Cuiabália, participou da reunião e confirmou mais uma vez a parceria do SESC 
no projeto. “Este é o nono ano que o SESC apóia este projeto, porque ele 
também tem um cunho de ação social, que é a missão institucional do SESC 
em todo Brasil e no Pantanal não é diferente. Este ano novamente daremos 
apoio na parte fluvial e na Comunidade de São Pedro de Joselândia, onde 
atuamos tem quase 20 anos. São populações que a gente também contribui 
com ação social, comunitária, esse projeto só vem a complementar esse 
trabalho que nós já fazemos lá, o objetivo é comum, temos o maior prazer em 
apoiar mais uma vez”, garantiu. 
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O coordenador do projeto pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juiz José 
Antonio Bezerra Filho, ressaltou que a reunião foi positiva e importante para 
alinhar os trabalhos. “Hoje repassamos as responsabilidades de cada parceiro 
e checamos o que ainda está pendente. Como o projeto cresceu muito, temos 
que ter este cuidado para que tudo ocorra bem. Felizmente está quase 100 por 
cento concluído, estamos na reta final. Já verificamos logística, alimentação, 
alojamento, pontos de parada, fizemos a divulgação, enfim, está tudo certo. 
Agora é pedir para Deus nos guiar para que ocorra tudo bem”. 
  

 
Coordenador do projeto pela Defensoria Pública do Estado, o defensor Air 
Praeiro ressaltou que como o projeto cresceu e o número de atendimentos este 
ano tende a ser maior, é necessário checar todos os detalhes para que o 
trabalho possa ser feito da melhor forma possível. “Antes o projeto não tinha a 
dimensão que tem hoje, esperamos um atendimento muito grande, em 
decorrência da organização que se estabeleceu. Este ano, além da parceira 
com o governo do Estado, o governador já confirmou presença, o que 
demonstra por si só a importância que este projeto traz no contexto social 
desta região da baixada cuiabana. Por esta razão, nós tomamos estes 
cuidados, alinhando tudo, a fim de não ter nenhum desencontro dentro do 
projeto, para que tudo transcorra dentro da normalidade”. 
  
Ao todo, quatro embarcações integrarão o Ribeirinho Cidadão, sendo duas 
chalanas, o navio hospital da Marinha do Brasil e uma chalana de colônia de 
pesca, que juntamente com o Juizado Volante Ambiental (Juvam) e a Receita 
Federal, fazem um trabalho de educação ambiental. Ao longo do projeto, o lixo 
coletado às margens do Rio Cuiabá pelos ribeirinhos é trocado por mudas 
nativas e roupas – fruto de descaminho – doadas pela Receita. A 9ª edição 
ocorre entre os dias 12 e 22 de fevereiro de 2016 - parte fluvial - e 23 a 29 – 
parte terrestre. 
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28.01.2016 15:10 
Ribeirinho Cidadão vai atender 46 comunidades 

O Projeto Ribeirinho Cidadão, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso e Defensoria Pública do Estado, irá atender este ano 46 comunidades 
ribeirinhas, entre os dias 12 e 29 de fevereiro. Neste período, uma equipe 
formada por 70 profissionais irá levar atendimento nas áreas jurídica e de 
saúde, além de serviços sociais para a população que reside às margens do 
Rio Cuiabá, entre os municípios de Santo Antonio de Leverger e Poconé. 
  
No dia 12 de fevereiro, às 8 horas, será realizada a solenidade de abertura do 
projeto, em Santo Antonio de Leverger, com a presença do presidente do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador Paulo da Cunha, e 
da corregedora-geral da Justiça, desembargadora Maria Erotides Kneip. 
  
O atendimento à população ribeirinha terá início às 10 horas, na Praia do Poço. 
Tudo será ofertado gratuitamente. Os moradores poderão ter acesso a uma 
série de serviços. Será possível, por exemplo, casar, se divorciar, solicitar 
pensão alimentícia, tirar documentos pessoais, dar entrada a pedido de 
aposentadoria, fazer consulta médica, exames com oftalmologista, tratamento 
dentário, entre outros atendimentos que serão feitos. 
  
O projeto é dividido em duas partes. A fluvial, que acontece entre os dias 12 e 
22 de fevereiro, e a terrestre, entre os dias 23 e 29. A parte fluvial contará com 
quatro embarcações, sendo duas chalanas, o navio hospital da Marinha do 
Brasil e uma chalana de Colônia de Pesca Z5. 
  
Cada um dos barcos tem um papel fundamental dentro do projeto. As 
chalanas, além de servirem de hospedagem para a equipe de voluntários que 
trabalham no projeto, também são utilizadas como ponto de atendimento nos 
locais onde elas atracam ao longo do rio. O navio da Marinha realizará um 
trabalho importantíssimo, pois nele será ofertado os serviços de saúde. Já a 
chalana da colônia de pescadores dará todo o aporte necessário na educação 
ambiental. Ela leva mudas de plantas nativas que durante o projeto são 
trocadas por lixo coletado pelos ribeirinhos. 
  
Na parte fluvial serão visitadas 26 comunidades, entre elas Barraco Alto, Barra 
do Aricá, Estirão Cumprido, Porto Brandão, Cuiabá Mirim, Conchas e São 
Pedro de Joselândia. O projeto chegará até a região do Pirigara e Porto Certa, 
levando cidadania e inclusão social. 
  
A parte terrestre começa no dia 23 de fevereiro com o primeiro atendimento na 
comunidade de Córrego D’Ouro. Ao todo, são 20 comunidades, entre elas 
Fátima de São Lourenço, reserva indígena Gomes Carneiro, Baia São João, 
Mimoso e Agrovila das Palmeiras, encerrando o percurso no dia 29 de 
fevereiro. 
 
 
 
 



11.02.2016 11:41 
Ribeirinho Cidadão começa nesta sexta-feira 

 

Começa nesta sexta-feira (12 de fevereiro), às 8h30, no município de Santo 

Antonio de Leverger (34 km ao Sul de Cuiabá), o projeto Ribeirinho Cidadão, 

realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Defensoria Pública, com 

apoio do governador do Estado, Pedro Taques, do presidente da Assembleia 

Legislativa, deputado estadual Guilherme Maluf, do procurador-geral de 

Justiça, Paulo Prado, do comandante do VI Distrito Naval, contra-almirante 

Petrônio Augusto Siqueira de Aguiar, do prefeito de Santo Antonio, Valdir 

Pereira de Castro Filho e diversos parceiros. (Confira abaixo o nome de todos) 

  
A abertura será realizada na Marina da Gaivota, na Avenida Beira Rio. 
Seguindo a tradição ribeirinha, os voluntários do projeto serão recepcionados 
com um “quebra torto”, oferecido pela Prefeitura Municipal de Santo Antonio, 
antes de iniciar os trabalhos. Logo em seguida, às 9 horas, acontecerá uma 
apresentação cultural de Siriri e do Grupo Arte. 
  
Às 9h30 será realizada a abertura oficial do projeto. A solenidade contará com 
a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
desembargador Paulo da Cunha, da corregedora-geral de Justiça, 
desembargadora Maria Erotides Kneip, do defensor público-geral, Djalma Sabo 
Mendes Júnior, do secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, entre outras 
autoridades das esferas federal, estadual e municipal. 
  
O atendimento ao público terá início às 11 horas, na Praia do Poço. A parte 
fluvial do projeto começa no dia 12 e vai até o dia 21 de fevereiro. Logo em 
seguida, entre os dias 23 e 29, terá início a parte terrestre do Ribeirinho 
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Cidadão. Durante mais de duas semanas uma equipe de 70 profissionais vai 
levar atendimento gratuito nas áreas jurídica, de saúde e assistência social. 
  
A equipe, formada por voluntários, irá atender ribeirinhos de 46 comunidades 
nos municípios de Santo Antonio de Leverger, Barão de Melgaço, Poconé e 
Juscimeira. 
 

 
 
Durante a parte fluvial, quatro embarcações darão todo o aporte necessário 
para atender a população, que terá acesso aos serviços, ali mesmo na beira do 
rio. Estas comunidades que vivem durante boa parte do ano isoladas pelas 
águas do Pantanal, terão ao seu alcance serviços públicos, que muitas vezes 
elas não conseguem acessar devido às dificuldades de sair dos locais onde 
residem. 
  
As pessoas poderão, por exemplo, formalizar a união, pedir divórcio, solicitar 
pensão alimentícia, tirar documentos pessoais, dar entrada a pedido de 
aposentadoria, fazer consulta médica, exames com oftalmologista, tratamento 
dentário, entre outros atendimentos, todos eles ofertados ali mesmo, dentro 
das embarcações e sem nenhum tipo de custo. 
  
  
Nesta 9ª edição a parte fluvial contará com quatro embarcações, sendo duas 
chalanas, o navio hospital da Marinha do Brasil e uma chalana de Colônia de 
Pesca Z-5. Cada um dos barcos tem um papel fundamental dentro do projeto. 
As chalanas, além de servirem de hospedagem para a equipe de voluntários 
que trabalham no projeto, também são utilizadas como ponto de atendimento 
nos locais onde elas atracam ao longo do rio. 
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O navio da Marinha, grande parceira desta edição, realizará um trabalho 
importantíssimo, pois nele serão ofertados os serviços de saúde. Já a chalana 
da colônia de pescadores dará todo o aporte necessário na educação 
ambiental. Ela leva mudas de plantas nativas que durante o projeto são 
trocadas por lixo coletado pelos ribeirinhos. 
 

  
Na parte fluvial serão visitadas 26 comunidades, entre elas Barranco Alto, 
Barra do Aricá, Estirão Cumprido, Porto Brandão, Cuiabá Mirim, Conchas e 
São Pedro de Joselândia. O projeto chegará até a região do Pirigara e Porto 
Cercado, levando cidadania e inclusão social. 
  
  
A parte terrestre começa no dia 23 de fevereiro com o primeiro atendimento na 
comunidade de Córrego D’Ouro. Ao todo, são 20 comunidades, entre elas 
Fátima de São Lourenço, reserva indígena Gomes Carneiro, Baia São João, 
Mimoso e Agrovila das Palmeiras, encerrando o percurso no dia 29 de 
fevereiro. 
  
Confira aqui os parceiros da 9ª edição do Ribeirinho Cidadão: 
  
Governo do Estado de Mato Grosso 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
Ministério Público do Estado 
Marinha do Brasil 
Tribunal Regional do Trabalho – 23ª Região 
Ministério do Trabalho e Emprego/MT 
Secretaria de Estado da Casa Civil 
Secretaria de Estado de Segurança Pública 
Secretaria de Estado de Saúde 
Receita Federal 
INCRA 
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INSS 
Funasa 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger 
Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço 
Prefeitura Municipal de Juscimeira 
Prefeitura Municipal de Poconé 
Polícia Militar 
SAMU 
Juizado Volante Ambiental – Juvam 
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá 
Colônia de Pescadores Z-5 
AMEC 
Comércio de Medicamentos DMC 
Doctor Máster – Medicamentos Odontológicos 
Distribuidora de Medicamentos Mega Farma 
Quality Farma 
SESC Pantanal 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.02.2016 18:41 
TV.JUS: Ribeirinho Cidadão começa nesta sexta 

Veja na TV.JUS desta quinta-feira (11 de fevereiro) os detalhes sobre a 9ª 
edição do projeto Ribeirinho Cidadão, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado e parceiros. A abertura do evento 
será realizada nesta sexta-feira (12 de fevereiro), em Santo Antônio do 
Leverger. 
  
Conheça o resultado das doações feitas ao Lar da Criança, em Cuiabá. 
Atualmente, a instituição conta com 67 parceiros que auxiliam na assistência 
das crianças que estão à espera de adoção. 
  
E confira o balanço dos investimentos da Coordenadoria de Recursos 
Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no ano de 2015. As ações 
são voltadas para a valorização dos servidores e refletem diretamente nos 
cidadãos que utilizam a Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.02.2016 16:14 
TJMT e parceiros lançam Ribeirinho Cidadão 

 
 

A manhã desta sexta-feira (12 de fevereiro) foi marcada pelo início da 9ª edição 
do projeto Ribeirinho Cidadão, na cidade de Santo Antonio de Leverger (34 
quilômetros de Cuiabá). O local serviu como ponto de partida para cerca de 70 
profissionais, que embarcaram em chalanas e no navio da Marinha Nacional 
para levar atendimento às pessoas que moram em lugares de difícil acesso em 
meio ao Pantanal mato-grossense. Muitas vezes esses ribeirinhos não 
conseguem ter acesso aos serviços mais básicos, como esclarecimento de 
seus direitos, certidão de nascimento, consulta médica e odontológica, 
casamento, título de eleitor, por exemplo. 

  
A parte fluvial corresponde à 
primeira etapa do projeto e irá 
atender 26 comunidades ribeirinhas. 
A iniciativa é realizada pelo Poder 
Judiciário em parceria com o 
Governo do Estado, Defensoria 
Pública e outros 28 parceiros. 
  
“O Rio Cuiabá, embora tenha água 
doce, hoje está ainda mais 
adocicado pelo amor de todos 
aqueles que estarão descendo as 
águas pelos próximos 17 dias para 
levar atendimento às pessoas. 
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Neste período, além de se doar ao próximo, esses servidores e voluntários 
também vão atuar na campanha socioambiental, atuando na distribuição de 
mudas aos ribeirinhos e explicando sobre os cuidados com o meio ambiente”, 
destacou o presidente do TJMT, desembargador Paulo da Cunha, na 
solenidade de lançamento do projeto. O magistrado lembrou ainda que o 
sucesso do Ribeirinho Cidadão se deve às parcerias firmadas. 
 

Um dos parceiros que atenderam 
rapidamente ao convite para 
participar do projeto foi o Governo 
do Estado. Em discurso, o 
governador Pedro Taques afirmou 
que acredita em projetos como 
este, que visa levar serviços às 
comunidades. “Não interessa 
quem faça, o que interessa é que 
seja feito, pois temos 
responsabilidade. Todo o trabalho 
do projeto é feito com simplicidade 
e isto é muito importante. Hoje 
vemos homens e mulheres de 
bem, que querem levar bondade a 

quem precisa”, ressaltou. 

  
À frente do projeto estão o juiz José Antonio Bezerra Filho e o defensor público 
Air Praeiro, que depois de seis meses de reuniões para planejamento, 
consideram o lançamento do projeto um dia a ser comemorado. “Hoje é um dia 
de festa, foram longos meses de esforço hercúleo a fim de conseguir fazer algo 
diferente por essas pessoas. Nós precisamos fazer mudanças e elas têm que 
ter início por algum lugar, porque nós temos o dever de querer mudar o 
mundo”, afirmou Bezerra. 
  
Parafraseando Irmã Dulce, Praeiro complementou dizendo que “o trabalho feito 
pelo Ribeirinho Cidadão é uma gota no Oceano, mas que sem esta gota, o 
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Oceano não estaria completo”. Na oportunidade, ele ainda contou histórias das 
edições passadas, como o caso da criança assustada que nunca havia tomado 
uma vacina desde que nascera. Somente na última edição do projeto, em 
2015, é que ela pôde se imunizar. 
  
O projeto é considerado um braço social de todas as instituições parceiras do 
Ribeirinho Cidadão, afirmou o procurador-geral de Justiça, Paulo Roberto Jorge 
do Prado, representante de um dos parceiros – Ministério Público. “Ações 
como essa nos fazem aprender e ensinar a fazer o bem a todos”, concluiu. 
  
Às margens do Rio Cuiabá, antes das embarcações partirem, já foram feitos os 
primeiros atendimentos à população de Santo Antonio. Pessoas aproveitaram 
para fazer extrações de dentes, obturações e atendimentos médicos. Os 
atendimentos foram realizados pela Marinha no navio hospitalar da instituição, 
que é todo paramentado para dar suporte médico e odontológico. O navio 
partiu de Ladário (Mato Grosso do Sul), onde fica ancorado, e veio 
especialmente para participar da 9ª edição do Ribeirinho Cidadão. 
   
Também prestigiaram o evento os desembargadores Maria Erotides Kneip 
(corregedora-geral da Justiça), Clarice Claudino da Silva (vice-presidente) e 
Juvenal Pereira da Silva; os juízes Rodrigo Roberto Curvo e José Arimatéa 
Neves Costa (presidente da Amam); a presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho 23ª Região, Maria Beatriz Gomes; o secretário-chefe da Casa Civil, 
Paulo Taques; o defensor-público-geral, Djalma Sabo Mendes; os deputados 
estaduais Guilherme Maluf (presidente da Assembleia Legislativa) e Wilson 
Santos; o capitão da Marinha de Mar e Guerra Luciano Vidal; o prefeito de 
Santo Antonio, Valdir Pereira da Costa Filho, e o prefeito de Pontes e Lacerda, 
Donizete Barboza. 
   
Serviço – O Ribeirinho Cidadão será realizado de 12 a 29 de fevereiro e está 
dividido em duas partes, a fluvial e a terrestre. Neste período a equipe, formada 
por voluntários, irá atender ribeirinhos de 46 comunidades nos municípios de 
Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, Poconé e Juscimeira. 
  
Na parte fluvial serão visitadas 26 comunidades, entre elas Barranco Alto, 
Barra do Aricá, Estirão Cumprido, Porto Brandão, Cuiabá Mirim, Conchas e 
São Pedro de Joselândia. O projeto chegará até a região do Pirigara e Porto 
Cercado. 
   
Já a parte terrestre começa no dia 23 de fevereiro. Dentre as comunidades a 
ser visitadas estão Córrego D’Ouro, Fátima de São Lourenço, reserva indígena 
Gomes Carneiro, Baia São João, Mimoso e Agrovila das Palmeiras, encerrando 
o percurso no dia 29 de fevereiro. 

 

 

 



12.02.2016 17:00 
Ribeirinho leva assistência médica à população 

 

Um atendimento gratuito e 

de qualidade na área da 

saúde pode mudar a vida de 

uma pessoa. Foi assim com 

Seu Alvino Domingos da 

Cruz, pedreiro, 55 anos. 

Hoje pela manhã (12 de 

fevereiro), durante o 

lançamento do projeto 

Ribeirinho Cidadão, em 

Santo Antônio de Leverger 

(34 km de Cuiabá), ele 

aproveitou o atendimento 

odontológico oferecido para 

curar uma dor de dente que 

há muito o incomodava. Até 

hoje, como ‘tratamento’ para 

a dor, ele usava apenas 

água gelada, o que, 

segundo ele, ‘acalmava o 

dente’. 

  
Na consulta, ele descobriu 
que o dente já estava 
inflamado. A decisão foi 
rápida – “Vamos arrancar!”. 
Mesmo com muita dor, até 
então ele não tinha ido ao 
dentista. “Meu dente estava 
mole há muito tempo e eu 

não fui ao dentista até hoje. Além de ser humilde e não ter posses, estava 
sempre trabalhando, sem poder sair para ir à consulta. Hoje fiquei sabendo que 
o atendimento era imediato e já vim aproveitar, porque o dente está muito 
inflamado.” 
  
O morador foi atendido pelo cirurgião dentista Eduardo Sulzer (tenente), que 
extraiu o dente e forneceu remédios para passar a dor. “Os atendimentos 
prioritários são extração dentária, aplicação de flúor, obturação e também 
palestras informativas”, ressalta. Ele explicou ainda que são comuns 
atendimentos de pessoas que precisam extrair os dentes, pois muitos dos 
atendidos não têm nenhum tipo de acesso a serviços de saúde. 
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Joselino Borges da Silva tem 69 anos e é hipertenso. Ele conta que há muito 
tempo luta contra a doença, mas seu dia a dia não ajuda. “Minha comida é bem 
chegada no sal e na gordura, mas eu vou ter que dar um jeito. Hoje vim aqui 
pegar remédios, falar com o médico e medir a pressão, que está alta. Ele já 
falou que vou ter que mudar os hábitos para melhorar. Gostei das dicas. Por 
mim, este serviço voltava aqui todos os anos”, concluiu. 
  
Os atendimentos foram realizados pela Marinha do Brasil, parceira do projeto, 
no navio hospitalar da instituição, que é todo paramentado para dar suporte 
médico e odontológico. O navio partiu de Ladário/MS, onde fica ancorado, e 
veio especialmente para participar da 9ª edição do Ribeirinho Cidadão. 
  
Além dos atendimentos médicos, serão oferecidos à população serviços como 
certidões de nascimento, tratamento dentário, casamento e resolução de 
problema jurídico, dentre outros. 
  
O Ribeirinho Cidadão será realizado de 12 a 29 de fevereiro e está dividido em 
duas partes, a fluvial e a terrestre. Neste período, a equipe, formada por 
voluntários, irá atender ribeirinhos de 46 comunidades nos municípios de Santo 
Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, Poconé e Juscimeira. 
  
Na parte fluvial serão visitadas 26 comunidades, entre elas Barranco Alto, 
Barra do Aricá, Estirão Cumprido, Porto Brandão, Cuiabá Mirim, Conchas e 
São Pedro de Joselândia. O projeto chegará até a região do Pirigara e Porto 
Cercado. 
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Já a parte terrestre começa no dia 23 de fevereiro. Dentre as comunidades a 
ser visitadas estão Córrego D’Ouro, Fátima de São Lourenço, reserva indígena 
Gomes Carneiro, Baia São João, Mimoso e Agrovila das Palmeiras, encerrando 
o percurso no dia 29 de fevereiro. 
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12.02.2016 18:45 
Ribeirinho Cidadão: corregedora prestigia abertura 

 

 

A corregedora-geral da Justiça, desembargadora Maria Erotides Kneip, 
participou da abertura oficial do Ribeirinho Cidadão na manhã desta sexta-feira 
(12 de fevereiro), em Santo Antônio de Leverger (34 km de Cuiabá). Esta é a 9ª 
edição do projeto realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 
Defensoria Pública, que em 2016 conta com apoio de aproximadamente 30 
entidades parceiras. 
  
Este ano, o projeto irá atender 46 comunidades ribeirinhas, entre os dias 12 e 
29 de fevereiro. Nesse período, uma equipe formada por 70 profissionais levará 
gratuitamente atendimento jurídico e de saúde, além de serviços sociais para a 
população que reside às margens do Rio Cuiabá. A expedição será dividida em 
duas etapas: fluvial - de 12 a 21 de fevereiro - e terrestre - de 23 a 29 de 
fevereiro. 
  
“É um dever do Poder Judiciário levar esperança para essas comunidades tão 
distantes e acolher os reclamos da população que dificilmente teria 
atendimentos dessa natureza se não fosse o esforço coletivo. Somente um dos 
poderes ou uma das instituições não teria condições de promover essa ação. É 
um trabalho hercúleo, que precisa de gente de todos os setores, de todas as 
instituições. Estamos juntos, de mãos dadas, e não tem nada melhor que a 
sensação de dever cumprido”, afirmou a corregedora durante o evento. 
  
O trabalho em conjunto também foi ressaltado pelo defensor público-geral de 
Mato Grosso, Djalma Sabo Mendes Júnior. “Essa missão não teria êxito se não 
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contasse com a união de esforços de pessoas de bem. A vitória em qualquer 
missão tem muito mais sabor quando é compartilhada por amigos. E a 
Defensoria Pública sente-se honrada em ter o Poder Judiciário como parceiro 
na coordenação desse projeto de inclusão e cidadania. O braço social do 
Ribeirinho Cidadão nos faz sentir muito mais que operadores do direito e sim 
verdadeiros agentes de transformação social”, destacou. 
  
“A Assembleia Legislativa é parceira do projeto por acreditar nesse trabalho e 
por entender que é uma forma de, unidos, continuarmos a transformar Mato 
Grosso. Somente dessa forma é que levaremos cidadania a todos no nosso 
Estado”, defendeu o deputado Guilherme Maluf, presidente do legislativo 
estadual. Já o prefeito de Santo Antônio, Valdir Castro Pereira Filho, lembrou o 
início do Ribeirinho Cidadão. “No começo, era um projeto pequeno, um sonho, 
que ganhou essa magnitude devido à credibilidade do trabalho realizado ao 
longo dos anos. Quero desejar sorte e dizer e que nossa equipe está à 
disposição para colaborar”, disse. 
  
A relevância dos atendimentos foi ressaltada pelo capitão da Marinha de Mar e 
Guerra do 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil, Luciano Vidal. “Nós, que 
navegamos nos rios Cuiabá e Paraguai há alguns anos, sabemos da 
importância desse trabalho”, frisou, acrescentando a satisfação por fazer parte 
do projeto que leva justiça e cidadania aos ribeirinhos. 
 

 
Consciência ambiental – O magistrado Rodrigo Curvo salienta que o Juizado 
Especial Volante Ambiental (Juvam) é parceiro em mais uma edição do projeto 
e que desenvolverá uma série de atividades voltadas para a conscientização 
ambiental e para o esclarecimento da população ribeirinha sobre o tema. 
“Vamos colaborador com a participação de servidores, com a embarcação do 
juizado e com a polícia militar ambiental do núcleo do Juvam”, conta. 
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Segundo o juiz, será aplicada a dinâmica do jogo ecológico Rebojando com as 
crianças e distribuídas mudas nativas e frutíferas para a população ribeirinha. 
“Temos parceria com a colônia de pescadores da região, que passou 
distribuindo sacos plásticos para coleta de lixo pelos ribeirinhos. Em troca 
vamos entregar mudas e roupas apreendidas pela Receita Federal e que foram 
doadas para o projeto este ano”, finaliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.02.2016 11:52 
Ribeirinho Cidadão: moradores conseguem benefícios 

 

Quando as chalanas do projeto Ribeirinho Cidadão atracaram às margens do 

Rio Cuiabá, na comunidade de Estirão Cumprido, no dia 14 de fevereiro, uma 

das primeiras pessoas a chegar ao local, com um belo sorriso no rosto, foi o 

morador Benedito José Souza da Penha, 61 anos. Motivo de tanta alegria? 

Contar que seu pedido de aposentadoria tinha sido deferido em março de 

2015, um mês depois de ter sido atendido durante a 8ª edição do projeto. 

  
“Eu estou feliz demais. Depois de tanta luta consegui finalmente me aposentar, 
graças ao Ribeirinho, que me atendeu aqui no ano passado. Este ano eu voltei 
para contar para o juiz que me atendeu (José Antonio Bezerra Filho – 
coordenador do Projeto pelo Tribunal de Justiça), que deu tudo certo e também 
para me consultar”. 
  
Há 20 anos seu Benedito perdeu a esposa, durante o parto. Em razão de morar 
longe da cidade ele acabou não retirando a certidão de óbito no prazo legal de 
30 dias, o que mais tarde lhe impediu de conseguir a aposentadoria. 
  
“O ano passado eu vim aqui no projeto e relatei meu problema. Na hora fui 
atendido e finalmente retirei a certidão de óbito. No mês de março eu fui para a 
cidade e consegui a minha aposentadoria. Há 20 anos eu tinha esse problema, 
que foi resolvido em poucos minutos. Isso mudou a minha vida, porque aqui no 
Pantanal é tudo muito difícil e a gente não tem acesso aos serviços públicos, 
tudo é muito complicado. Esse dinheiro eu uso para comprar comida e alguns 
medicamentos, isso me ajuda muito”. 
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Quem também conseguiu resolver sua demanda durante o Ribeirinho de 2015 
foi a moradora Gislaine Regina Magalhães, 36 anos, também moradora de 
Estirão Cumprido. Mãe de quatro filhos e com problemas mentais, ela não 
conseguiu se aposentar em razão das dificuldades em ir para a cidade, já que 
a família é extremamente carente. 
  
“Não temos condições de sair daqui. Em casa só tem eu, ela e as crianças, 
para ir pra cidade de barco é uma dificuldade. Sustentar as crianças não é fácil. 
Esse dinheiro que ela recebe é usado para comprar comida. Tudo foi resolvido 
o ano passado durante o projeto, foi muito rápido. Isso melhorou a nossa vida. 
Este ano eu fui consultar e pegar remédios, porque não temos dinheiro para 
isso. O que ganhamos mal dá para comprar comida para todos”, explica Maria 
Conceição de Araújo, 66 anos, sogra de Gislaine. 
  
Para o juiz José Antonio Bezerra Filho, ouvir histórias como estas é motivo de 
muita satisfação e alegria, já que este é o grande objetivo do projeto: levar 
cidadania e dignidade às pessoas. “Eu fico emocionado quando escuto isso, 
porque vemos a carência destas pessoas e o quanto o projeto representa na 
vida delas. Isso nos motiva a continuar, seguir em frente, porque os resultados 
estão aí”. 
  
A defensora pública Corina Pissato, que atendeu os dois casos o ano passado, 
também destaca a satisfação em ver as demandas dos ribeirinhos 
solucionadas. “Nestas comunidades, onde o acesso aos serviços públicos é 
difícil, o registro tardio de óbito é muito comum. Felizmente ele veio procurar o 
projeto e conseguimos resolver o problema. Este é o segundo ano que 
participo do Ribeirinho. Hoje estou trabalhando em Querência, mas fiz questão 
de vir, porque é um trabalho gratificante, onde nós ajudamos, mas também 
aprendemos muito. É uma satisfação estar aqui”, assegura. 
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O Projeto Ribeirinho Cidadão, desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado, 
em parceria com o Tribunal de Justiça, apoio do governo do Estado e diversas 
instituições, é dividido em duas etapas, fluvial e terrestre. A fluvial aconteceu 
entre os dias 12 e 21 de fevereiro e a terrestre será realizada entre 23 e 29 de 
fevereiro. Ao todo, 46 comunidades ribeirinhas serão atendidas. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.02.2016 09:18 
Casamento de ribeirinhos é marcado pela emoção 

  

Emocionante, único e realizado em um cenário simplesmente maravilhoso. Foi 

assim o casamento do pescador Alcídio Júnior Carvalho Beralto, 21 anos, e da 

dona de casa Jennifer Helen dos Santos, 23 anos, na Comunidade de Cuiabá 

Mirim, situada às margens do Rio Cuiabá, entre os municípios de Barão de 

Melgaço e Poconé. 

  
A cerimônia do casamento foi completa, teve tudo o que um casal tem direito 
para lembrar para sempre desta data. O dia já findava quando dezenas de 
moradores da comunidade se aglomeraram no quintal impecavelmente limpo 
da casa de dona Joana, à sombra das mangueiras. 
  
A mesa de madeira desgastada pelo tempo, forrada com uma toalha singela, 
fez as vezes de altar, onde o casamento seria realizado. Com direito a 
cerimonial, organizado pela equipe do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os 
casais de padrinhos foram deixando a casa de sapê e tomando seus lugares 
ao redor da mesa. 
  
Na sequência entrou o noivo, acompanhado da mãe, que veio de Cuiabá para 
assistir à cerimônia. Minutos depois a noiva, guiada pelo sogro, entrou já 
enxugando as lágrimas. Neste momento a luz entrava de mancinho por 
debaixo dos galhos das árvores, deixando o cenário ainda mais único e 
inesquecível. O conjunto de luz e sombra trouxe ainda mais beleza para o 
local. O silêncio pantaneiro foi então tomado pelo som maravilhoso do sax 
tocado por um marinheiro, integrante da Marinha do Brasil. 
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Assim, ao som de Over the Rainbow (Em algum lugar além do arco-íris), Jennifer 
foi conduzida ao altar para ser recebida pelo noivo. O casamento foi realizado 
com a presença do tabelião, Defensoria Pública, juiz, amigos, parentes e o 
comandante da Marinha do Brasil. 
  
Para completar a emoção, o casal de porta alianças, Estela e Marcos, entrou 
com as alianças e uma flor para coroar o momento. O pastor Lúcio, da igreja 
onde os noivos frequentam, encerrou a cerimônia dando uma benção ao novo 
casal. 

 
Depois do sim, da assinatura da certidão de casamento e da troca de beijos, 
uma chuva de arroz, sob o aplauso da comunidade ribeirinha, selou a união. 
Um momento, sem dúvida alguma, para ficar gravado na memória de todos 
que ali estavam. 
  
“Eu e meu noivo resolvemos casar aqui porque moramos nesta comunidade, 
então é bem mais fácil do que ir até a cidade. A gente pensava que iria chegar 
aqui, assinar os documentos e pronto, já estaríamos casados. Nunca imaginei 
que eu teria tudo isso. Nós tão simples assim, ganhar uma festa tão linda 
destas. Não tem como não ficar emocionada. Quando que eu pensei na minha 
vida que ia casar com música ao vivo, tocada por um oficial da Marinha? Nem 
no meu sonho isso poderia acontecer. Eu estou feliz demais”, conta Jenniffer. 
  
Ao final da cerimônia os noivos ganharam de presente do comandante da 
Marinha, capitão-tenente Cristiano Muniz, uma fotografia impressa no navio da 
Marinha, como recordação. 
  
“É um sonho realizado. Nós agora estamos corretos perante Deus e perante os 
homens. Eu não imaginava um casamento assim, achei que só iria assinar os 
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papéis e pronto, mas não, tivemos um casamento completo. Nunca vou 
esquecer o que o pessoal do Ribeirinho Cidadão fez por nós”, assegura o 
noivo. 
  
Quem também teve um casamento inesquecível foi o pescador Jailson 
Joaquim da Silva Conceição, 26 anos, e a pescadora Ana Paula Guaberto da 
Conceição, 23 anos. Após três anos de relacionamento e com um filho, os dois 
resolveram formalizar a união. O que eles não imaginavam é onde o 
casamento seria realizado. 
  
“Fiquei em choque quando me falaram que o meu casamento seria no navio da 
Marinha. Eu jamais imaginava viver uma emoção destas. Valeu muito à pena 
ter vindo ao Ribeirinho Cidadão para formalizar a nossa união, porque 
acabamos ganhando de presente esta cerimônia maravilhosa. Tenho que 
agradecer a todos por terem tornado este dia em uma data tão especial. Fiquei 
muito emocionada quando o marinheiro tocou o sax. Brindamos e saímos da 
cabine com uma chuva de arroz. É algo que vou guardar pra sempre na minha 
mente. Um dia que jamais vou esquecer”, afirma Ana Paula. 
  
Para Jailson, casar na beira do rio, dentro do navio da Marinha, teve um 
significado muito grande. “Eu e minha esposa somos pescadores, então tem 
tudo a ver com nossa vida casar aqui. Agora o que eu nunca imaginava era 
casar em um navio da Marinha. Me achei um cara de muita sorte. Tudo muito 
especial e emocionante”. 
   

Diversos casamentos foram realizados durante a parte fluvial do projeto 
Ribeirinho Cidadão. Ora nas chalanas, ora no navio da Marinha ou até mesmo 
embaixo de um pé de mangueira. Não importa o local, o que importa para estes 
ribeirinhos e ribeirinhas é que o sonho de casar e partilhar o mesmo 
sobrenome se transformou em realidade. Todas as cerimônias foram 
realizadas em um cenário bucólico e que representa a alma do povo 
pantaneiro. Os casamentos realizados durante o projeto não têm nenhum custo 
para os casais. 
  
Projeto - O Ribeirinho Cidadão, desenvolvido pela Defensoria Pública do 
Estado, em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, apoio do 
governo do Estado e diversas instituições, iniciou no dia 12 e encerra no dia 29 
de fevereiro. O projeto foi dividido em duas etapas, fluvial e terrestre. 

 

 

 

 

 

 



24.02.2016 09:35 
Ribeirinho e Sesc Pantanal: 9 anos de parceria 

 

Há nove anos, quando o projeto Ribeirinho Cidadão teve início, o Sesc 

Pantanal se colocou à disposição para ajudar a equipe que iria iniciar os 

atendimentos nas comunidades ribeirinhas. Com 18 anos de experiência dentro 

do Pantanal de Mato Grosso, a equipe do Sesc ao longo destas nove edições 

não mediu esforços para contribuir com o projeto, tanto na parte logística, com 

seus experientes piloteiros, quanto na parte financeira, custeando parte do 

projeto. 

  
“Podemos garantir que sem a parceria do Sesc ficaria muito difícil, ou 
praticamente impossível, levar atendimento à comunidade de São Pedro de 
Joselândia. Eles são parceiros de primeira hora, profundos conhecedores da 
região e desta comunidade, com a qual eles realizam um belo trabalho há 18 
anos. Só conseguimos chegar a São Pedro porque o Sesc nunca mediu 
esforços para nos ajudar. A eles, o nosso muito obrigado, afinal, já são nove 
anos desta importante parceria”, afirmam os coordenadores do projeto, juiz 
José Antonio Bezerra Filho (Tribunal de Justiça de Mato Grosso) e o defensor 
público Air Praeiro (Defensoria Pública do Estado). 
  
Conforme o assessor técnico do Sesc Pantanal, Afonso Francisco de Assis 
Ferreira, o Sesc realiza um trabalho de educação em saúde e educação em 
conservação da natureza o ano inteiro com os moradores de São Pedro de 
Joselândia, uma comunidade que fica isolada pelas águas do Pantanal pelo 
menos seis meses por ano. 
  

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2016/24 - Sesc Afonso.JPG


Situada entre os municípios de Barão de Melgaço e Poconé, para chegar até o 
local são necessárias pelo menos duas horas de barco, entre corixos e 
aguapés. Para o comboio de 10 barcos do Ribeirinho chegar até a comunidade 
o apoio do Sesc é fundamental. Além dos barcos que ajudam no transporte da 
equipe e dos equipamentos, seus piloteiros são moradores ribeirinhos, que 
nasceram e cresceram na região e que conheçam o lugar como a palma de 
suas mãos. 

  
Lá não existem placas nem qualquer outro tipo de sinalização, para não se 
perder entre tantos canais de água é preciso experiência. “O Sesc, além de 
realizar um trabalho educativo junto a população, também fomenta o emprego 
e renda. Procuramos empregar em nosso hotel pessoas da região. Hoje 90% 
do nosso quadro de funcionários é formado por pessoas da comunidade. 
Estamos desenvolvendo ainda o Projeto Colmeia, que consiste na produção de 
mel e derivados, na comunidade de Joselândia”. 
  
Durante a parte fluvial do projeto todos os anos de dois a três dias são 
dedicados à Comunidade de São Pedro, que tem cerca de 1.500 moradores. 
Além de ajudar no transporte, o Sesc custeia a alimentação e a hospedagem 
de toda a equipe durante os dias em que o projeto atende na comunidade. 
  
“O Ribeirinho Cidadão é um projeto importantíssimo para a comunidade 
ribeirinha, em particular aqui em São Pedro, onde os moradores ficam mais 
distante dos serviços públicos. Quando o projeto chega aqui é uma 
oportunidade que eles têm de estar em contato com a cidadania”, destaca 
Afonso Ferreira. 
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Ele ressalta ainda que a comunidade é parceira também na prevenção de 
incêndios dentro da reserva do Sesc, que é formada por 108 mil hectares. “Eles 
são parceiros de primeira hora. Ajudam na construção dos aceiros e nos 
alertam se tiver qualquer foco de incêndio na reserva. A parceria com a 
comunidade faz com que todos saiam ganhando”, afirma o assessor técnico, 
que atua no local desde o início dos trabalhos do Sesc, ou seja, há 18 anos. 
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25.02.2016 08:42 
Um século de vida no meio do Pantanal 

Quem vê as mãos ágeis tocando a desgastada viola de coxo, a memória que 

não esquece as letras das músicas, a gargalhada gostosa e a saúde de ferro, 

não imagina que seu Joaquim Santana Rodrigues, pantaneiro nascido e criado 

na Comunidade de São Pedro de Joselândia, tem um século de vida. Mas tem.  

A saúde do pantaneiro causa espanto até mesmo ao médico Werley Peres, 
secretário-adjunto de Saúde do Estado que acompanhou o Projeto Ribeirinho 
Cidadão este ano. Como o acesso à casa do seu Joaquim é complicado, 
devido à cheia do Pantanal, o médico atendeu o centenário morador em casa, 
local onde ele reside há mais de 60 anos. 

  

Após aferir a pressão, verificar os 
batimentos cardíacos, o médico, com voz de 
espanto, diz: “o que é isso seu Joaquim? 
Esse coração é de menino. Não tem uma 
arritmia sequer. Qual é o segredo?”. 
  

Em resposta à pergunta o que médico 
escuta é uma maravilhosa gargalhada, sob 
o olhar atento dos filhos, que sempre ficam 
preocupados com a saúde de seu Joaquim 
e da sua esposa, dona Tarsila, que tem 
seus também invejáveis 90 anos. 
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Sentado na varanda de sua casa, tendo como paisagem a água dos corixos, o 
gado no pasto e os pássaros no quintal, seu Joaquim diz que o segredo é ser 
feliz e amar a Deus. A consulta continua e o médico mais uma vez pergunta: 
“Quais remédios o senhor toma?”. 
  

Outra resposta bombástica: “Nenhum”. A equipe do Ribeirinho que acompanha 
a consulta fica em silêncio e lá vem outra pergunta. “Como assim seu 
Joaquim? Nada? Como isto é possível?”. Outra vez ele sorri e diz: “Não sei”. 
  

O tempo de “prosa” com seu Joaquim é extremamente prazeroso. As histórias 
e causos que tem para contar são inúmeros. O interessante é que em meio a 
tantas lembranças seu Joaquim nunca menciona momentos tristes, fala com 
alegria e com paixão de tudo o que viveu. 

 
Tem orgulho dos 11 filhos que criou, dos 40 netos e mais de 40 bisnetos que 
tem. “São minha alegria. Criei todos trabalhando na roça. A vida aqui é muito 
boa. Temos paz, amigos e a família por perto. O que mais eu preciso?”. 
  

A única coisa que reclama é que agora está enxergando menos, mas ainda 
consegue ver muito bem as cordas da viola que ele tem há mais de 40 anos. 
Com um brilho no olhar ele conta que sente saudades das centenas de baile 
que tocou. “Tempo bom aquele”. 
  

Quando começa a se recordar deste período uma das filhas, Lúcia, fala: “pegue 
a viola, pai, toca para eles verem”. É questão de minutos para o pantaneiro 
estar com a viola nas mãos. Começa a dedilhar e a tocar um belo e autêntico 
rasqueado. Como o estilo de música faz parte da cultura local e está arraigado 
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na alma do ribeirinho, não precisa muito tempo para que as filhas de seu 
Joaquim se levantem e comecem a dançar, pois foi neste cenário simples e 
feliz que elas cresceram. Impossível não aplaudir um espetáculo cultural como 
este. 
  

Seu Joaquim é daquelas raras e brilhantes pessoas que poucos têm o prazer 
de conhecer na vida. É o morador mais idoso e mais conhecido na 
comunidade. Sua casa é sempre muito visitada. Católico fervoroso, ele mantém 
a cultura ribeirinha de benzer as pessoas, algo que é valorizado e respeitado 
entre os locais. Antes de todos saírem, faz questão de abraçar um por um, 
agradecer e dizer: “Voltem sempre. Deus acompanhe e abençoe vocês”. Até a 
próxima, seu Joaquim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.02.2016 14:40 
Ribeirinho Cidadão faz atendimentos em Poconé 

Quando soube que o projeto Ribeirinho Cidadão iria realizar o último dia de 
atendimentos da parte fluvial no município de Poconé, Agda de Moraes Costa, 
27 anos, correu para conseguir um carona de barco para vir até a cidade. 
Afinal, da aldeia indígena aonde mora até Poconé são mais de 10 horas de 
viagem pelas curvas do rio Cuiabá. 
  

Mãe de seis crianças e grávida da sétima, Agda pertence à tribo Guató e 
precisava tirar a documentação dos filhos com urgência para que eles 
pudessem se matricular na escola. “Eu peguei carona de manhã e cheguei às 
15h. Pra quem mora lá é muito difícil, pois a gasolina é muito cara e nem tudo 
conseguimos fazer em Poconé. Sem falar que aqui é tudo de graça. Se eu 
tivesse que pagar para fazer todos os documentos eu tava encrencada. Eu mal 
ganho prasobreviver. Agora que as crianças estão maiores, vou colocá-las na 
escolinha em Poconé e praisso preciso do documento. Além disso, quando elas 
vão fazer exames, também pedem os documentos. Eu agradeço demais ao 
pessoal do Projeto. Tô sendo muito bem tratada. Muito obrigada pela ajuda”, 
relata a ribeirinha. 
 

 
Outro caso que marcou a passagem do projeto pela cidade foi o dos irmãos 
Adiles e Abnoel Quirino da Cunha. Artesã de 57 anos, Adiles trouxe o irmão 
Abnoel para ser medicado pela segunda vez no projeto. “No ano passado o 
Abnoel descobriu através do projeto que tinha glaucoma. O Dr. Jesus o 
encaminhou para cirurgia em Cuiabá, mas infelizmente a vista esquerda não 
pôde ser recuperada e ele perdeu a visão deste olho. Esse ano, ele veio 
novamente refazer os exames e foi encaminhado para uma nova cirurgia. Se 
não fosse o projeto, ele nunca ia descobrir”, afirma. 
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Além de refazer os exames oftalmológicos, Abnoel se consultou com o médico 
voluntário do Ribeirinho Cidadão IX, o secretário adjunto da Secretaria 
Estadual de Saúde, Werley Peres, que o orientou a fazer uma dieta balanceada 
para controlar uma aparente hipertensão. 
  

A artesã Adiles conta ainda que através do projeto refez toda sua 
documentação e do filho, casou-se e também passou por consulta médica. “A 
atenção que vocês dão pra gente é muito importante. A gente se sente muito 
valorizado. Não sei o que seria de mim e do meu irmão sem o projeto, pois fica 
muito caro pra ir a Cuiabá. Contamos os minutos para que o Ribeirinho volte de 
novo”, desabafa. 
  

O domador de cavalos Isaías Gonçalves Santos de Amorim, de 32 anos, 
emocionou a analista tributária da Receita Federal Denise Castrillon. Ao 
perguntar sua idade para confeccionar o CPF do ribeirinho, o rapaz disse com 
timidez que sabia de cor o ano de seu nascimento, mas que ‘tinha preguiça’ de 
contar os anos. “Logo vi que ele não sabia contar e respondi que também tinha 
preguiça em fazer contas e peguei a calculadora para descobrir a idade dele. 
Aquilo me cortou o coração. As pessoas aqui são muito carentes e nessa hora 
a gente tem certeza de quão imprescindível o projeto se torna”, diz. 
  

Isaías estudou apenas até a quarta-série, é casado e sua esposa está grávida. 
O CPF serviu para confeccionar, logo em seguida, a carteira de trabalho, que o 
chefe exigiu para que ele mantivesse o emprego. 
  

Para que o atendimento no município de Poconé fosse possível, o projeto 
contou com diversos parceiros, entre eles o Sesc Pantanal. A instituição cedeu 
recursos e liberou o salão do Centro de Atividades de Poconé para os 
atendimentos. 

  

“A parceria se deu através do Dr. Toni, 
que já foi juiz da cidade. Ele nos 
perguntou se nós gostaríamos de fazer 
parte desta parceria e aceitamos na 
hora. É um grande prazer para o Sesc, 
pois ações como esta são atividades 
que o Sesc já faz e vem ao encontro do 
nosso objetivo maior, que é melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. E o 
Ribeirinho Cidadão calhou com o que a 
gente faz e não poderíamos nunca ficar 
de fora”, destaca o gerente do Centro 
de Atividades de Poconé ligado ao 
Sesc Pantanal, Marcus Vinícius do 
Carmo Silva. 
  

Marcus destaca ainda a importância do trabalho em conjunto. “Hoje em dia 
ninguém faz nada só. A gente sempre procurar trabalhar com parceiros. E 
trabalhar com instituições sérias como o Poder Judiciário, Defensoria Pública, 
Governo Estadual, entre outros, é muito legal, porque a gente sabe que vai ter 
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um respaldo e a população acredita. Sem falar na satisfação de fazer parte 
desta parceria, pois nos permite atender pessoas que não têm acesso a nada. 
Enquanto existir o projeto, o Sesc vai estar sempre participando e ajudando 
para que essas ações sempre aconteçam”, pontua. 
  

Para o juiz e coordenador do Ribeirinho Cidadão, José Antonio Bezerra Filho, 
“o crescimento do projeto e da gama de serviços se deu graças à participação 
de parceiros como o Sesc. Hoje acredito que estamos conseguindo atender 
aos anseios da população de uma forma mais efetiva e profissional. Por isso, 
agradecemos imensamente aos parceiros e líderes das iniciativas públicas que 
viabilizam que o Ribeirinho Cidadão chegue a lugares tão remotos e leve 
cidadania a tantas pessoas”, diz o magistrado. 
  

O Projeto Ribeirinho Cidadão, desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado, 
em parceria com o Tribunal de Justiça, apoio do governo do Estado e diversas 
instituições, é dividido em duas etapas, fluvial e terrestre. A fluvial aconteceu 
entre os dias 12 e 21 de fevereiro e a terrestre será realizada entre 23 e 29 de 
fevereiro. Ao todo, 46 comunidades ribeirinhas serão atendidas. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.02.2016 12:40 
Conciliação resolve conflito no meio do Pantanal 

Quando o projeto Ribeirinho Cidadão chegou à comunidade de São Pedro de 
Joselândia, no dia 15 de fevereiro, o juiz José Antonio Bezerra Filho e o 
defensor público Air Praeiro (coordenadores do projeto pelo Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso e Defensoria Pública do Estado, respectivamente) foram 
informados de que havia um conflito entre 13 famílias, todos parentes. A briga 
teve início em 2015 em razão de um aterro construído próximo às residências. 
O clima estava tão tenso que havia até mesmo ameaça de morte entre as 
partes. 

 
Para entender o motivo do conflito, juiz, defensor público e promotor de Justiça 
fizeram uma visita no local. Em seguida marcaram uma reunião com todos os 
envolvidos para que pudessem conversar e chegar a um acordo. Na hora 
marcada todos estavam lá, reunidos na escola da comunidade. 
  
Todos falaram e defenderam sua posição. De um lado estavam aqueles que 
apoiavam o aterro e, do outro, aqueles que eram contra. Quando os ânimos se 
exaltavam juiz e defensor intervinham, para que o diálogo fosse restabelecido 
de forma pacífica e, assim, lá no meio do Pantanal, foi realizada uma grande 
audiência de conciliação. 
  
Os dois lados cederam e depois de muito diálogo foi feito um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo Poder Judiciário, Defensoria 
Pública, Ministério Público e prefeitura de Barão de Melgaço. O Juizado 
Volante Ambiental (Juvam) entrou como parceiro na ação, doando as madeiras 
para construir uma nova ponte que irá facilitar o acesso dos moradores, dos 
dois lados da área alagada. 
  
De acordo com o morador Gonçalo Nunes, o aterro que foi feito beneficiou 
apenas metade das famílias, sendo que a outra metade ficou sem estrada. 
“Tem crianças lá que precisam ir para escola e não tinham como, mas agora 
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que vai ser feito para nós também, está tudo resolvido. A gente não queria 
brigar, só queria a estrada. Eu tinha até saído de lá, porque quando chove 
demais não tinha como passar e agora vou poder voltar, estou muito feliz”, 
disse. 
  
Outro morador da comunidade, Eduardo Evaristo da Silva ressalta que o 
acordo só foi realizado porque houve a intervenção de autoridades 
interessadas em resolver o problema e também pelo bom senso de todos os 
envolvidos. “Ficou acordado que a estrada que está pronta vai permanecer e 
uma nova será construída, esta sim irá beneficiar todo mundo. Antes, do jeito 
que estava, ia tirar a camisa de um e vestir no outro. A gente precisava dessa 
ajuda, aqui estava só aquele ‘blá blá blá’, ninguém escutava ninguém. Sem a 
ajuda das autoridades virava só briga e não saía nada. Agora está tudo 
resolvido e em paz. Graças a Deus”. 
 

 
Conforme o juiz José Antonio Bezerra Filho, esse é um dos objetivos do 
projeto, resolver os conflitos de forma pacífica, buscando a conciliação. “Por 
meio da mediação, da pacificação de conflitos, devemos encontrar a solução e 
proporcionar a prestação jurisdicional com eficácia, com rapidez, evitando 
sucessivas demandas que poderiam, inclusive, se perpetuar por gerações”. 
  
Ele ressalta que a conciliação realizada só antecipa o que o novo Código de 
Processo Civil, que entrará em vigor no dia 18 de março, estabelece, ou seja, 
buscar em primeiro lugar a solução do conflito por meio da conciliação, 
mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. 
  
O defensor público Air Praeiro ressalta que a mediação e conciliação são as 
formas mais eficazes da resolução de conflitos. “Por meio delas a tendência é 
reduzir o índice de judicialização. Nós sabemos que as ações, pela 
complexidade das leis brasileiras e a possibilidade de inúmeros recursos, 
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podem durar uma eternidade, ao passo que na mediação e conciliação o 
conflito é resolvido ali, na hora. É a pacificação social. Estamos felizes com os 
resultados obtidos aqui”. 
  
Ribeirinho – O projeto Ribeirinho Cidadão é dividido em duas etapas, fluvial e 
terrestre, sendo que a fluvial aconteceu entre os dias 12 e 21 de fevereiro e a 
terrestre acontece de 23 a 29 de fevereiro. Idealizado pela Defensoria Pública, 
o projeto é realizado em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
com apoio do Governo do Estado e diversas instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.02.2016 09:53 
Juvam troca cinco mil mudas de plantas por lixo 

 

Mais de cinco mil mudas de plantas, entre nativas e frutíferas, foram trocadas 

por 10 toneladas de lixo durante a parte fluvial do projeto Ribeirinho Cidadão, 

realizado entre os dias 12 e 21 de fevereiro, nas comunidades ribeirinhas 

localizadas entre os municípios de Santo Antonio de Leverger, Barão de 

Melgaço e Poconé. 

  
As mudas foram fornecidas pelo Juizado Volante Ambiental (Juvam). A coleta 
foi realizada pela Colônia de Pesca Z5, que participa todo o ano do projeto, 
cedendo uma chalana de apoio, onde o lixo é guardado para depois ser 
reciclado. O Juvam distribuiu ipês nas cores rosa, amarelo, roxo e branco, 
tarumãs, aroeira, e jacarandá mimoso. Além das nativas, foram entregues 
mudas de frutíferas como caju, goiaba e tamarindo. 
  
De acordo com o conciliador do Juvam, Alexandre Corbelino, os sacos, com 
capacidade para 200 litros, foram entregues nas comunidades ribeirinhas uma 
semana antes do início do projeto, para que os moradores tivessem tempo de 
coletar o lixo. Além das mudas, os ribeirinhos receberam roupas e toalhas 
doadas pela Receita Federal, fruto de descaminho. Ao todo, foram entregues 
cerca de 7 toneladas de material doado pela Receita. 
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“Este projeto de educação ambiental é importante, porque além dos moradores 
estarem ajudando a despoluir o rio, que é seu maior patrimônio, estão 
contribuindo com a flora, plantando mudas, principalmente às margens do rio”, 
destaca Corbelino. 
  

  

Durante o projeto, o Juvam é responsável também pelas doações dos óculos 
que são fornecidos para aqueles que precisam e também pelas brincadeiras 
educativas, por meio do jogo Rebojando, desenvolvido pelo Juizado para levar 
educação ambiental de maneira lúdica e divertida. 
  
Entre os moradores que trocaram lixo por mudas de plantas está a aposentada 
Maria Conceição de Araújo, 66 anos, moradora do Estirão Cumprido. Ela, 
juntamente com os netos, recolheu seis sacos repletos de garrafas pet, ou seja, 
1200 litros. Tudo foi trocado por 8 mudas de plantas nativas, que 
imediatamente foram plantadas na frente de casa para futuramente dar sombra 
e frutos. 
  
“Para nós que moramos aqui é difícil ver tanto lixo descendo rio abaixo. A 
maioria da sujeira que vem parar aqui na nossa comunidade vem de outros 
lugares, principalmente garrafa de plástico. Aqui a gente não tem dinheiro para 
comprar estas coisas com facilidade. Recolhemos o lixo que os outros jogam, 
mas que vem parar na frente da nossa casa, já que o rio faz parte do nosso 
quintal. Eu gostei dessa ideia de trocar lixo por planta e roupa”, afirma a 
moradora. 
  
Quem também recolheu 5 sacos de lixo e aproveitou para fazer a troca foi o 
aposentado Benedito José Souza Penha, 61 anos, que também gostou da 
proposta. “Peguei muda de pé de goiaba. É bom que produz fruta para as 
crianças e os pássaros e ainda faz sombra. Nós que vivemos na beira do rio e 
dependemos dele para sobreviver ficamos tristes em ver tanta sujeira. Garrafa 
de plástico é o mínimo, às vezes vem sofá, pneu, capacete e até geladeira 
velha descendo pelo rio. Triste demais a gente ver isso”, lamenta. 
  
O Projeto Ribeirinho Cidadão, desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado, 
em parceria com o Tribunal de Justiça, apoio do governo do Estado e diversas 
instituições, é dividido em duas etapas, fluvial e terrestre. A fluvial aconteceu 
entre os dias 12 e 21 de fevereiro e a terrestre será realizada entre 23 e 29 de 
fevereiro. Ao todo, 46 comunidades ribeirinhas serão atendidas. 
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Moradores buscam atendimento médico no Ribeirinho 

 

Assim que as chalanas do Projeto Ribeirinho Cidadão e o Navio Hospital da 

Marinha atracaram nas margens do Rio Cuiabá, na comunidade de Praia do 

Poço, no município de Santo Antonio de Leverger, a dona de casa Katiane 

Cristina Santos, 27 anos, já estava na fila à espera de atendimento médico.  

Mãe de três meninos, os gêmeos Cauã e Cauê, de 7 anos, Kaik de 5, e grávida 
de 7 meses de uma menina (Katyelly), ela aguardava ansiosamente pela 
chegada da equipe de saúde, principalmente para levar as crianças ao 
dentista, serviço escasso para quem reside em um lugar de difícil acesso. 

  
“Para nós, ser atendido 
assim, na porta de casa, é um 
privilégio, porque moramos 
longe de tudo e os serviços 
de saúde aqui na comunidade 
são precários. Eu levei os três 
no dentista. Fizeram limpeza 
nos dentes, aprenderam a 
escovar direito e ainda 
ganharam de presente escova 
e creme dental. E não gastei 
nenhum centavo. Além disso, 
eu consultei no clínico-geral e 
recebi remédios. Achei 
excelente. Voltem sempre”. 
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Quem também aproveitou para consultar com o oftalmologista foi a estudante 
Clara Martins, 8 anos, que estava com dificuldades de enxergar para copiar as 
tarefas na escola. “Eu nunca tinha consultado das vistas. Eu sento na frente na 
sala de aula, porque acho difícil enxergar lá do fundo. Agora o médico me disse 
que vou ter que usar óculos com dois graus. Eu estou feliz porque vou 
enxergar direito”, comemora. 
 

 
O pescador Sebastião Oliveira Pinto, 60 anos, também foi consultar com o 
oftalmologista, porque estava com muita dor nos olhos e não enxergava direito. 
Depois da consulta, o diagnóstico: pterígio nos dois olhos, uma formação 
carnosa que avança sobre a córnea. É uma resposta do olho a um processo de 
irritação ocular crônica, em que a exposição à luz solar e ao vento têm um 
papel importante. “A vida inteira eu pesquei e nunca usei nenhuma proteção 
nos olhos, o médico disse que o sol refletindo na água causou essa doença, 
agora vou fazer uma cirurgia para voltar a enxergar”, conta o pescador, que 
saiu do projeto com tudo encaminhado para passar pelo procedimento. 
  
A aposentada Maria Conceição Santos, 71 anos, foi também fazer uma 
consulta com o clínico-geral e aproveitou para agradecer o atendimento 
recebido durante o projeto na edição de 2015. Moradora da comunidade de 
Porto Brandão, ela diz que andando no quintal de casa pisou em um prego 
enferrujado, o que resultou em uma infecção generalizada. 
  
“Fiquei cinco meses sem andar, fui parar no hospital, fiquei 26 dias internada, 
minha situação ficou muito complicada, porque eu tenho diabetes. Quando o 
Ribeirinho chegou aqui no ano passado, eu fui atendida pelo médico, que 
limpou meu pé, fez um curativo muito bem feito e me deu remédios. O 
atendimento que eu recebi no barco salvou a minha vida, porque no hospital já 
tinham me falado que eu teria que amputar o pé. Graças a Deus isso não 
aconteceu. Hoje estou ótima”. 
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01.03.2016 15:18 
Marinha do Brasil participa do Ribeirinho Cidadão 

 

Um dos pontos altos da IX edição do Projeto Ribeirinho Cidadão foi a parceria 

realizada com a Marinha do Brasil. Ao longo de toda a trajetória fluvial, o Navio 

de Assistência Hospitalar (NAsH) da Marinha acompanhou as duas 

embarcações do projeto, oferecendo atendimento médico e odontológico aos 

ribeirinhos do Pantanal Mato-Grossense. 

  
Conforme o juiz e coordenador do Projeto Ribeirinho Cidadão no âmbito do 
Poder Judiciário, José Antonio Bezerra Filho, a parceria se deu ainda em 2015, 
a convite do Tribunal de Justiça. “Ficamos sabendo do trabalho desenvolvido 
pela Marinha e entramos em contato com o contra-almirante Petrônio Aguiar, 
que nos atendeu prontamente e destacou um navio de assistência hospitalar 
para acompanhar o projeto. Fico extremamente contente com a possibilidade 
de ter a Marinha como parceira. A equipe de médicos é muitíssimo competente 
e agregou um valor inestimável ao projeto”, diz. 
  
O contra-almirante do 6º Distrito Naval de Ladário, Petrônio Augusto Siqueira 
de Aguiar, conta que a Marinha está sempre à procura de parcerias para 
sistematizar e melhorar o trabalho desenvolvido junto às comunidades 
ribeirinhas. “Adquirimos o NAsH em 2009 e desde então estamos realizando 
ações assistenciais em várias localidades e ficamos lisonjeados com o convite 
do Tribunal de Justiça para participar desse projeto tão bonito. Esse primeiro 
trabalho em conjunto foi formidável e rendeu ótimos frutos a todos, o que nos 
traz a esperança de continuar com essa parceria pelos próximos anos”, afirma. 
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Para o capitão-tenente da Marinha, Thiago Cristiano Muniz, a parceria faz jus 
ao lema da Marinha do Brasil, Protegendo as nossas riquezas e cuidando da 
nossa gente. “Nós da Marinha aprendemos desde a escola que estamos a 
serviço do povo. E é justamente nessas ações que a gente materializa isso. 
Ficamos muito felizes em poder construir um país mais forte junto com 
Ribeirinho Cidadão”, garante. 
  
Ao todo, a equipe médica do NAsH realizou 735 atendimentos médicos e 696 
atendimentos odontológicos. Os médicos da Marinha também distribuíram mais 
de 35 mil medicamentos arrecadados pelo Ribeirinho Cidadão, como 
polivitamínicos, antigripais, analgésicos, antitérmicos, anti-hipertesivos, entre 
outros. Já entre os procedimentos odontológicos foram realizados 
procedimentos tais como extração dentária, aplicação de flúor, cirurgias, 
raspagem, restauração, entre outros. 
  
Projeto - Em sua nona edição, o projeto Ribeirinho Cidadão atendeu 46 
comunidades ribeirinhas, entre os dias 12 e 29 de fevereiro. Nesse período, 
uma equipe formada por 70 profissionais levou gratuitamente atendimento 
jurídico e de saúde, além de serviços sociais, para a população que reside às 
margens do rio Cuiabá. A expedição foi dividida em duas etapas, uma fluvial e 
outra terrestre. 
  
Idealizado pela Defensoria Pública, o projeto é realizado em parceria com o 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com apoio do Governo do Estado e 
diversas instituições. São elas: Tribunal Regional do Trabalho, Ministério 
Público Estadual, Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, INSS, Marinha do 
Brasil, Assembleia Legislativa, Ministério do Trabalho e Emprego, Receita 
Federal, Incra, Secretaria Estadual de Segurança Pública e de Saúde, 
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, SAMU, Sesc Pantanal, Funasa, 
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Prefeituras de Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, Juscimeira e 
Poconé, Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Leverger, Comando-
Geral da Polícia Militar do Estado, Universidade Federal de Mato Grosso, 
Doctor Master Medicamentos Odontológicos, Comércio de Medicamentos 
DMC, distribuidoras de medicamentos Mega Farma e Quality Farma, Colônia 
de Pescadores Z5, AMEC e médicos voluntários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02.03.2016 08:27 
Ribeirinho Cidadão: animais são vacinados 

 

O projeto Ribeirinho Cidadão incluiu mais uma modalidade de atendimento à 

vasta gama de serviços prestados aos ribeirinhos do Pantanal Mato-grossense. 

Cedida pelo município de Barão de Melgaço, pela primeira vez uma equipe de 

agentes de endemias realizou a vacinação dos animais domésticos que vivem 

nas comunidades. 

  
Conforme Noelman Ketty, agente de endemias de Barão de Melgaço, foi 
destinada uma equipe volante com três agentes para realizar a vacinação em 
gatos e cachorros. “Já realizamos ações de vacinações em comunidades 
ribeirinhas, mas muitas destas comunidades estavam com as vacinações 
atrasadas pela dificuldade de acesso nesse período de cheia do rio. E o 
projeto, por meio de sua logística, nos possibilitou chegar até elas”, conta. 
  
Noelman revela ainda que o objetivo da parceria é realizar um trabalho 
preventivo contra doenças como a raiva, toxoplasmose, leishmaniose, 
hanseníase etc. “Estamos aplicando vacinas antirrábicas e sorologias para 
evitar que doenças típicas nessas regiões se espalhem”, afirma. 
  
A equipe formada por Noelman, Joelson Nunes de Oliveira e Admara Souza de 
Jesus participou de todo o trajeto da parte fluvial do projeto Ribeirinho Cidadão. 
Ao todo, nas comunidades de São Pedro de Joselândia e Fazenda São João 
foram vacinados 456 animais. 
  
Caso – Em São Pedro de Joselândia, distrito de Barão de Melgaço, ocorreu um 
fato inusitado com o agente de endemias Joelson Nunes de Oliveira. Ao 
atravessar um pasto, uma vaca começou a correr atrás dele no intuito de 
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atacá-lo. Para fugir das investidas do animal, Jojo, como é conhecido, 
atravessou um cercado de arame farpado. Porém, no momento em que fazia 
isso seu pé ficou preso no afiado arame, que acabou rasgando a pele do pé do 
agente. Para piorar, no momento do acidente não havia luz no distrito. Foi 
então que o juiz e coordenador do projeto, José Antonio Bezerra Filho, 
emprestou um quadriciclo e levou Jojo e o médico voluntário do projeto, o 
secretário-adjunto da Secretaria Estadual de Saúde, Werley Peres, para o 
posto de saúde mais próximo. 
  
No local, o médico, com a ajuda dos demais profissionais da área médica que 
estavam trabalhando no projeto, limpou e costurou o pé do agente, utilizando 
os materiais que haviam no local, apenas com a iluminação de uma lanterna. 
Jojo foi medicado e passa bem. 
  
“Trabalhar em zonas rurais tem dessas coisas. Existem riscos diferentes da 
cidade. Mas, apesar do acidente, estou bem e quero continuar trabalhando 
para ajudar essas pessoas que tanto precisam de nós”, diz Joelson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02.03.2016 15:15 
Projeto leva cidadania à ribeirinha de 70 anos 

A 15 horas de barco do município de Barão de Melgaço vive Antônia Aquina de 
Moura Rodrigues. Após ter criado 11 filhos com o suor do seu trabalho, restava 
à moradora do longínquo distrito de São Pedro de Joselândia apenas um 
sonho, a conquista do benefício assistencial ao idoso - recurso semelhante à 
aposentadoria oferecido a idosos que não podem comprovar o tempo de 
serviço. E graças ao Projeto Ribeirinho Cidadão e a uma ação conjunta entre o 
Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e INSS, agora ela pode 
descansar com tranquilidade, sabendo que o seu direito está garantido. 
   
“Eu vim aqui pra me aposentar, porque há muito tempo que eu tô lutando e não 
tinha conseguido. E hoje eu disse pra mim mesma que Deus e Nossa Senhora 
vão conseguir pra mim e vim com a fé e a coragem. As pessoas diziam que eu 
não ia conseguir, mas eu sempre tive muita fé, porque sempre fui mulher 
guerreira, sempre fui trabalhadeira, eu nasci e me criei nessa terra e daqui eu 
não saio. Agora só posso dizer que estou muito feliz e agradeço vocês de todo 
o meu coração. Que Nossa Senhora ilumine vocês e seus caminhos. Com esse 
dinheiro vou arrumar minha casa e comprar de comer e beber”, conta, 
emocionada. 
   
Porém, como tudo na vida da ribeirinha, a conquista do tão sonhado benefício 
também não veio fácil. Logo que o solicitou à equipe do INSS, descobriu que 
não tinha idade para recebê-lo, conforme dados do seu registro de nascimento. 
Ocorre que o pai de Antônia equivocadamente a registrou com 10 anos a 
menos do que ela realmente tinha. Em vez de o registro marcar 07.10.45, 
marcava a data de nascimento dela em 07.10.1955. 
   
Para resolver o imbróglio, o defensor público que acompanha o projeto, 
Joaquim José Abinader da Silva, pediu para que ela trouxesse testemunhas 
que pudessem comprovar a idade dela e solicitou ao Ministério Público que 
fizesse uma retificação de registro público, reclamando a correção da data de 
nascimento da idosa. 
   
“Há cinco anos que essa senhora buscava o seu direito e não conseguia. 
Tomamos a termo, fizemos o processo completo de retificação e 
encaminhamos para o promotor e, em seguida, para o juiz. Como estão todos 
no projeto, a solução foi dada na hora. Quando contamos que deu tudo certo, 
ela chorou copiosamente. Foi muito emocionante. Foi um trabalho em equipe 
muito bacana. No final ninguém se aguentou, foi um choro coletivo”, conta 
Joaquim. 
   
O defensor destaca ainda a importância do projeto. “Nós temos que ir ao 
encontro do povo. A Constituição de 88 já falava sobre os direitos individuais e 
pessoais do ser humano e isso deve fazer parte do trabalho do poder público. 
Embora seja um trabalho muito árduo ter que enfrentar horas de barco e sol 
quente, cada sorriso e abraço de um ribeirinho faz tudo valer a pena”, garante. 
 
 



   
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público (MP) no projeto, 
o promotor de justiça Cláudio Cesar Mateo Cavalcante, de imediato deu um 
parecer favorável ao pedido e encaminhou para a sentença do juiz. 
   
Diante das provas testemunhais colhidas e do parecer do MP, o juiz e 
coordenador do Projeto Ribeirinho Cidadão, José Antonio Bezerra Filho, deferiu 
o pedido da inicial e determinou que fosse procedida a retificação da data de 
nascimento da idosa. 
   
Conforme explica o magistrado, agora o processo será distribuído na Comarca 
de Santo Antônio e, em seguida, irá para o 3º Serviço Notarial e Registral de 
Cuiabá. Assim, logo que for lavrada a documentação correta, a idosa poderá 
entrar com o pedido para ter acesso ao benefício assistencial ao idoso. O posto 
de atendimento do INSS de Barão de Melgaço inclusive já foi alertado sobre o 
caso para atender Antônia logo que a nova documentação for expedida. 
   
“Essa é uma das ações do Ribeirinho Cidadão que nos traz o sentimento de 
que todo esforço é válido. Imagine que esta senhora teria que esperar cerca de 
10 anos para garantir um direito que lhe era devido. Isso é motivo de enorme 
satisfação, pois a tutela foi garantida a tempo. A dona Antônia vai poder 
usufruiu do benefício e ter uma qualidade de vida melhor daqui para frente”, 
relata o juiz. 
   
Feito o trâmite, dentro em breve serão concluídos o pedido de aposentadoria 
de dona Antônia e o maior objetivo do projeto social, que é levar cidadania aos 
ribeirinhos que vivem no Pantanal Mato-Grossense. 
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02.03.2016 18:08 
Juiz faz registro tardio de garoto de 18 anos 

Diferente da maioria dos 

adolescentes, Fabiano Ribeiro sonha 

em poder estudar e quem sabe um 

dia se tornar um policial. Aos 18 

anos de idade, o garoto, que vive na 

longínqua comunidade do Vale 

Abençoado, distrito de Santo Antônio 

de Leverger, nunca teve a 

oportunidade de frequentar a escola, 

porque não tem registro de 

nascimento. Mas, a partir de agora, 

as coisas vão mudar na vida dele. 

Graças ao projeto Ribeirinho 

Cidadão, o juiz e coordenador do 

projeto no âmbito do Judiciário, José 

Antonio Bezerra Filho, deferiu a Ação 

de Registro Tardio de Nascimento 

que devolveu a cidadania a Fabiano. 

Em um cenário normal, o registro 

demoraria alguns meses para ser 

obtido. Mas, em razão da ação 

conjunta dos órgãos integrantes do 

projeto, como o Tribunal de Justiça, a 

Defensoria Pública, Cartório de 

Santo Antônio e o Ministério Público, 

o jovem conseguiu pegar o 

documento em mãos de imediato. 

“Para o mundo o Fabiano não era um 

cidadão. E é justamente isso que o 

Ribeirinho Cidadão nos permite 

fazer, levar cidadania aos lugares 

mais remotos e àqueles que mais 

precisam. Fico extremamente feliz 

em saber que a minha sentença vai 

trazer dignidade para esse menino. 

Hoje, enfim, ele se tornou um 

cidadão!”, exaltou o magistrado. 

  
O defensor público e coordenador do projeto no âmbito da Defensoria, Air 
Praeiro (à esquerda), conta que nem a idade certa o garoto sabia dizer. “Temos 
que evitar que esse tipo de situação se perpetue no tempo, ainda mais em um 
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local que fica a apenas 100km de Cuiabá. Enquanto existir exemplos como 
este, não podemos dizer que existe um Estado democrático”, afirmou. 
  
Mãe de Fabiano e de mais cinco filhos, Neurzira Márcia Ribeiro conta que o pai 
do garoto sumiu após o nascimento dele e que não teve condições financeiras 
de ir até a cidade para fazer o registro do filho. “Como criei ele e os irmãos 
sozinha, nunca sobrou dinheiro para ir pra cidade fazer o registro. Mas, graças 
a Deus, agora meu filho vai conseguir realizar o sonho de estudar e ter um 
futuro”, disse. 
  
O juiz José Antonio Bezerra Filho ressaltou ainda o quão significativo o registro 
é na vida de uma pessoa. “Sem o registro não se poder fazer os documentos 
pessoais, ser incluso nos programas sociais do governo ou mesmo se 
matricular em uma instituição de ensino. O Fabiano vai sair daqui não apenas 
com o registro, mas também com o RG e CPF”, revelou. 
  
“Vai mudar muita coisa na minha vida. Agora vou poder estudar, que sempre 
foi meu sonho. Sempre quis ter meus documentos também. Nem sei como 
agradecer as pessoas desse projeto. Agora sei que nasci em 4 de novembro 
de 1997”, contou Fabiano. 
  
PROJETO - Em sua nona edição, o projeto Ribeirinho Cidadão, desenvolvido 
pela Defensoria Pública do Estado, em parceria com o Tribunal de Justiça, 
apoio do governo do Estado e diversas instituições, atendeu cerca de 46 
comunidades ribeirinhas, entre os dias 12 e 29 de fevereiro. Nesse período, 
uma equipe formada por 70 profissionais levou gratuitamente atendimento 
jurídico e de saúde, além de serviços sociais para a população que reside às 
margens do Rio Cuiabá. A expedição foi dividida em duas etapas, uma fluvial e 
outra terrestre. 
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Ribeirinho Cidadão atende aldeia indígena 

 

A pobreza, a falta de higiene e a ausência de controle de natalidade da aldeia 

indígena Gomes Carneiro saltou aos olhos da equipe do Projeto Ribeirinho 

Cidadão. O local, que fica a cerca de 280km do munícipio de Santo Antônio de 

Leverger, abriga 300 índios da etnia Bororo e foi escolhido para ser atendido 

durante a fase terrestre do projeto assistencial do Tribunal de Justiça, 

Defensoria Pública e parceiros. 

  
De acordo com o cacique da tribo, Bruno Tavie, a dificuldade de locomoção até 
as cidades maiores impossibilita que os índios recebam serviços de assistência 
básica. “É muito importante a vinda do projeto até aqui, porque muitos índios 
não têm condições de ir até a cidade. O que o pessoal está mais ansioso pra 
conseguir é fazer os documentos e passar pelo exame de vista”, explica. 
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Luiz Kubiri Bakoro Pijwu é um dos índios que 
aguardava ansiosamente a chegada do 
Ribeirinho Cidadão à aldeia para fazer um 
exame de vista. Após um derrame, ele ficou 
impossibilitado de andar e hoje utiliza dois 
cabos de vassoura como muletas para se 
apoiar. A equipe do projeto foi alertada sobre 
o caso e foi até a casa dele para levá-lo até a 
escola aonde estavam sendo realizados os 
atendimentos. “Eu nunca fiz um exame de 
vista antes e ando enxergando muito mal. 
Costumava pescar, mas agora nem isso 
consigo mais. Tô muito feliz que vocês vieram 
aqui. O dr. me deu um óculos pra ver de perto 
e falou que tô com início de catarata”, conta. 
  
Outra questão que choca quem vai até a 
aldeia é o total descontrole da natalidade e a 
falta de higiene com as crianças. “É 
impactante ver as crianças se embolando pelo 
chão em meio aos cachorros. Em razão disso, 

vemos muitos casos de sarna, verme, piolho e doenças de pele. O alto número 
de crianças também chama a atenção. É comum ver meninas de 13 anos e 14 
anos grávidas. Estamos sempre levando camisinhas e anticoncepcionais para 
eles, mas é uma questão muito mais cultural do que de acesso”, explica Délia 
Benedita Ribeiro, representante da Secretaria Municipal Saúde de Santo 
Antônio de Leverger. 

  
Sentada em um canto, Jennifer de Melo, de 
13 anos, aguardava a sua vez para ser 
atendida pela pediatra do projeto. Mas, 
dessa vez o atendimento não era para ela, 
mas para Sofia, sua filha que acabara de 
completar um mês de vida. “Tive eclampsia 
e cheguei a ficar em coma depois do parto. 
Tive muito medo, mas hoje está tudo bem 
com nós duas. Queria que a médica desse 
uma olhada nela, porque de vez em 
quando a barriguinha dela ronca e não sei 
o que é”, afirma. 
A pediatra voluntária do projeto, Ângela 
Mar Gomes Alvarez, consultou a pequena 
Sofia e viu que estava tudo bem. “A criança 
está saudável, as bochechinhas estão 
coradas e o peso está dentro do normal. 
Indiquei apenas banho de sol no início da 
manhã ou no final da tarde para estimular a 
vitamina D e passei um remedinho pra 
cólica. Quanto as demais crianças, o que 

mais tenho receitado é vermífugo por conta das condições de higiene”, diz. 
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Participante do Ribeirinho Cidadão desde a primeira edição, o cartorário do 
município de Santo Antônio, Felix Gerônimo Alvarez Paulino, conta que a 
situação da tribo só vem se agravando. “A primeira vez que estive na aldeia, 
em 2005, as índias nem podiam usar métodos anticonceptivos. A Funai não 
permitia a distribuição para não influenciar na cultura deles. Mas, de lá pra cá, 
a população praticamente dobrou e o número de crianças também. É comum 
ver mães com mais de 10 filhos. Muitas crianças passam fome. E embora a 
distribuição de camisinhas e anticoncepcionais já seja feita, a cultura deles em 
relação à natalidade permanece a mesma”, diz. 
  
Além do atendimento médico e oftalmológico, o projeto Ribeirinho Cidadão 
ofereceu à comunidade indígena serviços como emissão de RG e CPF, 
cadastramento no Bolsa Família, consulta ao INSS, serviços cartorários, 
distribuição de kits de higiene bucal, vacinação, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04.03.2016 10:34 
Ribeirinho faz atendimento em comunidade isolada 

A apenas 96km de Cuiabá, a comunidade do Corrego D’Ouro frequentemente 
se vê isolada em razão do seu difícil acesso. Quando chove intensamente, as 
mais de 700 famílias que lá vivem ficam impossibilitadas de passar pela 
esburacada estrada de terra que separa o distrito da rodovia. Criada há 30 
anos, a comunidade é responsável pela produção e abastecimento de 
hortaliças de toda a Baixada Cuiabana. E por esse motivo o Ribeirinho Cidadão 
iniciou a segunda etapa do projeto (parte terrestre) no local, que também 
abrange as comunidades de Mata-Mata e Bigorna. 

 
 
Francisco Ferreira de Almeida, o França, vive na comunidade há cinco anos e 
é presidente da Associação de Pequenos Produtores do Vale São Vicente. Ele 
conta que a dificuldade dos pequenos produtores em se locomover é muito 
grande e que falta apoio por parte do poder público. “Quando precisam de um 
atendimento de saúde, o povo vai até Campo Verde, que fica a 55km daqui. 
Quem tem carro próprio ainda se vira, quem não tem depende de carona até o 
asfalto para depois pegar outra condução. Para se ter uma ideia, desde que 
cheguei é a primeira vez que vejo um dentista por aqui. O atendimento de 
saúde na nossa região é muito precário e por isso estávamos precisando muito 
desse apoio. Gostaria que o Ribeirinho Cidadão retornasse sempre à 
comunidade”, afirma. 
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Carlos Lucas de Magalhaes, de 81 anos, e Maria Ferreira Magalhaes, de 66 
anos, são casados. Eles estavam em Cuiabá à procura de tratamento 
oftalmológico, quando souberam da vinda do projeto e voltaram imediatamente. 
“Ele tinha glaucoma e acabou tendo que tirar o olho esquerdo na cirurgia. Do 
olho direito, ele só enxerga uns vultos e nem consegue contar os dedos das 
mãos. É muito difícil ir ao médico, porque ele está praticamente cego e não 
temos dinheiro. Dependemos da ajuda de pessoas de coração bom feito vocês. 
Graças a Deus vocês vieram! Todos são muito atenciosos com a gente que 
não sabe nem conversar direito”, afirmou Maria. 
  
Já Carlos Lucas conta que se tivesse a visão, estaria trabalhando até hoje. 
“Quando a gente perde a visão já velho, é muito ruim, porque a gente não 
consegue mais trabalhar e nem sabe conversar sobre as coisas novas da vida. 
Acabo conversando só com a minha velha mesmo. Ela é os meus pés e 
minhas mãos. Fico feliz de saber que tem gente se preocupando com a gente”, 
diz. 
  
O optometrista do projeto, Paulo Sassaki, fez o exame de vista de Carlos e 
Maria. Carlos ganhou um óculos de sol para ficar mais confortável na 
penumbra e Maria recebeu um óculos novinho para driblar a presbiopia, mais 
conhecida como vista cansada. 
  
O Ribeirinho Cidadão teve início no município de Santo Antônio de Leverger, 
mas em razão da falta de apoio dos gestores municipais ficou sete anos sem 
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passar pelas comunidades do entorno da cidade. O retorno se deu somente 
este ano, com o reestabelecimento da parceira com a prefeitura. 

  
Para Valdir Pereira de Castro Filho, prefeito em 
exercício de Santo Antônio de Leverger há 4 
meses, o lançamento do projeto na cidade de 
Santo Antônio foi muito positivo. “Estamos 
procurando levantar a autoestima do nosso 
povo e retornar com esse projeto para Santo 
Antônio nada mais é que colocar nosso 
município em destaque. É fazer com que o 
poder público esteja presente, valorizando o 
cidadão. O fato de serem instituições de grande 
credibilidade também nos estimulou a realizar 
essa parceria. É uma satisfação enorme ver a 
nossa comunidade sendo atendida por 
médicos, oftalmologista e emitindo 

documentos. Como Santo Antônio é um município que tem mais de 12 mil km2, 
esse projeto com a sua amplitude chega a locais mais distante em que às 
vezes a prefeitura não consegue atender rotineiramente. Fico muito feliz em 
estar aqui hoje”, diz. 
  
A prefeitura de Santo Antônio de Leverger auxiliou o projeto cedendo 
medicamentos, vacinas, médicos, dentistas, assistentes sociais, cadastramento 
do bolsa família, secretários de governo, anotando as demandas locais, 
iniciando as ações de restauração da estrada que dá acesso ao Corrego 
D'Ouro, trazendo pneus para o trator que presta serviço para os pequenos 
agricultores da região, entre outros. 
  

Quem também foi beneficiado pelo Ribeirinho 
Cidadão e pelos remédios oferecidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde foi Augusto 
Ribeiro da Silva, de 69 anos. Morador da 
comunidade de Mata-Mata, ele chegou pedindo 
por um remédio que só é dado sobre prescrição 
médica para amenizar os sintomas de uma 
labirintite. Embora o medicamento seja atípico, 
a equipe médica, junto com o juiz e 
coordenador do projeto no âmbito do Judiciário, 
José Antonio Bezerra Filho, se lembrou de ter 
visto uma última unidade e, literalmente, 
desmontou todo o veículo para encontrá-la. 
Com sorte, seu Augusto recebeu o 
medicamento e um óculos de sol das mãos do 
juiz e saiu feliz da vida. 
  

A etapa terrestre do Projeto Ribeirinho Cidadão foi realizada entre os dias 23 a 
29 de fevereiro e visitou comunidades na região de Santo Antônio de Leverger 
e Juscimeira. 
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Projeto social leva alegria à criança ribeirinha 

 

A história de Gabriel Martins é trágica. Aos 5 
anos de idade, o ribeirinho que vive na 
comunidade de Lambari, a 160 km de Santo 
Antônio de Leverger, já passou por 
dificuldades que muitos adultos nunca 
pensaram em passar. A mãe dele morreu 
assassinada a facadas por um ex-namorado 
que não aceitou o fim do relacionamento. 
Quem logo percebeu a fragilidade do garoto 
foi o juiz e coordenador do Projeto Ribeirinho 
Cidadão no âmbito do Poder Judiciário, José 
Antonio Bezerra Filho, que viu o garoto 
durante os atendimentos que o projeto fazia 
na comunidade. 
  
“Reparei no Gabriel, porque, diferente das 
outras crianças, ele não saía do colo do avô. 
E ele segurava com tanta força, que parecia 
um bichinho acuado. Fui falar com eles e 
descobri o drama pelo qual a família 

passava. É extremamente comovente ver uma criança tão pequena passando 
por um sofrimento como esse. Mas, são coisas da vida. São situações como 
esta que nos movem a vir de tão longe. Mais do que serviços, nós procuramos 
levar cidadania e carinho a essas pessoas”, diz. 

  
Avesso às investidas do juiz, o menino só 
se convenceu a sair do colo do avô quando 
lhe chamaram para escolher um dos 
brinquedos que estavam sendo oferecidos 
pelo projeto às crianças ribeirinhas. “Foi 
muito emocionante ver a excitação do 
Gabriel ao ver os brinquedos. Ele mal sabia 
o que escolher. Por alguns minutos, ele se 
esqueceu do avô e de todo drama que 
envolve a vida dele e voltou a ser apenas 
uma criança. É justamente por isso que 
estamos aqui, para levar amor e cidadania 
para essas pessoas que vivem tão distante 
de nós, mas que passam pelos mesmos 
sofrimentos e dilemas que qualquer ser 
humano”, disse a jornalista Mariana 
Vianna, responsável pela distribuição dos 
brinquedos do projeto. 
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Para o avô do menino, Sebastião Gonçalo, de 46 anos, apesar do ocorrido, 
ainda há motivos para sorrir. “Foi muito triste pra nós perder uma filha de 23 
anos desta forma, mas Deus sabe o que faz. O Gabriel é um menino muito 
amoroso e tenho certeza que vai superar isso tudo. Meu coração se encheu de 
ver a alegria do meu neto ganhando os presentes e brincando com as outras 
crianças. Fiquei muito feliz que vocês vieram aqui”, afirma. 
  
Para completar a felicidade de Gabriel, a equipe do Juizado Volante Ambiental 
de Cuiabá (Juvam) proporcionou às crianças da comunidade de Lambari uma 
tarde com jogos, brincadeiras, balão e palhaço. “Trouxemos o jogo Rebojando, 
desenvolvido pelo próprio Juvam, para animar a garotada. O objetivo é 
despertar a conscientização ambiental de forma lúdica e levar alegria para as 
crianças”, salienta o cabo Marcelo Pereira Campos, mais conhecido como 
palhaço Lelé Picolé Curimpampam. O Juvam também distribuiu jogos e mudas 
de planta nas comunidades por onde passou o projeto Ribeirinho Cidadão. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.03.2016 08:59 
Ribeirinho leva atendimento a Porto de Fora 

 
Existem pessoas que são capazes de fazer a diferença na vida de toda uma 
comunidade. É o caso de dona Júlia de Oliveira Amorim, de 68 anos. A agente 
de saúde aposentada cedeu a casa dela para a realização dos atendimentos 
da IX edição do projeto Ribeirinho Cidadão na comunidade de Porto de Fora, a 
80km de Cuiabá, no último dia 27 de fevereiro. O que poucos sabem é que na 
madrugada do dia anterior ela estava em Cuiabá acompanhando uma cirurgia 
de risco do marido e que viajou até às 4h da manhã para honrar seu 
compromisso com o projeto e com as 150 famílias que vivem na comunidade. 
  
“A porta da minha casa sempre esteve aberta para qualquer evento que fosse 
para o bem da minha comunidade. Eu sou uma pessoa que sempre lutou por 
melhorias e não seria agora que eu ia ficar de fora. Além disso, a vinda do 
projeto Ribeirinho Cidadão é muito importante, porque até hoje tem muitas 
pessoas que não possuem documento por aqui. É difícil muitas vezes ir até a 
cidade, porque elas não tem dinheiro para pagar pela passagem ou mesmo pra 
fazer o documento”, afirma. 
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 Sobre o momento delicado, ela diz: “Eu 
acredito que graças a Deus e a aquilo que a 
gente faz, a cirurgia do meu marido deu certo. 
Era uma cirurgia de risco, mas graças a Deus 
acabou tudo bem e eu pude estar aqui. 
Nunca nenhum paciente morreu nessa 
comunidade sem assistência, sempre fiz meu 
papel até aonde dava. E acho que Deus me 
ajuda por isso. Foi uma cirurgia série, que 
abriu o crânio dele e durou 4h”, conta Júlia. 
  
Toda a parte de documentação, como 
emissão de RG e CPF, bem como as 
orientações jurídicas, por parte do juiz, 
defensor público e promotor, e ainda a 
consulta ao INSS, foram realizados na casa 
de Júlia. Já os atendimentos médicos foram 
feitos no posto de saúde local, que fica do 
outro lado da rua, bem em frente à residência. 
O posto inclusive levou o nome da 
aposentada, pois foi ela quem trouxe a 
unidade de saúde para Porto de Fora. 
  

“Quando eu era agente de saúde, eu cuidava da saúde dos idosos e das 
famílias. Fui presidente de bairro por 10 anos, sempre lutando para trazer 
melhorias pra cá. Então, esse nome foi uma homenagem pela minha luta de 
anos. Primeiro veio um posto mais simples e eu continuei cobrando para vir um 
melhor. Hoje temos médicos e dentista atendendo nossa comunidade”, 
destaca, orgulhosa. 
  

CASAMENTO – A casa de 
dona Júlia também vai ficar 
na história do mais novo 
casal da comunidade, Maria 
Conceição Desidério de 
Jesus, de 60 anos, e Antônio 
Jesus Gonçalves, 67 anos. 
“É muito bom a gente casar 
com a pessoa que a gente 
gosta. Apesar de ter 60 
anos, acredito que tendo fé 
em Deus, um dia a gente 
encontra. Sempre é tempo 
de ser feliz e encontrar o 
amor. Estamos muito felizes 
pela oportunidade que o 
projeto nos deu de fazer o 
casamento de graça. Seria 
impossível realizar esse 

sonho sem eles”, diz. 
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PROJETO - Em sua nona edição, o projeto Ribeirinho Cidadão, desenvolvido 
pela Defensoria Pública do Estado, em parceria com o Tribunal de Justiça, 
apoio do governo do Estado e diversas instituições, atendeu cerca de 46 
comunidades ribeirinhas, entre os dias 12 e 29 de fevereiro. Nesse período, 
uma equipe formada por 70 profissionais levou gratuitamente atendimento 
jurídico e de saúde, além de serviços sociais para a população que reside às 
margens do Rio Cuiabá. A expedição foi dividida em duas etapas, uma fluvial e 
outra terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.03.2016 18:57 
Criança receberá pensão após 6 anos de espera 

Após 6 anos de espera, Caroline Maiara da Silva Gadeia, de 21 anos, 
finalmente conseguiu garantir a pensão por morte ao dependente do 
trabalhador – seguro concedido pelo INSS aos dependentes de trabalhadores 
falecidos, que contribuíram com a Previdência Social. Mãe de Felipe, de 7 
anos, a viúva já estava sem esperanças de obter o benefício até a chegada do 
Projeto Ribeirinho Cidadão no distrito rural onde vive, Agrovila das Palmeiras 
(134km de Cuiabá). 
  
“Depois que o pai do meu filho foi assassinado, passei bastante dificuldade 
para criar ele. Tentei ir atrás da pensão em Santo Antônio (de Leverger), mas 
na época me disseram que eu não tinha direito. Aí meio que desisti. Mas, 
Graças a Deus, esse projeto veio bater aqui na porta da minha casa e mudou 
tudo. Essa pensão vai ajudar muito na criação do Felipe. Vou colocar numa 
poupança para garantir o futuro dele”, diz Caroline. 
  
Quem trouxe a boa notícia para a viúva foi Thompsom Queiroz de Campos, o 
chefe de cadastro da Gerência Executiva do INSS Cuiabá e membro do 
projeto. Segundo ele, sendo Rafael dependente do trabalhador falecido, o 
seguro é um direito garantido e deverá ser mantido até que ele complete 21 
anos de idade. “Investigamos a situação dela e vimos que era possível 
requerer a pensão. A propósito, ela vai receber o benefício de forma retroativa, 
já que ela só conseguiu ter acesso a ele 6 anos depois da morte do 
trabalhador”, explica. 
  
O representante do INSS ressalta ainda sobre a importância de buscar 
informação em locais corretos. “Se ela tivesse ido a um posto de atendimento 
do INSS ou na Defensoria Pública, por exemplo, provavelmente ela teria 
conseguido garantir o seguro na época do falecimento. Por isso, é tão 
importante buscar informação em instituições sérias. E é isso que o Ribeirinho 
Cidadão proporciona a essas pessoas. Casos como esse fazem o projeto valer 
a pena”, assinala. 
Recolhida a documentação e aberta a solicitação, agora é questão de dias até 
que Caroline receba uma carta do INSS, informando sobre o benefício e sobre 
o banco mais próximo onde ela poderá retirar a pensão. 
  
Além do INSS, o Projeto Ribeirinho Cidadão disponibilizou uma equipe formada 
por 70 profissionais para realizar atendimento médico e oftalmológico, 
orientação e prestação jurisdicional (TJMT, Defensoria Pública, Ministério 
Público, Cartório), emissão de RG e CPF (Politec e Receita Federal), 
cadastramento no Bolsa Família (Assistência Social), doação de roupas e 
brinquedos, entre outros serviços. 
  
PROJETO - Em sua nona edição, o projeto Ribeirinho Cidadão, desenvolvido 
pela Defensoria Pública do Estado, em parceria com o Tribunal de Justiça, 
apoio do governo do Estado e diversas instituições, atendeu mais de 46 
comunidades ribeirinhas, entre os dias 12 e 29 de fevereiro. A expedição foi 
dividida em duas etapas, uma fluvial e outra terrestre. 



28.03.2016 16:58 
TJMT é destaque na Revista dos Tribunais 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) integra a Revista do Conselho 
dos Tribunais de Justiça de março de 2016, na seção ‘Pelos Tribunais’. Na 
primeira parte a revista destaca o projeto Ribeirinho Cidadão e, na segunda, os 
142 anos da Corte, que sempre trabalhou com foco no cidadão. Ambas as 
publicações têm cunho social e de prestação de serviço ao jurisdicionado. 
 

 
O Ribeirinho Cidadão, em sua nona edição em 2016, levou atendimentos por 
meio de consultas médicas e odontológicas, assistência jurídica, realização de 
audiências de conciliação de conflitos, expedição de documentos, realização 
de casamentos e divórcios, entre outros serviços, com a participação de 
diversos parceiros. 
  
O principal foco desta ação é o deslocamento de toda a equipe em trajetos 
fluviais e terrestres para atender comunidades ribeirinhas, localizadas em 
regiões de difícil acesso. 
  
Ao todo, neste ano, foram 46 comunidades visitadas. Na parte fluvial foram 26 
(primeira etapa) e na parte terrestre (segunda etapa), outras 20. Na matéria, 
além das histórias de pessoas atendidas, há o relato de um dos coordenadores 
do projeto, o juiz José Antonio Bezerra Filho, que mostra a importância do 
Ribeirinho, como foi pensado e a dimensão que tomou justamente pela causa 
em si: de levar cidadania a quem mais precisa. 
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Na segunda matéria, a revista traz uma viagem pelo tempo, desde os idos de 
1874, quando quatro desembargadores foram nomeados pelo imperador e, 
assim, o TJMT foi instalado. Ao longo de mais de 14 décadas as mudanças e 
evoluções implementadas sempre tiveram como foco o cidadão. 
 
Com fotos do acervo do Espaço Memória do Tribunal de Justiça, a publicação 
traz imagens como a da primeira sede, uma sessão do TJMT datada de 31 de 
janeiro de 1936, a quinta sede do Judiciário, já no Centro Político 
Administrativo de Cuiabá, onde está situado até os dias de hoje, bem como 
outras ilustrações das instalações recentes do Tribunal, a exemplo da Galeria 
de Presidentes, entre outras. 
  
A publicação mostra o crescimento de forma constante e, consequentemente, a 
necessidade do aumento do número de pessoas qualificadas para cuidar dos 
processos que chegavam ao Judiciário mato-grossense. Tudo em prol do 
cidadão, na busca constante da celeridade na prestação jurisdicional. 
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Programa doa cadeiras de roda em Barão de Melgaço 

Durante a última edição do Programa Ribeirinho Cidadão, ocorrida entre os 
dias 12 e 29 de fevereiro deste ano, o juiz coordenador da iniciativa no âmbito 
do Poder Judiciário e coordenador do Programa Justiça Comunitária, José 
Antonio Bezerra Filho, se sensibilizou com as condições de mobilidade e 
acessibilidade de dois cidadãos paraplégicos que vivem em Barão de Melgaço 
(113km ao sul de Cuiabá). 
 

 
“Conheci o Milton e o seu Dedé durante a passagem do Ribeirinho Cidadão 
pela comunidade e fiquei muito emocionado com a situação deles. No caso de 
Milton, o que me chamou a atenção foi a dedicação da mãe dele, que o 
carregava e dava banho nele todos os dias. Imaginei como se sentiria um 
garoto de 26 anos passando por isso. Já o seu Dedé me encantou pela alegria 
de viver dele, que é contagiante, mesmo com as inúmeras dificuldades que 
enfrenta. Lembro-me que na época não cheguei a dizer que iria ajudá-los 
futuramente, pois não sabia ainda como faria isso. Mas fiquei com os dois na 
minha cabeça e no meu coração”, relatou o juiz. 
  
Dois meses depois, em abril deste ano, o magistrado José Antonio Bezerra 
Filho firmou parceria com o juiz responsável pelo Juizado Especial Criminal 
Unificado de Cuiabá (Jecrim), Mário Roberto Kono de Oliveira, que fez a 
doação de um valor arrecadado através de medidas alternativas aplicadas no 
juizado, as chamadas penas pecuniárias, viabilizando a compra de 20 cadeiras 
de rodas e 10 cadeiras de banho. 
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A entrega das cadeiras aos beneficiários em Barão foi nesta segunda-feira (4 
de julho). O juiz José Antonio, acompanhado da sua equipe de agentes do 
Justiça Comunitária, foi até a casa dos assistidos. Quem recebeu a cadeira de 
banho doada ao Milton foi a tia dele, pois na noite anterior o rapaz havia sido 
levado às pressas à Capital, pois não estava passando bem. A tia dele se 
emocionou quando viu a equipe com a cadeira, dizendo que ninguém antes 
havia se sensibilizado com a dificuldade que a família enfrentava. 

 
Já seu Dedé estava em casa e não se conteve 
quando viu a cadeira de rodas novinha e foi de 
joelhos da porta de casa até o objeto. Antes da 
doação, ele usava uma cadeira de rodas 
adaptada. Ele mesmo havia construído a 
engenhoca por falta de recursos. Entretanto, as 
dimensões e o peso da cadeira não 
possibilitavam que ele frequentasse uma série 
de lugares nem que a utilizasse dentro de casa. 
  
“Eu tenho a dizer que eu ‘tô’ muito alegre e muito 
feliz por ter essa cadeira agora. Eu sou um tipo 
de cara que não gosta de tristeza, eu gosto de 
ver todo mundo alegre e feliz. Eu fico muito triste 
de ver as pessoas brigando. É o meu jeito. A 
melhor coisa que tem na vida é o jeito que a 
gente vive. A gente tem que aproveitar bem cada 
dia, agradecendo a vida que Deus nos deu. Sou 
grato por estar vivo, pois tem muitos que não 
têm esse privilégio. Obrigado!”, afirmou seu 
Dedé. 
  

Para o juiz José Antonio Bezerra Filho, o esforço conjunto valeu a pena. “A 
gente faz tudo de coração. Mas ver a satisfação dessas pessoas faz todo o 
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empenho valer a pena. Acima de tudo, é muito bom saber que podemos fazer a 
diferença na vida das pessoas. Agradeço a todos que nos possibilitaram 
realizar o sonho dessas pessoas hoje”, exaltou. 
  
Ainda faltam ser entregues onze cadeiras de roda e uma de banho. No próximo 
dia 22 de julho, três cadeiras de rodas e duas de banho serão entregues para 
moradores do município de Jaciara. 
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TJMT realiza evento de encerramento do Ribeirinho 

Aproximadamente 11 mil atendimentos, que incluem 3.216 consultas médicas, 
2.977 procedimentos na área de saúde, 939 assistências jurídica, notarial e 
registral, 2.301 serviços de cidadania (CPF, RG, aposentadoria, entre outros) e 
4.040 medicamentos distribuídos. Esses são os números da 9ª edição do 
programa Ribeirinho Cidadão, que realiza solenidade de encerramento nesta 
quarta-feira (13/07), às 9h, no auditório Gervásio Leite, na sede do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso. 
  
Autoridades e parceiros do programa estarão na solenidade, como o presidente 
do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo da Cunha, o defensor público-
geral, Djalma Sabo Mendes, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho 23ª 
Região, desembargadora Maria Beatriz Theodoro Gomes, o prefeito de Santo 
Antônio de Leverger, Valdir Castro Pereira Filho, entre outros. A solenidade é 
aberta ao público. 
  
Durante a solenidade serão entregues certificados para os apoiadores e 
participantes do programa. Também serão apresentados dois documentários 
sobre os trabalhos realizados, um desenvolvido pelo Tribunal de Justiça e outro 
pela Defensoria Pública Estadual. Na área externa, vai ser montada uma 
exposição com fotos amadoras e profissionais tiradas pelos participantes 
durante o trajeto terrestre e fluvial do Ribeirinho. 
  
Em sua nona edição, o projeto Ribeirinho Cidadão, desenvolvido pela 
Defensoria Pública do Estado, em parceria com o Tribunal de Justiça, apoio do 
Governo do Estado e diversas instituições, atendeu 46 comunidades 
ribeirinhas, entre os dias 12 e 29 de fevereiro de 2016. 
  
Nesse período, uma equipe formada por 130 profissionais realizou 
gratuitamente atendimento jurídico, social e de saúde para a população 
ribeirinha que reside às margens do Rio Cuiabá. A expedição foi dividida em 
duas etapas, uma fluvial e outra terrestre. 
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Evento marca encerramento de projeto em 2016 

Esperança, entusiasmo, solidariedade e servidão ao próximo resumem os mais 

de 11,1 mil atendimentos realizados na 9ª edição do projeto Ribeirinho 

Cidadão, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado e Defensoria 

Pública, em parceria com o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e 

outros colaboradores. O volume de atendimentos foi divulgado nesta quarta-

feira (13 de julho), durante a solenidade de encerramento do projeto, no 

auditório Gervásio Leite, em Cuiabá. 

  
Dentre as inúmeras situações vividas 
durante a expedição está o relato do 
servidor do Incra Joaquim dos Santos 
Lima, um dos voluntários do Ribeirinho, 
que contou sobre o atendimento a uma 
família que viajou o dia todo a cavalo 
para confeccionar a certidão de 
nascimento do filho do casal, um recém-
nascido de poucos dias. “Em me senti 
gratificado em poder ajudar estas 
pessoas. Nunca imaginei que os 
serviços que levamos fossem tão 
necessários. Tanto que essa família se 
sacrificou com um bebê para ter o 
documento, que é algo tão simples de 
obter na cidade”. 
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Histórias de mudança de vida que, de 
acordo com o coordenador do Programa 
Justiça Comunitária no âmbito do Judiciário, 
juiz José Antonio Bezerra Filho, são 
extremamente positivas e refletem a 
prestação de contas do trabalho coletivo 
que foi oferecido aos ribeirinhos ao longo 
deste ano. “Só alcançamos este sucesso 
graças à união dos poderes estadual, 
federal e instituições privadas. Todos 
imbuídos em propiciar cidadania e 
dignidade aos mais carentes”. 
  
 
 
 
A falta de condições dos atendidos é o que 
despertou a atenção do presidente do 
TJMT, desembargador Paulo da Cunha. “A 
abrangência social que conseguimos 
nesses anos de ações nos exorta a 
melhorar cada vez mais. Se o cidadão não 
tem como vir à Justiça, a Justiça vai até o 
cidadão, independente de onde ele esteja. 
Esta é uma meta que temos cumprido, levar 
prestação jurisdicional aos mais 
necessitados”, ressaltou. 
 
 
 
  
Para o defensor público-geral de Mato 
Grosso, Djalma Sabo Mendes Júnior, o real 
significado da Justiça tem se fortalecido por 
meio do projeto. “Inicialmente nosso foco 
era de natureza jurídica, mas quando vimos 
a necessidade da população, buscamos 
colaboradores para estender a assistência 
social. Com o trabalho que fazemos, hoje 
somos esperados pela população que 
anseia receber esses serviços. São serviços 
básicos que transformam pessoas em 
verdadeiros cidadãos de direito”. 
  

Representando o governador, o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, 
destacou que não há dúvidas da grande diferença que os serviços prestados a 
quem vive em locais mais distantes faz. “Esta parceria gerou frutos muito 
relevantes para a sociedade, em especial para quem tem dificuldade de 
acessar os serviços públicos por conta da geografia mato-grossense. Com as 
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atividades conjuntas conseguimos ampliar os serviços e atender a demanda 
ribeirinha em todas as suas necessidades”. 
  

“Através dos nove anos de projeto a história 
demonstra que este é um dos mais valiosos 
serviços de cidadania ofertados pelo poder 
público. É muito bom ver o sorriso do 
cidadão quando é atendido, por esse 
motivo, já estamos trabalhando na 
elaboração da 10ª versão do projeto”, 
acrescenta o defensor público Air Praeiro, 
coordenador da iniciativa no âmbito da 
Defensoria. 

  
A solenidade contou ainda com a 
apresentação de dois vídeos institucionais 
elaborados pela Coordenadoria de 
Comunicação do TJMT e pela assessoria de 
comunicação da Defensoria Pública, que 
sintetizam os serviços e procedimentos 
oferecidos à população e a gratidão dos 
mesmos. Também foi divulgada a 1ª edição 
da revista Ribeirinho Cidadão 
(confira AQUI) e uma exposição fotográfica 

com 40 imagens das ações executadas este ano. Na ocasião, também foram 
entregues certificados para parceiros e voluntários do Ribeirinho Cidadão 2016. 
 No encerramento da cerimônia as instituições lançaram a 10ª edição do 
Ribeirinho Cidadão, que provavelmente será realizada em janeiro de 2017. 
  
Ribeirinho 2016 - A jornada foi realizada de 12 a 29 de fevereiro em duas 
etapas, uma parte terrestre e outra fluvial, na qual participaram mais de 200 
profissionais e voluntários. Ao todo, foram atendidas 70 comunidades das 
regiões de Barão de Melgaço, Poconé e Santo Antônio de Leverger. Elas 
receberam 939 ações de assistência jurídica, 2.301 atos de cidadania, 3.216 
consultas, 2.977 procedimentos médicos e odontológicos, e 4.040 
medicamentos. Além de terem sido doadas 5.350 mudas frutíferas, mil 
brinquedos, 490 cães e gatos vacinados e recolhidas mais de 10 toneladas de 
lixo das margens dos rios navegados. A maior novidade desta edição foi a 
contribuição do navio hospital da Marinha. 
  
Autoridades – Dentre os presentes estava a vice-presidente do TJMT, 
desembargadora Clarice Claudino da Silva, os juízes auxiliares da Presidência 
João Thiago Guerra e Aristeu Vilella, a diretora-geral do TJMT, Suseth Lazarini, 
a vice-diretora geral, Vânia Monteiro da Silva, o defensor-público Air Praeiro, 
juízes, entre outras autoridades. 
Falecimento – Ainda durante o evento o presidente do TJMT falou sobre o 
falecimento do desembargador aposentado José Tadeu Cury, na madrugada 
desta quarta-feira. “Amanhecemos mais tristes hoje com esta notícia. 
Esperamos que Deus console os familiares e todos que estejam próximos a 
eles”. 
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TJMT lança revista eletrônica Ribeirinho Cidadão 

 

A Coordenadoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(TJMT) lançou na manhã desta quarta-feira (13 de julho) a revista eletrônica 

Ribeirinho Cidadão. O periódico relata através de reportagens e fotografias as 

histórias de vida dos cidadãos que foram assistidos durante a 9ª edição do 

programa social Ribeirinho Cidadão, realizado entre os dias 12 e 29 de 

fevereiro de 2016. 

  
Ao longo das 46 páginas, o leitor vai poder conhecer histórias como a de Seu 
Benedito, que há 20 anos perdeu a esposa durante um parto e, em razão de 
morar longe da cidade, acabou não retirando a certidão de óbito no prazo legal 
de 30 dias, o que mais tarde lhe impediu de conseguir a aposentadoria. 
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Ou ainda a de dona Antônia Aquina de Moura Rodrigues. Após ter criado 11 
filhos com o suor do seu trabalho, restava à moradora do longínquo distrito de 
São Pedro de Joselândia apenas um sonho: a conquista do benefício 
assistencial ao idoso - recurso semelhante à aposentadoria oferecido a idosos 
que não podem comprovar o tempo de serviço. 
  
Na reportagem ‘Casamento de ribeirinhos é marcado pela emoção’, você vai 
saber como a equipe do programa se desdobrou para celebrar o casamento 
entre o pescador Alcídio Júnior Carvalho Beralto e da dona de casa Jennifer 
Helen dos Santos, com direito a cerimonial, música ao vivo e chuva de arroz no 
meio do Pantanal Mato-Grossense. 
  
Uma das histórias mais emocionantes da revista conta a história de Fabiano 
Ribeiro, que aos 18 anos de idade não podia frequentar a escola por não 
possuir registro de nascimento. O morador da Comunidade Serrana, 
pertencente ao Município de Santo Antônio de Leverger, finalmente se tornou 
um verdadeiro cidadão, graças à atuação conjunta dos órgãos que integraram 
o projeto Ribeirinho Cidadão IX. 
  
Leia a revista e se emocione com estas e outras histórias de pessoas que 
tiveram a vida mudada para melhor com a passagem do programa pelas 
comunidades aonde vivem. 
  
O lançamento da revista eletrônica foi realizado durante solenidade de 
encerramento da 9ª edição do programa Ribeirinho Cidadão, que teve lugar 
hoje (13 de julho) pela manhã no auditório Gervásio Leite, na sede do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso, e que contou a presença de autoridades e 
parceiros do programa. 
  
Programa - O Ribeirinho Cidadão, desenvolvido pela Defensoria Pública do 
Estado, em parceria com o Tribunal de Justiça, apoio do Governo do Estado e 
diversas instituições, atendeu 46 comunidades ribeirinhas, entre os dias 12 e 
29 de fevereiro de 2016. Ao todo, foram realizados mais de 11 mil 
atendimentos médicos, jurídicos e sociais. 
  
Documentários – A Coordenadoria de Comunicação do TJMT produziu 
documentário com imagens inéditas da última edição do programa, 
apresentando depoimentos dos participantes e dos ribeirinhos assistidos. 
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Ribeirinho Cidadão reafirma parceria com Marinha 

 

Cerca de 50 membros da Marinha do Brasil receberam certificados de 
participação do projeto Ribeirinho Cidadão. A entrega foi realizada no município 
de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, na última sexta-feira (29 de julho). 
Os organizadores do projeto e representantes da Marinha reafirmaram a 
parceria entre as entidades para a próxima edição e concluíram as atividades 
do 9ª Ribeirinho, realizado este ano. 
  
Além da entrega dos certificados, foram disponibilizados para a Marinha os 
vídeos elaborados pela Coordenadoria de Comunicação do Tribunal de Justiça 
e pela Defensoria Pública sobre o programa, bem como a revista eletrônica 
Ribeirinho Cidadão. 
  
O material serviu para apresentar o projeto para o novo responsável pelo Navio 
de Assistência Hospitalar (NAsH), capitão-tenente Bruno Ferreira Chaves, que 
recebeu a passagem de comando do navio logo após a entrega dos 
certificados. “Pelo o que meu antecessor, o capitão-tenente Thiago Cristiano 
Muniz Santos, me disse, a parceria com o Ribeirinho Cidadão foi extremamente 
proveitosa, pois aumentou significativamente o número de atendimentos 
realizados pelo NAsH. E no que depender da nossa tripulação, com certeza 
estaremos na 10ª edição”, garantiu. 
  
De acordo com o capitão-tenente da Marinha, Thiago Cristiano Muniz, a 
parceria fez jus ao lema da Marinha do Brasil. “‘Protegendo as nossas riquezas 
e cuidando da nossa gente, este é o nosso lema. Nós da Marinha aprendemos 
desde a escola que estamos a serviço do povo. E é justamente nessas ações 
que a gente materializa isso. Ficamos muito felizes em poder construir um país 
mais forte junto com Ribeirinho Cidadão”, reforçou. 
  
O juiz e coordenador do Programa no âmbito do Poder Judiciário, José Antônio 
Bezerra Filho, esteve no município e participou da cerimônia de entrega dos 
certificados aos oficiais. Segundo o magistrado, a Marinha, por meio de sua 
equipe de médicos, contribuiu para que a última edição do projeto fosse um 
sucesso. “Aproveitamos para reafirmar a parceria para a 10ª edição do 
programa, que acontecerá entre dias 9 e 20 de fevereiro de 2017. Além de 
levar o nome do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para Mato Grosso do Sul, 
o material que produzimos permite que o projeto seja amplamente divulgado, a 
fim de que consigamos obter cada vez mais parcerias de sucesso como esta”, 
afirmou. 
  
Participação - A participação da Marinha no programa em 2016 rendeu 
diversos frutos aos ribeirinhos do Pantanal mato-grossense. Ao longo de toda a 
trajetória fluvial, o Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) acompanhou as 
duas embarcações do projeto, oferecendo atendimento médico e odontológico 
à população. 
  



Ao todo, foram realizados 735 atendimentos médicos e 696 atendimentos 
odontológicos e foram distribuídos mais de 35 mil medicamentos arrecadados 
pelo Ribeirinho Cidadão, como polivitamínicos, antigripais, analgésicos, 
antitérmicos, anti-hipertesivos, entre outros. A equipe do NAsH também 
realizou procedimentos de extração dentária, aplicação de flúor, cirurgias, 
raspagem, restauração, entre outros. 
  
Programa - Em sua nona edição, o programa Ribeirinho Cidadão atendeu 46 
comunidades ribeirinhas, entre os dias 12 e 29 de fevereiro de 2016. Nesse 
período, uma equipe formada por 70 profissionais levou gratuitamente 
atendimento jurídico e de saúde, além de serviços sociais, para a população 
que reside às margens do rio Cuiabá. A expedição foi dividida em duas etapas, 
uma fluvial e outra terrestre. 
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Ribeirinho Cidadão quer dobrar atendimentos 

A 10ª edição do projeto Ribeirinho Cidadão já começou a ser planejada, e tem 
meta ambiciosa. O objetivo é dobrar a quantidade de atendimentos. A decisão 
foi tomada pelos líderes do projeto que se reuniram hoje (13 de agosto) pela 
manhã na Coordenadoria de Planejamento (Coplan) do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso. 
 

Para garantir a execução dos serviços todos os parceiros foram mantidos, 
inclusive foi confirmada a continuidade da parceria da Marinha do Brasil, com o 
Navio Assistência Hospitalar Tenente Maximiano. Novos parceiros também 
serão incluídos, mesmo porque, na 10ª edição, o Ribeirinho Cidadão vai 
ampliar o número de comunidades visitadas. 
 

 
O coordenador do projeto Ribeirinho Cidadão no Tribunal de Justiça, juiz José 
Antônio Bezerra Filho, explica que o desafio é ampliar qualidade e a 
quantidade de serviços prestados. Uma das inovações que está sendo 
planejada é a possibilidade de emissão on line dos documentos, como Carteira 
de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho. “Temos que melhorar sempre, pois 
a população dessas comunidades contam os dias para a chegada do projeto”, 
explica José Antônio Bezerra Filho. 
 

O defensor público Air Praeiro Alves explica que o Ribeirinho Cidadão é um 
exemplo de dedicação e de trabalho conjunto. “O projeto Ribeirinho Cidadão 
nasceu, caminhou, floresceu e está maduro. Tudo isso graças ao trabalho e 
dedicação de todos os parceiros”, afirma Air Praeiro.  
 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/2016/08 - Agosto/16-Metas Ribeirinho 2017 _documentos.jpg


A defensora pública Corina Pissato também participou da reunião e defendeu a 
necessidade da implementação de novos serviços. 
 

 
A 10ª edição do Ribeiro Cidadão será realizada entre os dias 10 e 20 de 
fevereiro do próximo ano, e, ao contrário dos anosanteriores, terá início com a 
parte terrestre e será finalizado com a parte fluvial. Uma alteração necessária 
para aproveitar o melhor momento de navegação dos rios do pantanal. 
 

Na última edição o projeto envolveu 70 profissionais que realizaram mais de 11 
mil atendimentos de saúde, social e jurídico, percorrendo 46 comunidades que 
residem às margens do rio Cuiabá. 
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14.09.2016 14:04 
Parceiros unem esforços para o Ribeirinho Cidadão 

 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Defensoria Pública e Governo do Estado 

vão somar esforços para a execução da 10ª edição do projeto Ribeirinho 

Cidadão, que será realizado em fevereiro do próximo ano. 

  
Em reunião na Casa Civil, nesta quarta-feira (14 de setembro), com o 
secretário Paulo Taques, o juiz José Antonio Bezerra filho e o defensor público 
Air Praeiro Alves mostraram que o projeto pretende dobrar a capacidade de 
atendimento e, para isso, os organizadores precisam de mais apoio. 
  
O secretário-chefe da Casa Civil garantiu que o governo vai aumentar a 
contribuição financeira e também vai buscar a participação de novos parceiros. 
“Nós vamos convocar outras entidades para somar esforços nesse importante 
programa social”, assegurou o secretário. 
  
Com a ampliação os organizadores querem promover o atendimento 
oftalmológico do público adolescentes e adulto, posto que a prioridade era para 
crianças e idosos. Além de incluir novos serviços, como a expedição on line de 
documentos. 
  
Para o coordenador do Ribeirinho Cidadão no âmbito do Poder Judiciário, a 
participação do Governo do Estado é fundamental para dar mais força ao 
projeto. “O Governo é um parceiro importante que tem auxiliado e muito em 
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nossas ações, com essa nova parceria vamos fazer muito mais”, afirmou José 
Antonio Bezerra. 
  
O secretário da Casa Civil reconheceu a importância do projeto e destacou que 
o governo tem a preocupação de levar cidadania e atendimento médico 
àquelas pessoas que vivem isoladas ou têm muita dificuldade de acessar 
esses serviços. 
  
A 10ª edição do Ribeiro Cidadão será realizada entre os dias 1º e 20 de 
fevereiro do próximo ano, e, ao contrário dos anos anteriores, terá início com a 
parte terrestre e será finalizado com a parte fluvial. Uma alteração necessária 
para aproveitar o melhor momento de navegação dos rios do pantanal. 
  
Na última edição o projeto envolveu 70 profissionais que realizaram mais de 11 
mil atendimentos de saúde, social e jurídico, percorrendo 46 comunidades que 
residem às margens do rio Cuiabá. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.10.2016 14:41 
Receita Federal renova parceria com Ribeirinho 

 

Dando andamento ao planejamento do Ribeirinho Cidadão X, os 

coordenadores do projeto, defensor público Air Praeiro Alves e o juiz de Direito 

José Antonio Bezerra Filho, se reuniram nesta quarta-feira (5 de outubro) com 

o novo delegado da Receita Federal em Cuiabá, Oldésio Silva Anhesini, a fim 

de renovar a parceria para a próxima edição. 

  
Na oportunidade, os coordenadores apresentaram o projeto ao novo delegado, 
bem como destacaram a importância da parceria da Receita Federal não 
apenas para emissão de CPF, mas também para auxiliar na consciência 
ambiental. Isso porque o material doado pela delegacia, tais como roupas, 
cobertores e toalhas, é distribuído aos ribeirinhos mediante a retirada de lixo 
recolhido das margens dos rios, que na última edição somaram mais de dez 
toneladas. 
  
“O Ribeirinho Cidadão tem o tom marcante de levar cidadania à população 
ribeirinha, que vive em regiões inóspitas do Estado, e voltamos a bater as 
portas da Receita, pois sua participação é de fundamental importância”, 
declarou o defensor. 
  
De acordo com o delegado, os interesses do projeto convergem com os da 
Receita Federal e não teria como essa parceria não ser renovada. “Nós 
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também temos o compromisso de contribuir para a cidadania e respeitar o 
cidadão. Participar deste projeto é nossa obrigação”. 
  
Também participaram da reunião o prefeito de Santo Antônio de Leverger, 
Valdir Pereira de Castro Filho e sua vice, Francieli Magalhães, parceiros do 
projeto, bem como servidores da Receita Federal, da Defensoria Pública e do 
Tribunal de Justiça. 
  
10ª edição - Em comemoração à décima edição, o Ribeirinho Cidadão será 
expandido, sendo realizado de 1ª a 20 de fevereiro de 2017. Dividido em duas 
etapas, terrestre e fluvial, a expedição tem por intuito levar assistência jurídica 
e social de forma integral e gratuita à população que reside às margens dos 
rios da região de Santo Antônio de Leverger até Poconé, por meio de serviços 
prestados por profissionais das mais diversas áreas, como defensores, juízes, 
médicos, promotor de Justiça, oftalmologistas, dentistas, assistentes sociais, 
dentre outros. 
  
Idealizado pela Defensoria Pública, o Ribeirinho Cidadão é realizado em 
parceria com o Tribunal de Justiça e conta com apoio do Governo do Estado e 
inúmeras instituições. 

 

 


