
  

  

                    Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão  

Ficha de inscrição  

   

Dados pessoais do(s) autor(es) da prática:  

Nome: MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO e ANNA RUTH DANTAS  

Cargo: Juiz Federal (Diretor do Foro da JFRN) e Assessora de Comunicação da  

JFRN  

Órgão: Seção Judiciária do Rio Grande do Norte  

Cidade/UF: Natal-RN  

   

Síntese da prática  

Título: VÍDEO INSTITUCIONAL INFANTIL DA JUSTIÇA FEDERAL DO RIO  

GRANDE DO NORTE  

Categoria: Boas práticas de magistrados da Justiça Federal  

  

Descrição:  

  

No ano de 2015, a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, por 

determinação da Direção do Foro, houve por bem dedicar uma pequena parcela de 

seu orçamento para a área de comunicação social a fim de elaborar um vídeo 

institucional infantil, objetivando disseminar nas escolas a importância do trabalho 

desenvolvido na Justiça Federal. A iniciativa tinha também por pressuposto o fato 

de que, há alguns anos, a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte promove o 

projeto social Escola na Justiça. Assim, com a produção do vídeo, as visitas 

periódicas à sede da Seção Judiciária seriam incrementadas com uma 

apresentação adequada de suas funções institucionais, em linguagem infantil.  

Outra proposta do vídeo também foi a de promover a integração de juízes 

e servidores em torno da importância de divulgar a missão institucional e as ações 

desenvolvidas pela Seção Judiciária do Rio Grande do Norte à população do 

Estado. Isso se deu a partir da estratégia de envolver os filhos de juízes e servidores 

na elaboração do vídeo, num momento descontraído promovido pela Assessoria de 

Comunicação.  

O vídeo, disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=rOcjUftR1gE, no canal da SJRN no youtube, 

teve toda a produção planejada na própria Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, 

quanto à concepção artística, roteiro e texto, sendo contratada uma empresa para 

a produção e edição das imagens, ao custo de R$ 6.000,00 (seis mil reais).  
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É bem verdade que já há algum tempo o Poder Judiciário tem fortalecido 

sua comunicação com a sociedade. Porém, até pelo natural formalismo que envolve 

a prática jurídica, são escassas as iniciativas de se promover a divulgação de sua 

missão e de suas ações em linguagem infantil, sendo certo que a conscientização 

em torno do trabalho desenvolvido perante as crianças é um importante instrumento 

para sua legitimação social.  

Os maiores parceiros para essa iniciativa foram os próprios servidores, que 

abraçaram a ideia e valorizaram sobremodo o trabalho realizado. O vídeo foi 

amplamente divulgado e está disponível para sua veiculação em escolas, assim 

como tem sido também apresentado nas edições do Projeto Escola na Justiça.  
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