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                    Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão  

Ficha de inscrição  

   

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

Nome: José Carlos da Silva e Rita de Cássia Araújo Alves Mendonça  

Cargo: técnicos judiciário  

Órgão: Tribunal Regional Federal da 5ª REGIÃO – Seção Judiciária do Rio  

Grande do Norte  

Cidade/UF: Natal – Rio Grande do Norte   

  

Título: “Gestão de Pessoas: Projeto Cultural Instância das Artes”  

Categoria:  II.  Boas  práticas  dos  servidores  na  Justiça  Federal  

Público: Servidores Federais  

  

Síntese da prática  

O projeto Cultural Instância das Artes é caracterizado como prática gestão de 

pessoas integrado às atividades judiciais do Planejamento Estratégico, 

beneficiando magistrados, servidores e colaboradores, cujos resultados alcançados 

em um horizonte de tempo, promovem impactos significativos nos indicadores das 

Metas 28 e 29 (Taxa de satisfação dos magistrados e servidores com o clima 

organizacional), alinhada à política estratégica de gestão de pessoas e das 

orientações constantes do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região, de acordo com a Resolução nº CF-RES n. 94, de 20 de julho de 2012.   

Este Projeto é considerado uma boa prática de gestão de pessoas por tratar de 

uma ação de promoção do bem-estar no ambiente do trabalho, ampliando a 

comunicação entre o público interno e externo, com vistas a articulação e integração 

com as instituições no entorno do complexo judiciário do Rio Grande do Norte, 

assim como trata da valorização da cultura regional por meio da pintura, fotografia, 

artesanato, esculturas, música e teatro,  a fim de buscar a integração entre os 

talentos artísticos regionais e incentivar a formação cultural dos beneficiários.  

Trata da realização mensal de apresentações culturais e artísticas com talentos 

artísticos regionais, incentivando a formação cultural dos beneficiários.  
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Desde a implantação do projeto, em 24 de abril de 2014, inúmeros artistas 

regionais colaboraram com a proposta. Entre eles, podemos citar: Simona Talma, 

Micael Martins, Camila Masiso, Diogo Guanabara, Swellen Pimentell, Rudson 

Ricelli, Zé Hilton, Nara Costa, Antônio de Pádua, João Vítor, Khrystal Saraiva, Alan 

Silveira, Ana Tomaz, Zeca Brasil, Frank Lemos, Lenildo Fonseca, Juliana Menezes, 

Lysia Condé, Carol Benigno e Carla Regina.  

O Projeto Cultural Instância das Artes chega aos dois anos consolidado como 

um dos mais importantes fomentadores da arte e cultura potiguar. Desenvolvido 

pela Justiça Federal no Rio Grande do Norte, o projeto contempla uma série de 

atividades voltadas para o incentivo à produção cultural potiguar, desde a música, 

artes plásticas, artesanato, poesia, entre outros.  

Desta forma, esta prática vem servindo de parâmetro para implantação de 

outras Seção Judiciárias da 5ª Região, a fim de garantir o clima organizacional 

satisfatório no Judiciário com a aproximação do artista regional nas dependências 

institucionais.  

O período de atividade da prática é mensal e vem ocorrendo exatamente por 02 

anos ininterruptos. Os eventos são gratuitos e abertos ao público, sendo realizados 

uma vez ao mês, preferencialmente nas quintas, ao meio dia, com duração de 30 

minutos, no Hall da recepção da Justiça Federal. Durante a realização dos 

espetáculos culturais são oferecidas exposições de artes plásticas, em suas 

diversas modalidades.  

Os principais objetivos: Contribuir para um clima organizacional satisfatório,  

Integrar o jurisdicionado ao público interno da Seção Judiciária do Rio Grande do 

Norte; Ampliar a integração institucional à comunidade  potiguar; Promover a 

valorização da cultura regional; e, Aproximar o público externo do entorno da 

instituição para interagir com a missão da Justiça Federal .  

A principal inovação da prática é a realização da atividade cultural regional 

no âmbito da Seção Judiciária,  favorecendo o encontro e a aproximação da arte e 
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do artista com os magistrados, servidores, estagiários e colaboradores na Justiça 

Federal, assim como a comunidade do complexo judiciário potiguar.  

Os eventos recebem apoio para viabilizar a execução do Projeto Instância 

das Artes, como da Associação dos Servidores da Justiça Federal do Rio Grande 

do Norte - ASSEJUFE/RN, SICOOB/JUDICIÁRIO e do Sindicato dos Servidores da 

Justiça Federal - SINTRAJURN. Os valores gastos para a implantação da prática 

consistem na importância de R$ 1.000,00 (Mil reais).  

Há propagação desta prática nas mídias sociais e impressa local para o 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, as Subseções Judiciárias e todo complexo 

judiciário.  

Esta prática contribuiu para o aperfeiçoamento da justiça, porque  revestese 

de importância pela melhoria da política de gestão de pessoas na Seção Judiciária 

do Rio Grande do Norte, considerando a dimensão social, cultural e artística e os 

benefícios no clima organizacional.   

Ao mesmo tempo, a prática de valorização da cultura contribui para 

visibilidade maior da instituição por atuar na projeção da imagem institucional 

comprometida com o reconhecimento da cultura e do artista regional.   

Acredita-se que arte e a cultura, assim como seu caráter transformador, são 

inerentes ao ser humano e como tal devem ser estimulados como prática de Gestão 

de Pessoas no Judiciário. A iniciativa é visível na construção e no apoio dado pela 

Direção do Foro da JFRN ao “Instância das Artes”, destacado pelo coordenador 

cultural, servidor José Carlos da Silva.   
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anexar fotos e link de vídeo relacionados a prática (facultativo).  
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