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Premio Ajufe <premio@ajufe.org.br>

Inscrição da Prática de Uso da Técnica do Visual Law em Intimações de
Processos envolvendo Auxílio Emergencial - 9ª Vara Federal/SJRN
1 mensagem

26 de agosto de 2021 15:45Fernanda Simonetti Alves Coelho 
Para: "premio@ajufe.org.br" <premio@ajufe.org.br>

Boa tarde, prezados!

Inicialmente, solicito a gentileza de confirmar o recebimento do presente. 

Encaminho, abaixo, a ficha de inscrição de prática para a 5ª edição do Prêmio AJUFE Boas Práticas de
Gestão. 

Autora da Prática: Lianne Pereira da Motta Pires Oliveira. 

Cargo: Juíza Federal Substituta da 9ª Vara, Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, Subseção 
Judiciária de Caicó.  

Órgão: 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte 

Cidade: Caicó/RN  

Síntese da prática: Se, por um lado, a necessidade de adaptação ao cenário de isolamento social imposto 
pela pandemia da Covid-19 trouxe inúmeros desafios à atuação jurisdicional, por outro, representou a 
oportunidade de utilização das tecnologias disponíveis para tornar a Justiça mais acessível. Nesse 
sentido, o uso de ferramentas tecnológicas, como intimações pelo Whatssap, atendimento pelo Balcão 
Virtual e participação em audiências por videoconferência, possibilita um mais fácil acesso por parte do 
jurisdicionado.  
É nesse contexto que a utilização de elementos visuais no Direito ganha ainda mais importância, seja por 
constituir uma ferramenta didática, possibilitando uma maior compreensão de assuntos jurídicos, seja por 
torná-los mais atrativos a quem não detém formação na área.  
Diante do expressivo número de demandas nos Juizados Especiais Federais versando sobre a concessão 
do benefício de Auxílio Emergencial, instituído em face da pandemia pelo coronavírus, fez-se necessária 
a utilização de instrumentos que, ao tempo em que facilitassem os trabalhos da Secretaria do Juízo, 
encarregada de promover diversas intimações nesses processos, possibilitassem a ampliação do acesso à 
Justiça. Tratando-se, em muitos casos, de jurisdicionados não assistidos por advogado, cujas demandas 
foram ajuizadas por atermação virtual, tornou-se premente a necessidade de promover comunicações em 
linguagem simples, acessível, direta e efetiva, no que os recursos de visual law se tornaram um forte 
aliado.  
Nesse contexto, a 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte adaptou as intimações e 
notificações nas demandas envolvendo pedidos de auxílio emergencial de modo a torná-las acessíveis, 
facilitando a compreensão do jurisdicionado acerca das decisões proferidas nos processos.  
No mês de junho de 2021, foram elaborados cartazes (flyers) com a utilização de elementos visuais e 
textos curtos e diretos para intimações e notificações pelo Whatsapp, os quais passaram a ser utilizados 
desde então nas comunicações do Juízo.   
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O objetivo foi tornar a linguagem jurídica mais acessível e efetiva, permitindo uma maior aproximação
com os jurisdicionados, além de facilitar as comunicações promovidas pela Secretaria, uma vez que, em
tais casos, era comum haver a necessidade de esclarecimentos individuais a respeito do teor das decisões
judiciais.  
A principal inovação da prática consiste na utilização de uma linguagem simples, direta e efetiva, com
acréscimo de cores e elementos visuais, de modo acessível e atrativo a pessoas que não detêm formação
jurídica, com vistas a esclarecer a respeito dos conteúdos de decisões judiciais.  
A prática de utilização do visual law nas comunicações não implica qualquer dispêndio de recursos
financeiros, bastando o acesso a uma das ferramentas tecnológicas que permitem a elaboração de tais
cartazes. Na 9ª Vara Federal, a magistrada fez uso dos recursos (imagens e elementos gráficos) do site
www.canva.com, com a opção de acesso gratuito.  
Considerando os resultados alcançados, a prática foi difundida entre os demais integrantes da Seção
Judiciária do Rio Grande do Norte.  
A análise da prática permite concluir que, além de constituir um meio de ampliação de acesso à Justiça,
em um sentido amplo, a adoção da técnica do visual law representa uma forma otimização dos trabalhos
realizados pela Secretaria do Juízo. Nessa medida, tem-se que a prática contribuiu para o
aperfeiçoamento da Justiça.   

Título da Prática: Uso da técnica do visual law em intimações de processos envolvendo auxílio
emergencial  

Categoria: Boas práticas dos magistrados na Justiça Federal 

Descrição (até 4.000 caracteres): a prática consiste no uso de elementos visuais para tornar o direito
mais acessível a todos, por meio da técnica do visual law. Para tanto, a magistrada confeccionou flyers
(cartazes) em linguagem simples e direta, com acréscimo de elementos visuais que tornaram os textos
mais atrativos e didáticos, passando a ser utilizados nas intimações dos autores, partes hipossuficientes,
realizadas nos processos de auxílio emergencial, dos quais a maior parte é ajuizada por atermação (sem
advogado). Foram confeccionados 06 (seis) cartazes com intimações referentes às sentenças
(procedentes, improcedentes e homologatórias de reconhecimento do pedido pela parte ré), às decisões
de indeferimento da tutela, às decisões/despachos solicitando juntada de documentos/informações, e um
com informações sobre o procedimento de pagamento. Em sendo assim, a prática facilitou bastante a
compreensão pelas partes do teor das decisões proferidas no processo. 

Encaminho, em anexo, os arquivos confeccionados pela magistrada. 

Desde já agradeço a atenção e informo que estamos à disposição para eventual esclarecimento adicional
que se faça necessário.

Atenciosamente, 

Fernanda Simonetti Alves Coêlho
Diretora de Secretaria da 9ª Vara Federal/SJRN 

http://www.canva.com/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6a95c915ea&view=att&th=17b83c822cb3d4c3&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw



