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A Quinta Jurídica é um projeto de extensão criado em 2004 pelo Núcleo da Escola da
Magistratura Federal no Rio Grande do Norte, em parceria com o Instituto Potiguar de Direito
Público (IPDP) e o apoio da Escola da Magistratura Federal da 5ª Região, que objetiva realizar
debates jurídicos mensais às quintas-feiras, no auditório da Justiça Federal, sobre os temas mais
relevantes e importantes do momento.
Além do IPDP, diversos parceiros locais, como a ECOCIL, a LFG, a editora JH Mizuno e o
Sicoob contribuem para o custeio das despesas do projeto com a gravação e edição dos eventos,
passagens e hospedagem dos palestrantes, dentre outros. Nesse sentido, a JFRN assume os
custos apenas da utilização do prédio e do auditório já existentes.
A intenção do projeto sempre foi trazer para a Justiça Federal professores e profissionais
com conhecimento e experiência nos assuntos mais importantes e atuais, como tributação e
concorrência, PEC das domésticas, combate ao trabalho escravo, regulação de aplicativos de
transportes, crise do sistema penitenciário e do sistema político, reforma da Previdência, dentre
outros, de modo contribuir para a informação e formação dos estudantes, profissionais de
Direito e da sociedade, além de suscitar debates e diálogos sobre esses temas.
Nesses 14 anos de existência em que foram realizados 99 eventos, personalidades
ilustres passaram pelo auditório da Justiça Federal, como Luís Roberto Barroso, Flávia Piovesan,
Paulo de Barros Carvalho, Marco Aurélio Greco e Luiz Guilherme Marinoni, oportunizando aos
estudantes e participantes um contato mais direto com esses professores, em especial durante
o início do projeto, quando ainda inexistia a difusão em ampla escala de vídeos pela internet.
Nesse período de existência, mais de 11 mil pessoas já assistiram presencialmente as
palestras e os debates organizados. Atualmente, os eventos ainda são transmitidos ao vivo pelo
youtube, sendo posteriormente mantidos no canal do evento no site, para fins de ampla
divulgação aos interessados que não possam comparecer ou que morem em outros
estados (https://www.youtube.com/user/quintajuridica).

No canal do youtube, apenas a 90ª edição conta com 1,3 mil visualizações, o que
evidencia o amplo alcance que vem sendo paulatinamente conquistado através da internet.
O evento também já foi replicado no interior, em especial na Subseção de Mossoró, que
realiza a Quinta Jurídica do interior nessa cidade.
A definição dos temas a serem debatidos também é feita de forma democrática e
integrada. Nesse sentido, diversas enquetes já foram realizadas entre os participantes para a
definição dos assuntos.
Além dessa preocupação com a educação e a difusão de conhecimento, a Quinta Jurídica
possui um forte propósito social. As inscrições e os eventos são gratuitos e acessíveis a todos,
solicita-se apenas a doação de 2kg de alimentos não perecível para a entrada no auditório, os
quais são doados a entidades beneficentes e de assistência social.
No total, já foram arrecadados e doados mais de 21 toneladas de alimentos não
perecíveis. Em casos pontuais, como no incêndio que vitimou a população carente do conjunto
Leningrado, o projeto resolveu destinar todas as doações às vítimas.
No campo da inclusão, o projeto resolveu adotar recepcionistas portadores de síndrome
de Down, reforçando o compromisso do programa e da instituição com a construção da
cidadania.
Esse é o modelo e a receita de sucesso desses 14 anos da Quinta Jurídica: difusão de
conhecimento e educação em integração com a sociedade, de forma inovadora e com recursos
de tecnologia, além de significativas ações sociais.

Sítios Eletrônicos:
https://www.youtube.com/user/quintajuridica
https://www.jfrn.jus.br/esmafe/quinta-juridica-historico
https://www.jfrn.jus.br/quintaJuridica/quintaJuridica.xhtml
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/incendio-atinge-barracos-emcomunidade-da-zona-leste-de-natal-veja-video.ghtml

Vídeos:
https://drive.google.com/file/d/1Q5rPLnYxbMgnCMoAGpn_zEYLvALBN3i-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=51yTMOb2C6w
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